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CHÚ GIẢI TẨN ƯỚC
WILLIAM MACDONALD ART FARSTAD BIÊN TẬP
Được viết cho nhiều người từ mỗi bước đi trong cuộc sống, quyển Kinh Thánh Chú Giải rõ ràng và dễ hiểu để đọc mỗi ngày, nó cung cấp dồi dào nguồn tư liệu cho sinh viên cũng như cho người giảng, giáo sư, nhà truyền giáo và nhà văn. Quyển Kinh Thánh Chú Giải phối hợp một cách cẩn trọng sự giải thích mỗi câu Kinh Thánh với ý tưởng thành tâm nhằm hướng bạn đến mối quan hệ sâu xa hơn với Chúa. Giáo sư William MacDonald không né tránh những vấn đề gây tranh luận trong Tân Ước, nhưng thảo luận cách trực diện vấn đề, dùng lập trường thần học bảo thủ để trình bày lần lượt quan điểm của mình cách ngay thẳng. Hãy thực hiện sự học hỏi cá nhân Lời Chúa cách hệ thống như là một phần trong cuộc sống hàng ngày của bạn với quyển Kinh Thánh Chú Giải.
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LỜI MỠ ĐẦU CỦA TÁC GIẢ
Sách Chú Giải Kinh Thánh được soạn thảo nhằm giúp Cơ Đốc nhân học hỏi Lời Chúa cách nghiêm túc. Tuy nhiên, không có sách nào có thể thay thế Kinh Thánh. Điều tốt nhất mà sách Chú Giải mong đạt đến là giải nghĩa tổng quát cách dễ hiểu, rồi đưa người đọc trở về với Kinh Thánh để học hỏi sâu nhiệm hơn.
Sách Chú Giải được viết giản dị, dùng từ ngữ dễ hiểu. Sách không nhằm phô bày tính uyên bác hay nền thần học sâu xa. Tuy đa số các Cơ Đốc nhân không hiểu được nguyên ngữ để viết ra Cựu và Tân Ước, song họ vẫn hưởng được các lợi ích thiết thực từ Kinh Thánh. Tôi tín quyết rằng qua sự học hỏi Lời Chúa một cách có hệ thống, mỗi Cơ Đốc nhân đều có thể trở thành "người làm công không chỗ ứảch được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy Lời của Lẽ tíiât"(ĩỉ Tim 2.15).
Các lời chú giải đều ngắn gọn, súc tích và thích hợp. Nhằm giúp người học khi đọc đoạn Kinh Thánh không phải vất vả Ưa cứu các ừang giải thích dài. Nhịp sống hiện đại đòi hỏi cung ứng lẽ thật theo những phần tóm tắt ngắn gọn được sắp xếp có hệ thống.
Phần chú thích không né ưánh các phân đoạn khó. Trong nhiều trường hợp, sách ghi ra nhiều lời chú giải khác nhau và người đọc tự chọn điều thích hợp nhất theo mạch văn và cả phần còn lại của Kinh Thánh.
Hiểu biết về Kinh Thánh chưa đủ. cần phải thực hành Lời Chúa trong đời sống. Vì vậy, sách này tìm cách gợi ý để Lời Chúa thành hình ương đời sống của dân Chúa.
Nếu chỉ dùng sách để tím lời chú giải thì sách MỞ nên như cái bẫy thay vì giúp đỡ, song nếu dùng sách để khơi dậy sự hào hứng học hỏi Lời Thánh cách cá nhân và mau mắn vâng theo Lời Chúa dạy thì mục đích của sách đã được hoàn tất.
Nguyện xin Chúa Thánh Linh, Đấng hà hơi trên Thánh Kinh soi sáng tâm trí người đọc trong sự theo đuổi kỳ diệu này để biết Đức Chúa Trời qua Lời Ngài.
LỜI TỰA CỦA NHÀ XUẤT BẢN
"Đừng xem thường các sách chú giải". Đây là lời khuyên của một giáo sư Trường Kinh Thánh Emmaút vào cuối thập niên 1950 (nay là Chủng Viện). ít nhất một sinh viên đã, ghi nhớ lời này trải nhiều thập niên sau đó. Vị giáo sư là William MacDonald, tác giả quyển Chú Giải Kinh Thánh Cho Tín Hữu. Người sinh viên là Arthur Farstad, biên tập, khi ấy là tân sinh viên. Anh chỉ mới đọc một quyển chú giải trong đời là Trên Thiên Đàng (chú giải thư Êphêsô) của Harry A. Ironside. Đọc sách chú giải nẩy mỗi đêm suốt kỳ hè khi còn là một thiếu niên, Art Farstad đã khám phá ra sách chú giải là gì.
Sách Chú Giải Là Gì
Vậy chính xác thì sách chú giải là gì và vì sao chúng ta không nên xem thường nỏ? Gần đây, một nhà xuất bản sách Cơ Đốc nổi tiếng đã liệt kê 15 loại sách liên quan đến Kinh Thánh. Nếu có người không biết phân biệt chính xác sách chú giải với sách Học Kinh Thánh hoặc Thánh Kinh đối chiếu, Thánh Kinh địa lý, Thánh Kinh tự điển (chỉ nêu 4 loại) thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Sách chú giải giải luận hay nêu các nhận xét hữu ích về bản văn, theo từng câu hay từng phân đoạn Kinh Thánh (mong được như vậy). Vài Cơ Đốc nhân chế nhạo sách chú giải và nói: "Tôi chỉ muốn nghe lời đã phán và đọc chính Kinh Thánh." Nghe như là mộ đạo, Sóng lại không phải. Sách chú giải đơn thuần phô bày lời giải luận Kinh Thánh tốt nhất (và khó nhất!) - từng câu Ương sự giảng dạy Lời Chúa. Vài loại chú giải (chẳng hạn như của Ironside) hoàn toàn là các bài giảng được in ra thành chữ. Thêm nữa, các bài giải luận Kinh Thánh tuyệt hay trải mọi thời đại và ngôn ngữ đã có ương Anh ngữ. Song không may là nhiều bài quá đài, quá cũ và khó hiểu đến mức làm Cơ Đốc nhân bình thường nân lòng, quá tải. Vì vậy mà có quyển Chú Giải Kinh Thánh Cho Tín Hữu.
Các Loại Sách Chú Giải
Theo lý thuyết, bất cứ ai quan tâm đến Kinh Thánh đều có thể viết chú giải. Vì vậy, có loại sách đi từ cực điểm tự do đến mức rất bảo thủ - với mọi sắc thái tư tưởng giao động giữa hai thái cực đó. Quyển Chú Giai Kinh Thánh Cho Tín Hữu này rất bảo thủ, chấp nhận Kinh Thánh là Lời vô ngộ, được hà hơi của Đức Chúa Trời, hoàn toàn đầy đủ cho niềm tin và sự thực hành.
Sách chú giải có thể đi từ chỗ chú ữọng về kỹ thuật cao cấp (như xem xét từng chi tiết nhỏ trong cú pháp của tiếng Hylạp và Hybálai) đến các phác thảo rất sơ lược. Quyển Chú Giải Kinh Thánh Cho Tín Hữu này ồ giữa hai thái cực đó. Chỗ nào cần xem xét về kỹ thuật đều có chú thích đầy đủ ở phần cuối, song sự ảnh hướng quan trọng đến các chi tiết của bản văn đều được cung ứng cho các phân đoạn khó mà không né tránh hay áp dụng sự lên án. Sách của Thầy Mác Donald phong phú về mặt giải luận. Mục đích của nó là giúp tạo ra không chỉ là các Cơ Đốc nhân phổ thông, đa dạng mà là các môn đồ.
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Các sách chú giải cũng khác nhau về mặt thần học- bảo thủ hay tự do, Tin Lành hay Công giáo, tiền thiên hy niên hay vô thiên hy niên. Quyển Chú Giải Kinh Thánh này theo quan điểm bảo thủ, Tin Lành và tiền thiên hy niên.
Cách Sử Dụng Sách Này
Có nhiều cách tiếp cận quyển sách này. Chúng tôi gợi ý, theo thứ tự như sau:
Sơ Lược. Nếu yêu mến Kinh Thánh, bạn sẽ vui thích lướt qua quyển Chú Giải này, đọc chỗ này một chút, chỗ kia một chút, để nếm hương vị tổng quát của cả tác phẩm.
Một Phân Đoạn Cụ Thể. Có thể bạn cần sự giúp đỡ liên quan đến một câu hay một phân đoạn Kinh Thánh. Hãy Ưa cứu đúng chỗ theo mạch văn và chắc chắn bạn sẽ tìm được các dữ liệu thích hợp.
Một Giáo Lý. Nếu bạn đang học về ngày Sabát, lễ Báptem, sự tuyển chọn hay giáo lý Ba Ngôi, hãy xem xét các phân đoạn liên hệ với chủ đề đó. Bảng Nội đung liệt kê phần giải luận hay sơ lược về các đề mục đó. Hãy dùng Kinh Thánh đối chiếu để xác định chữ chìa khóa đẫn đến khúc Kinh Thánh chính theo đề mục thay vì xem cả 37 phần sơ lược.
Một Sách Cứa Kinh Thánh. Có thể lớp Trường Chúa Nhật hay ban ngành của bạn đang học một sách trong Tân Ước. Bạn sẽ khiến mình phong phú cách đáng kể (và có thể dự phần thảo luận) nếu bạn chịu khó đọc trước mỗi tuần khúc sách sẽ học. (Tất nhiên, nếu người hướng dẫn cũng sử dụng quyển sách Chú Giải này làm căn bản để nghiên cứu, thì bạn có thể muốn có hai chú giải khác nhau!)
Toàn Bộ Kinh Thánh. Cuối cùng mỗi Cơ Đốc nhân phải đọc qua toàn bộ Kinh Thánh. Rải rác, có những khúc khỏ hiểu và một quyển chú giải cẩn thận, theo quan điểm bảo thủ như quyển Chú Giải Kinh Thánh Cho Tín Hữu này sẽ giúp bạn rất nhiều trong sự nghiên cứu.
Học Kinh Thánh có thể bắt đầu từ chỗ "lượm bánh vụn" - bổ dưỡng và khô khan, song khi đã kiên trì tiến bước việc học sẽ trở thành như "bánh nhân sôcồla" cho bạn!
Ba mươi năm trước, Thầy MacDonald đã khuyên tôi: "Đừng xem thường các sách chú giải". Sau khi hết sức cẩn thận nghiên cứu quyển Chú Giải phần Tân Ước của Thầy để xuất bản cùng với bản dịch Kinh Thánh New King James, tôi có thể nói thêm nữa. Lời khuyên của tôi: Hãy vui thích đọc nó!
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT
của Các Bản Dịch Kinh Thánh, Giải Nghĩa và Chú Giải


ASV 	American Standard Versỉon - Bản Dịch Kinh Thánh ASV
FWG 	F. w Grant's Numerical Bible
JND	John Nelson Darby's New Translatìon
JBP 	J.B Phillips' Paraphrase
KJV 	Kỉng James Version - Bản Dịch Kinh Thánh King James
KSW 	Kenneth s. Wuest's An Expanded Translatìon
LB 	Living Bible - Bản Dịch Kinh Thánh LB
NASB 	New American Standard Bible - Bản Dịch Kinh Thánh NASV
NEB 	New English Bible - Bản Dịch Kinh Thánh NEB
NIV 	New International Version - Bản Dịch Kinh Thánh NIV
NKJV 	New King James Version - Bản Dịch Kinh Thánh New King James
RSV 	Revised Standard Version - Bản Dịch Kinh Thánh RSV
RV 	Revised Version-(England) - Bản Dịch Kinh Thánh RV England




GIỚI THIỆU TÂN ƯỚC
"Giá trị của các bản viết này, về lịch sử và thuộc linh, đều vượt xa mọi tầm cỡ về khối lượng và bề dài; có ảnh hưởng không dò hết được trên cuộc đời lẫn lịch sử. Có thể xem đây là đang giữa trưa mà lúc bắt đầu tại Eđen là bình minh. Đấng Christ được tiên tri trong Cựu Ước trở thành thực thể qua các sách Tin Lành; thành kinh nghiệm sống qua các thư tín và được vinh hiển qua sách Khải Huyền ".
W.Graham Scroggie
I. Tên Gọi "Tân ước"
Trước khỉ học hỏi sâu xa về Tân Ước hay cả khi xem xét một sách ưong phạm vi tương đối nhỏ, thiết tưởng nên sơ lược vắn tắt vài nét tổng quát về phần Sách Thánh được gọi là Tân Ước.
"Chúc thư" hay "giao ước" đều chuyển nghĩa cùng một từ Hylạp là dỉatíièkè; ở vài chỗ ương tiếng Hêbơrơ có thể xem xét việc dùng từ nào tốt hơn. Theo tựa của Kinh Thánh thì ý "giao ước" dường hoàn toàn thích hợp hơn vì sách viết về giao ước hay hiệp ước, liên kết Đức Chúa Trời với dân Ngài.
Phần này được gọi là Tân Ước, để đối lại với Cựu Ước hay giao ước cũ hơn.
Cả hai giao ước đều do Đức Chúa Trời linh cảm và vì vậy, thảy đều ích lợi cho mọi Cơ Đốc nhân. Song dĩ nhiên kẻ tín Đấng Christ thường thích Ưa xem phần Kinh Thánh đặc biệt nói về Chúa chúng ta và Hội Thánh Ngài, và cách Ngài muốn môn đệ mình sống thể nào.
Mối liên hệ giữa Tân và Cựu Ước đã được Augustine mô tả cách thú vị như sau:
Cái Mới ở trong Cái Cũ được che phủ;
Cái Cũ ở ương Cái Mới được tỏ bày.
li. Kinh Điển Tân Ước
Từ kinh điển (theo Hy văn là kanòn) chỉ về 'tiêu chuẩn" để đo lường hay lượng giá một vật. Kinh điển của Tân Ước là tập họp các sách được linh cảm. Làm sao chúng ta biết được chỉ có các sách này được kể vào hàng kinh điển hay tất cả 27 sách đều được kể như vậy? Vì lẽ, cũng có các bức thư Cơ Đốc khác xuất hiện từ rất sớm (kể cả các thư giả mạo và sai lạc nữa). Làm sao để có thể biết chắc đây là các sách đúng.
Chúng ta thường nghe Giáo Hội Nghị đã lập danh sách kinh điển vào cuối năm 300SC. Thật ra, các sách được kể là kinh điển ngay khi được viết ra. Các môn đồ tín kính và sáng suốt nhận biết ngay từ đầu những Lời được lỉnh cảm, như Phierơ đã viết về các thư tín của Phaolô (li Phi 3.15-16). Tuy nhiên, giữa vòng vài Hội Thánh Ương một thời gian, đã có sự ữanh luận về tính kinh điển của vài sách như thư Giuđe, li và HI Giăng...
Thông thường, nếu sách do một sứ đồ viết như Mathiơ, Phierơ, Giăng hay Phaolô, hoặc do một môn đồ thân cận các sứ đổ viết ra như Mác hay Luca, thì tính kinh điển của sách đó không bị nghi ngờ.
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Hội nghị chính thức phê chuẩn kinh điển thật ra chỉ xác nhận điều mà Hội Thánh chung đã luôn nhìn nhận từ rất nhiều năm trước. Hội nghị không cố lập một bảng liệt kê được linh cảm về các sách, mà bèn là bảng liệt kê các sách được linh cảm.
MI. Quyển Tác Giả (Tác Quyền)
Tác giả tối cao của Tân Ước là Đức Thánh Linh. Ngài hà hơi trên Mathiơ, Mác, Luca, Giăng, Phaolô, Giacơ, Phierơ, Gỉuđe và trước giả ẩn danh của thư Hêbơrơ (xin xem dẫn nhập thư Hêbơrơ) để viết Kinh Thánh. Để trả lời đúng nhất câu hỏi: Các sách Tân Ước đã được viết ra sao, phải chấp nhận "Tác quyền kép". Tân Ước không phải một phần do con người và một phần do Đức Chúa Trời viết ra, song cùng một lúc hoàn toàn do con người và hoàn toàn do Chúa viết ra. Yếu tố thiên thượng đã giữ cho yếu tố con người không vướng bất kỳ sai phạm nào. Kết quả: Chúng ta có một tác phẩm vô ngộ, toàn bích ương nguyên bản.
Một liên tướng hữu ích về Lời thành văn là bản chất kép của Lời Hằng sống tức là Jêsus Christ, Chúa chúng ta. Ngài không phải một phần là người và một phần là thần (như thần thoại Hylạp), song cùng một lúc vừa là con người trọn vẹn vừa là Đức Chúa Trời trọn vẹn. Bản chất thiên thượng khiến cho bản chất con người không thể sai lạc hay phạm tội dưới bất cứ hình thức nào.
IV. Thời Gian (Niên Hiệu)
Không như Cựu Ước, phải mất khoảng một ngàn năm để hoàn tất (từ năm 1.400 đến 400 TC), Tân Ước chỉ viết trong vòng nửa thế kỷ (từ năm 50-100SC).
Thứ tự hiện có của các sách ưong Tân Ước thích hợp nhất cho Hội Thánh ưảỉ mọi thời đại. Phần này bắt đầu bằng cuộc đời Chúa Cứu thế, rồi giãi bày về Hội Thánh, tiếp theo là chỉ dẫn cho Hội Thánh và cuối cùng, khải thị về tương lai của Hội Thánh và thế giới. Tuy vậy, các sách không xuất hiện theo đúng ưình tự đã viết. Sách được viết khi nảy sinh nhu cầu cần có các chỉ dẫn.
Những sách đầu tiên là "các bức thư cho những Hội Thánh non trẻ" như Phillỉps gọi là thư tín. Thư Giacơ, Galati và Têsalônica có lẽ được viết sớm nhất, khoảng gần giữa thế kỷ thứ ì se.
Tiếp theo, các sách Tin Lành đã được viết. Trước tiên là Tin Lành Mathiơ hoặc Mác, rồi đến Luca và sau hết là Giăng. Cuối cùng là sách Khải Huyền, vào khoảng gần cuối thế kỷ thứ ì se.
V. Nội Dung
Nội dung của Tân Ước có thể tóm lược cụ thể như sau: Sách Lịch Sử:
Các Sách Tin Lành Công Vụ Các Thư Tín:
Các Thư Tín cửa Phaolô Các Thư Tín Tổng Quát Sách Tiên Tri:
Khải Huyền Cơ Đốc nhân nào nắm bắt được các sách trên "sẽ được chuẩn bị sẵn sàng cho mọi việc lành".
Cầu mong sách Chú Giải này giúp ích hữu hiệu cho nhiều tín hữu được nên như vậy.
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VI. Ngôn Ngữ
Tân ước được viết theo ngôn ngữ hằng ngày (gọi là koinè hay là "tiếng Hylạp phổ thông"). Đây gần như là ngôn ngữ quốc tế thứ hai ừong thế kỷ đầu của Đức Tin, cũng phổ quát và thông dụng như tiếng Anh ngày nay.
Cũng như tiếng Hybálai ấm áp và nhiều màu sắc hoàn toàn thích hợp với lời tiên ưi, thi ca và các câu chuyện của Cựu Ước, thì tiếng Hylạp bởi Thần Hưu được chuẩn bị như chiếc xe kỳ diệu để chuyển tải Tân Ước. Tiếng Hylạp được truyền bá qua các cuộc trường chỉnh của Alịchsơn Đại Đế, các binh lính của ông đã giản lược và phổ cập tiếng Hylạp cho quần chúng.
Sự chính xác của các thì ữong động từ Hylạp, các ngữ cách, ngữ vựng và nhiều chỉ tiết khác khiến Hy văn trở thánh lý tướng để truyền đạt các lẽ thật quan trọng về giáo lý qua các Thư Tín -đặc biệt như ương thư Rôma.
Dù không là ngôn ngữ văn chương xuất chúng, tiếng Hylạp phổ thông -koỉnè cũng không là "ngôn ngữ hè phố" hay thứ ngôn ngữ Hylạp nghèo nàn. Vài phần ương Tân Ước như thư Hêbơrơ, Giacơ, li Phierơ thật sự đạt đến trình độ văn chương. Cũng vậy, Tin Lành Luca đôi khỉ gần như trở thành cổ điển và ngay cả bức thư của Phaolô có lúc viết rất trau chuốt như ì Cô 13; 15 ...
VU. Dịch Thuật
Tiếng Anh được chúc phước vì có nhiều bản địch Kinh Thánh (có lẽ quá nhiều!). Các bản dịch được xếp thành 4 loại:
l.Theo Sát Nghĩa Đen.
Bản dịch "Mới" của JN.Darby (năm 1871) và Bản Anh Ngữ Nhuận Chánh (English Revised Versỉon) năm 1881 cùng các bản dịch khác của Mỹ: American Standard Version năm 1901 đều theo sát nghĩa đen. Các bản dịch này giúp nhiều cho việc nghiên cứu, song không nhiều cho sự thờ phượng, đọc giữa công chúng và việc học thuộc lòng. Đa số Cơ Đốc nhân vẫn trung thành với bản dịch King James Version hoành ừáng và đẹp đẽ.
2. Hoàn Toàn Tương Đồng
Các bản dịch này theo nghĩa đen và bám sát bản văn Hybálai hay Hylạp khi trong tiếng Anh có từ tương đương, song vẫn cho phép dịch thoáng hom theo văn phong và thành ngữ của văn dịch, bao gồm các bản King James Version, Revised Standarđ Version, New American Standard Bible và New Kỉng James Version. Tuy nhiên, bản địch Revised Standard Version nhìn chung đáng tin cậy về Tân Ước lại làm giảm mức quan ương của nhiều lời Tiên tri về Đấng Mêsia khi liên kết với Cựu Ước. Ngày nay, khuynh hướng nguy hiểm này thể hiện ngay giữa vòng vài học giả đứng đắn trước đây. Quyển Chú Giải này được ấn hành để thích hợp với bản dịch New King James Version là bản dịch có chỗ đứng sống động nhất ở khoảng giữa bản dịch King James Version hay (và cổ điển) với các bản dịch thông đụng ngày nay, mà không dùng các từ cổ như "thee's, thou's". Quyển Chú Giải Kinh Thánh này cũng giữ lại nhiều câu và từ ngữ mà các bản dịch hiện đại nhất đã loại bỏ (xin xem
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các ghi chú về bản văn suốt quyển Chú Giải).
3.	Tương Đồng Cách Sinh Động Loại bản dịch này phóng khoáng
hom loại Hoàn Toàn Tương Đồng nêu trên và đôi khi liên hệ với loại diễn ý, một kỹ thuật có giá Ưị mà người đọc được nhắc nhở về nó. Bản dịch Moffatt, New English Bible, New International Version và Jerusalem Bỉble đều thuộc loại Tương Đồng Cách Sinh Động này. Đây là nỗ lực để diễn tả toàn bộ tư tưởng của Giăng và Phaolô theo cấu trúc hiện tại, mà hai sứ đồ có thể dùng nếu viết Kinh Thánh ngày nay và qua Anh ngữ. Phương thức luận này có thể hữu hiệu khi được tiến hành Ưong tính thần bảo thủ, cẩn trọng.
4.	Diễn ý
Bản Diễn Ý tìm cách dịch từng ý tưởng của bản văn, song thường tự do cộng thêm từ liệu. Một khi từ ngữ rời xa nguyên bản, thì luôn nguy hiểm khi có quá nhiều diễn dịch. Như bản dịch Living Bỉble dù vẫn là Tin Lành, song lại khiến cho nhiều vấn đề diễn dịch MỞ thành đáng tranh cãi.
Bản diễn ý của JB Phillips (mà ông gọi là bản dịch) được dịch rất tốt từ cái nhìn theo nghĩa đen. ông cũng thường ghi chú rõ: Ông tín rằng Phierơ và Phaolô muốn nói như vậy qua lời văn của họ.
Nên có các bản Kinh Thánh thuộc ít nhất 3 loại dịch thuật nêu trên để so sánh, đối chiếu. Dầu vậy, chúng tôi tín rằng bản dịch Hoàn Toàn Tương Đồng là an toàn hơn khi nghiên cứu Kinh Thánh cách chi tiết, như đã được giãi bày qua quyển Chú Giải này.




GIỚI THIỆU CÁC SÁCH TIN LÀNH

"Các sách Tin Lành là trái đầu mùa của mọi văn bản ". - Origen
I. Các Sách Tin Lành vẻ Vang của Chúng Ta
Khi học văn chương, mỗi chúng ta đều quen thuộc với các chuyện kể, tiểu thuyết, kịch, thơ, tiểu sử hay các thể loại văn học khác. Song khi Chúa Jêsus Christ chúng ta vào đời thì cần có một loại văn học hoàn toàn mới là: Sách Tin Lành. Các sách Tin Lành không thuộc loại tiểu sử, dù chứa đựng nhiều chất liệu rất có giá trị về tiểu sử. Sách này không thuộc loại truyện kể dù có các câu chuyện ngụ ngôn như Người Con Trai Hoang Đàng hay Người Samari Nhân Lành rất hấp dẫn như bất kỳ câu chuyện văn chương nào khác. Vài ngụ ngôn còn được viết thành tiểu thuyết hay truyện ngắn nữa. Các sách Tin Lành không thuộc loại ký thuật các tư liệu, dầu chứa đựng nhiều bản tường thuật chính xác, súc tích về nhiều cuộc đối thoại hay thảo luận của Chúa chúng ta.
"Sách Tin Lành" không chỉ la thể loại văn chương duy nhất, song sau khi bốn nhà truyền giảng Tin Lành viết các sách Mathiơ, Mác, Luca và Giăng thì khuôn mẫu chọn kinh điển đã bị phá vỡ. Bốn sách Tin Lành và chỉ có bốn sách này được các Cơ Đốc nhân chính thống nhìn nhận suốt hơn 2.000 năm qua. Nhiều người theo tà giáo viết các sách mà họ gọi là tín lành, song chỉ là các cỗ xe nghèo nàn đề cao vài tà thuyết như trí huệ giáo.
Song vì sao chỉ có bốn sách Tin Lành mà không phải là năm, tương ứng với Ngũ Kinh Môise, để lập thành Ngũ Kinh Cơ Đốc? Hay vì sao không chỉ có một sách Tin Lành dài, cắt bỏ mọi sự trùng lặp, dành chồ ghi nhiều phép lạ hoặc ngụ ngôn khác nữa. Thật ra, nỗ lực "hoa hợp" hay hợp nhất cả bốn sách Tin Lành đã có từ thời Tatian vào thế kỷ li Diatessaron (theo Hy lạp là "gồm cả bốn").
Irenaeus lý luận rằng có bốn sách Tin Lành để phù hợp với bốn phương và bốn hướng của thế giới, bốn là con số chỉ về toàn cầu.
li. Bốn Biểu Tượng
Nhiều người, nhất là giới mỹ thuật, chấp nhận bảng so sánh liên kết bốn sách Tin Lành với bốn biểu tượng trong sách Êxêchiên và Khải Huyền: mặt sư tử, mặt bò, mặt người và mặt chim ưng. Dầu vậy, các Cơ Đốc nhân lại kết hợp cách hoàn toàn khác nhau các biểu tượng này với bốn sách Tin Lành. Nếu chú ý đến các thuộc tính, theo cách gọi của mỹ thuật, thì sư tử phù hợp với sách Mathiơ, Tin Lành về Vua, Sư tử của Giuđa. Con bò, như con vật mang gánh nặng, thích hợp với sách Mác, Tin Lành về Người Đầy Tớ. Con người chính là hình ảnh chủ yếu của sách Luca, Tin Lành về Con Người. Ngay cả cuốn Standard Handbook of Synonyms, Antonyms & Prepositions (Chỉ Nam Tiêu
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Chuẩn về các từ Đổng nghĩa, Phản nghĩa & Giới từ) cũng viết: "chim ưng là thuộc tính của thánh Giăng như tiêu biểu cho khải tượng thuộc linh cao cả".1
III. Bốn Nhóm Đọc Giả
Có lẽ lời giải thích tốt nhất cho sự kiện có đến bốn sách Tin Lành là Đức Thánh Linh tìm cách tiếp cận bốn nhóm dân khác nhau - bốn nhóm dân cổ xưa mà nay rõ ràng vẫn còn sự tương ứng.
Mọi người đều nhìn nhận sách Mathiơ là Tin Lành thích hợp với người Do Thái nhất. Các trưng dẫn từ Cựu Ước, lời thảo luận chi tiết, gia phổ của Chúa chúng ta, và giọng điệu của người Semitic (Do Thái & Ả rập) được ghi nhận ngay từ người mới đọc lần đầu.
Sách Mác có lẽ được viết từ chính thủ đô của cả đế quốc, nhắm vào người Lamã và đồng thời vào cả triệu ừiệu người giống như người Lamã, thích hành động hơn là suy nghĩ. Vì vậy, Tin Lành này ghi lại nhiều phép lạ hơn là lời giảng. Sách không có gia phổ, vì lẽ người Lamã cần gì về gia phổ Do Thái để nhận biết một Người Đầy Tớ sinh động?
Sách Luca chính là Tin Lành cho người Hylạp và rất nhiều người Lamã vốn yêu mến và ganh đua về văn chương và mỹ thuật Hy lạp. Những kẻ như vậy yêu mến vẻ đẹp, tính nhân bản, phong cách văn hoa và văn chương ữác tuyệt. Bác sĩ Luca đáp ứng mọi đòi hỏi này. Tương ứng với người Hy lạp hiện nay, đối tác hiển nhiên là tiếng Pháp. Không có gì ngạc nhiên khỉ một người Pháp tuyên bố Tin Lành Luca là "sách viết hay nhất ưên đất" (xin xem phần Dẫn Nhập Sách Luca).
Còn sách Giăng thì sao? Đây là Tin Lành toàn cầu, có chất liệu cho mọi người. Sách nhằm rao truyền Tin Lành (20.30,31), song vẫn được những người Cơ Đốc suy gẫm sâu sắc Lời Chúa yêu mến. Có lẽ, đây là lời giải đáp: Tin Lành Giăng dành cho "dân tộc thứ ba"- là cách người ngoại đạo gọi các Cơ Đốc nhân đầu tiên khi họ không là Do Thái hay Ngoại bang.
IV. Các Chủ Để Bốn Khác
Còn có các chủ đề bốn khác ương Cựu Ước ăn khớp tuyệt vời với các điểm nhấn mạnh ưong bốn sách Tin Lành.
"Nhánh" là danh hiệu của Chúa chúng ta được chép trong các phân đoạn sau:
Giê 23.5-6:    "... cho Đavít một
Nhánh... một Vua"
Xa 3.8: "Đẩy tổ của Ta, Nhánh" Xa 6.12: "Con người... Nhánh" Êsai   4.2:   "Nhánh   của Chúa
Giêhôva"
Cũng có bốn câu "Hãy nhìn xem" trong Cựu Ước hoàn toàn ăn khớp với các chủ đề của bốn sách Tin Lành:
"Hãy nhìn xem, Vua các ngươi" (Xa
9.9)
"Hãy nhìn xem, Đầy tớ của Ta" (Êsai 42.1)
"Hãy nhìn xem, Con Người" (Xa 6.12)
"Hãy nhìn xem, Đức Chúa Trời của các ngươi" (Êsai 40.9)
Cuối cùng là sự so sánh tuy ít rõ ràng, song vẫn tỏ ra phước hạnh cho nhiều người. Bốn màu sắc của các vật liệu trong đền thờ với các ý nghĩa biểu tượng cũng tỏ ra ăn khớp với cách trình
bày của bốn sách Tin Lành về các thuộc tánh của Chúa chúng ta:
Màu tím hiển nhiên thuộc về sách Mathiơ, Tin Lành của Nhà Vua. Sách Các Quan Xét 8.26 bày tỏ tính bảo hoàng của màu sắc này.
Màu đỏ điều có được thời xưa khi nghiền một con trùng cochineal. Điều này khiến nghĩ đến sách Mác, Tin Lành của Người Đầy Tớ Chân Thật, "con trùng chớ chẳng phải người đâu" (Thi 22.6)
Màu ữắng nói về các việc nghĩa của các thánh đồ (Khải 19.8). Luca mô tả Đấng Christ là Con Người Toàn Hảo.
Màu xanh tượng trưng cho vòm ngọc bích mà chúng ta gọi là thiên đàng (Êxêchiên 24.10), một sự mô tả lôi cuốn về Thần Tánh của Đấng Christ, chủ đề của Tin Lành Giăng.
V. Thứ Tự và Sự Nhấn Mạnh
Trong các sách Tin Lành, chúng ta thấy các sự việc thường không được sắp đặt theo thứ tự đã xảy ra. Khởi đầu, nên biết rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời thường gom các biến cố theo sự dạy dỗ về đạo đức. Ông Kelly viết:
Khỉ xem xét, chúng ta sẽ thấy rằng sách Luca được viết chủ yếu theo trình tự đạo đức và ông sắp xếp các dữ kiện, cuộc ứò chuyện, câu hỏi, lời đáp và cuộc thảo luận của Chúa chúng ta theo mối liên kết bề trong, khống chỉ theo sự diễn tiến bề ngoài của các biến cố, vì điều này thật ra là lối ký thuật khô khan và ấu trì nhất. Song khi gom các biến cố với các nguyên nhân và hậu quả, theo ý nghĩa đạo đức, là công việc khó hơn nhiều cho các sử gia, để phân biệt với người chỉ viết phóng sự. Đức Chúa Trời có thể dùngLuca để hoàn tất công ữình này cách hoàn hảo.2
Những khác biệt ương cách nhấn mạnh và tiếp cận này giúp giải thích các Tin Lành khác nhau. Trong khi ba sách Tin Lành đầu được gọi là "Tin Lành Cộng Quan" (cùng quan điểm) giống nhau về cách tiếp cận cuộc đời Đấng Christ, thì Tin Lành Giăng lại khác hẳn. Ông viết sau và không hề muốn nhắc lại những gì đã được giãi bày đầy đủ. Sách của ông phô bày cuộc đời và bài giảng của Chúa chúng ta với tính cách thần học và sâu nhiệm hơn.
VI. Câu Hối về Tin Lành Cộng Quan
Vì sao có quá nhiều sự giống nhau (ữùng lắp) - đến mức gần như có cùng chữ trong các phân đoạn tương đối dài -và rồi cũng có quá nhiều sự khác biệt giữa ba sách Tin Lành đầu, mà người ta thường gọi là "Vấn Đề của Tin Lành Cộng Quan", vấn nạn này thường xảy đến cho kẻ chối bỏ việc Kinh Thánh được hà hơi (linh cảm) hơn là cho các Cơ Đốc nhân bảo thủ. Nhiều giả thuyết phức tạp đã được nêu, kể luôn việc cho rằng do lạc mất tài liệu, song điều này không hề lưu dấu ưong thủ bản viết tay. Vài ý tưởng đó trùng khớp với Luca 1.1 và ít nhất có thể xảy ra theo quan điểm chính thống. Dầu vậy, vài lý thuyết ưên được đẩy xa đến mức cho rằng Hội Thánh vào thế kỷ ì đã gom góp các "truyền thuyết" về Chúa Jêsus Christ. Ngoài việc bất trung với toàn bộ Kinh Thánh và lịch sử Hội Thánh mà các lý thuyết "có dạng phê bình" này nêu ra, cần nói rõ rằng không có tài liệu hay
chứng cớ gì xác nhận bất cứ điều nào đã nêu ừên. Cũng vậy, không hề có hai học giả nào đổng ý với nhau vế cách sắp xếp và phân đoạn các sách Tin Lành Cộng Quan.
Lời giải đáp tốt hơn cho câu hỏi trên ỏ ưong Lời của Chúa chúng ta theo Giăng 14.26: "Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Lỉnh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi".
Điều này bao gồm các hồi tướng do được nhìn thấy tận mắt của Mathiơ và Giăng, và có thể kể luôn cả Mác, khi ông ghi lại các hồi tưởng của Phierơ, như Hội Thánh đầu tiên đã tín. Ngoài việc được Thánh Linh trực tiếp giúp đỡ, theo các chứng cớ đã nêu ở Luca 1:1, sự chính xác tuyệt vời trong lời ưuyền khẩu của dân Do Thái và vấn nạn về Tin Lành Cộng Quan đã được giải đáp. Các chân lý cần có, theo chi tiết hay diễn giải ngoài các nguồn này, có thể đo sự mặc khải trực tiếp "mà Đức Thánh Linh đã dạy bằng tiếng thiêng liêng" (ì Cô 2:13).
Vậy, khi thấy có sự mâu thuần hiển nhiên hay những khác biệt trong chi tiết, chúng ta cần hỏi: "Vì sao sách Tin Lành nàỵìại bỏ sót, bao hàm hay nhấn mạnh sự việc hoặc câu nói nàyV Thí dụ, hai lần Mathiơ ghi có hai người đã được chữa lành (khỏi bịnh mù loa và bị quỉ ám), ương khi Mác và Luca ghi chỉ có một người. Vài người cho đây là sự mâu thuần. Tốt hem là nên thấy rằng sách Mathiơ, Tin Lành cho dân Do Thái ghi nhận cả hai vì luật pháp đòi phải có "hai hay ba người chứng", còn hai Tin Lành kia chỉ ghi lại người cô tên và nổi bật nhất (người mù Batỉmê).
Các khúc được chọn sau đây cho thấy đôi khi sự kiện dường như trùng lắp trong các sách Tin Lành thật ra lại nhấn mạnh những khác biệt có ý nghĩa:
Lu 6.20-23 dường như lặp lại Bài Giảng Trên Núi, song trước đó là Bài giảng tại đồng bằng (Lu ó: 17). Các phước lành mô tả đặc tính lý tưởng của công dân Nước Trời, trong khi Luca chỉ ra nếp sống của môn đồ Đấng Christ.
Lu 6:40 dường như giống y Mát 10:24. Song ở Mathiơ, Chúa Jêsus là Thầy và chúng ta là môn đồ của Ngài. Còn theo Luca, sứ đồ hay người dạy là thầy và người được dạy là môn đồ. Math 7:22 nhấn mạnh sự phục vụ Vua, còn Lu 13:25-27 mô tả mối tương giao với Thầy hay Chủ.
Trong khi Luca 15:4-7 là sự lên án mạnh mẽ người Pharisi thì Math 18:12-13 đề cập đến con trẻ và tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng.
Khi chỉ các tín hữu có mặt, Giăng nói: "Ngài sẽ làm báptem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh" (Mác Ì .8; Giăng ì .33). Khi một đám đông lẫn lộn, nhất là có người Pharisi, ông tuyên bố: "Ngài sẽ làm báptem cho các ngươi bằng Đức Thánh Lỉnh và bằng lửa" (báptem của sự đoán phạt) Math 3:11; Lu 3: Ì ó.
Thành ngữ "Với lường các ngươi dùng ..." áp đụng cho thải độ chúng ta xét đoán người khác theo Math 7:2; việc chúng ta nắm giữ Lời Chúa theo Mác 4.24; và quan điểm tự do của chúng ta theo Lu Ố.38.
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Vậy, các sự khác biệt này không mâu thuần, song là linh lương được cung ứng có chủ đích cho tín hữu hay suy gẫm.
VII. Tác Quyển của Các Sách
Khi thảo luận xem ai đã viết các sách Tin Lành - hay toàn bộ Kinh Thánh, thì cần phải tìm ra các nội chứng và ngoại chứng. Chúng tôi đề nghị xem xét toàn bộ 27 sách của Tân Ước y như vậy. Ngoại chứng được trưng dẫn là của những người sống gần với niên hiệu của sách - thường là "các giáo phụ" vào thế kỷ thứ li và IU, cùng vài tà giáo hay giáo sư giả. Họ trưng dẫn, hàm ý và đôi khỉ nói rõ về các sách cùng tác giả mà chúng ta quan tâm. Thí dụ, nếu Clement ở Rôma trưng dẫn thư ì Côrinhtô vào gần cuối thế kỷ ì, thì hiển nhiên không thể cho rằng Phaolô đã viết thư đó vào thế kỷ li. Với các nội chững, chúng ta chú ý đến văn phong, ngữ vựng, lịch sử và nội dung của sách để xem những điều này hỗ trợ hay phản bác lời công bố của các tác giả hay tài liệu bên ngoài. Thí dụ, văn phong của Tin Lành Luca và sách Công Vụ cho thấy trước giả là một y sĩ người ngoại bang và có học vấn.
Trong nhiều sách "kinh điển" hay bảng liệt kê các sách được chấp nhận theo ý kiến dị giáo của Marcỉon vào thế kỷ thứ li được ưích dẫn. Ông này chỉ chấp nhận ấn bản ưần trụi của Tin Lành Luca và lo thư tín của Phaolô, dầu vậy, ông cũng là nhân chứng hữu ích cho thấy các sách được chọn lúc bấy giờ. Kinh điển Muratorian (gọi theo tên của vị Hồng y người Ý là Muratori, người đã tìm ra tài liệu) là bản liệt kê chính thống, dù đôi khi chắp vá, nằm Ương danh sách của các sách Cơ Đốc kinh điển.
CHÚ THÍCH
'Ưames, C.Fernald, ed, "Emblem", Funk & Wagnalls Standard Handbook of Synonyms, Antonyms & Prepositions, pl75.
2Wỉlliam Kelly, An Exposition of the Gospel of Luke, pló.




TIN LÀNH THEO MATHIƠ

Giới Thiệu
"Trong cả Tân và Cựu ước, không tác phẩm nào viết về chủ đề lịch sử sánh nổi với Mathiơ về tính vĩ đại của sự hình thành khái niệm và sức mạnh để bắt phục một khối lượng tài liệu đồ sộ phục dưới các ý tưởng vĩ đại."
- Theodor Zahn
I. Vị Trí Độc Đáo Trong Kinh Thánh
Sách Tin Lành Mathiơ là cầu nối hoàn hảo giữa Cựu và Tân ước. Ngay những dòng chữ đầu tiên đã đưa chúng ta về với vị tổ phụ dân sự Cựu Ước của Đức Chúa Trời - là Ápraham -và với vị vua vĩ đại đầu tiên của Ysơraên, là Đavít. Với điểm nhấn mạnh của sách mang đậm nét Do Thái, rất nhiều câu trích từ Kinh Thánh tiếng Hêbơrơ Ương sách, và với vị trí đứng đầu các sách Tân Ước, Mathiơ là khởi điểm hợp lý để bắt đầu sứ điệp Cơ Đốc cho thế giới.
Từ lâu, sách Mathiơ đã giữ vị trí đầu tiên này trong thứ tự bốn sách Tin Lành. sở dĩ như vậy vì mãi đến tận thời hiện đại, người ta vẫn tín cách phổ thông đây là sách Tin Lành đầu tiên được viết ra. Hơn nữa, bút pháp rõ ràng thứ tự của Mathỉơ khiến sách rất phù hợp để đọc ừong hội chúng. Vì vậy, đây là sách Tin Lành được mến mộ nhất, đôi khi còn tranh địa vị đó với sách Giăng nữa.
Không nhất thiết phải tín Mathiơ là sách Tin Lành được viết đầu tiên thì mới là người có niềm tín chánh thống. Tuy nhiên, những Cơ Đốc nhân đầu tiên nhất hầu như toàn là người Do Thái, và số lượng lên đến hàng ngàn người. Đáp ứng nhu cầu cho những Cơ Đốc nhân đầu tiên trước hết thực sự là hoàn toàn hợp lý.
li. Quyển Tác Giả
Ngoại chứng lâu đời và phổ thông cho rằng Mathiơ là người thâu thuế, còn gọi là Lêvi, đã viết sách Tin Lành Thứ Nhất. Vì ông không phải là thành viên nổi bật Ưong nhóm các sứ đồ, nên sẽ rất kỳ lạ nếu gán sách Tin Lành Thứ Nhất cho ông nếu như ông không liên quan gì đến sách ấy.
Ngoài văn kiện cổ được gọi là "Didache" (Sự Dạy Dỗ của Mười Hai Sứ Đồ), Justin Martyr, Dionysius ở Corinth, Theophilus ở Antioch, và Athenagoras người Athên còn trích dẫn sách Tin Lành này là sách xác thực. Eusebius, một sử gia hội thánh, ưích lời Papias nói rằng "Mathiơ soạn Logia bằng tiếng Hêbơrơ, và mỗi người đều thông dịch những câu nói ấy tùy theo sức mình." Ignatius, Pantaenus, và Origen về cơ bản đồng ý với câu nói này. "Tiếng Hêbơrơ" được xem rộng rãi là thổ ngữ Aramaỉc được người Hêbơrơ thời Chúa chúng ta sử dụng, theo như cách chữ này được dùng ữong Tân Ước. Nhưng còn "Logia" là gì? Thông thường, từ ngữ Hylạp này có nghĩa "những câu sấm truyền," giống như Cựu Ước chứa những lời sấm truyền của Đức Chúa
24
MATHIƠ
25
MATHIƠ


Trời. Trong câu nói của Papias, chữ này không thể mang nghĩa đó. cỏ ba quan điểm chính về tuyên bố của ông: (1) Chữ này nói đến Tin Lành của Mathiơ. Có nghĩa: Mathiơ đã viết sách Tin Lành bằng tiếng Aram của ông đặc biệt để chinh phục những người Do Thái về với Đấng Christ và gây dựng đức tin của những Cơ Đốc nhân người Hêbơrơ, và chỉ về sau mới xuất hiện bản Hylạp. (2) Chữ này nói đến chỉ những lời phán của Chúa Jêsus thôi, là điều về sau được kết hợp vào trong sách Tin Lành của ông. (3) Chữ này nói đến testimonia, tức là những câu ữích Kinh Thánh Cựu Ước để chứng minh Chúa Jêsus là Đấng Mêsi. Quan điểm Ì và 2 khả dĩ hơn quan điểm 3.
Bản Kinh Thánh Mathiơ tiếng Hylạp không giống bản dịch suông, nhưng lời truyền khẩu phổ biến rộng rãi đến như thế (không có một ý kiến bất đổng từ trước nào) ắt phải có cơ sở thực tế. Lời truyền khẩu này nói Mathiơ đã giảng mười lăm năm tại Palestine, sau đó ra đi giảng Tin Lành ở ngoại quốc. Có thể vào năm 45, ông để lại cho những người Do Thái đã tiếp nhận Chúa Jêsus làm Đấng Mêsi bản thảo đầu tiên của sách Tin Lành của ông bằng tiếng Aram (hoặc chỉ là những bài giảng về Đấng Christ), rồi sau đó viết bản tiếng Hylạp để sử dụng phổ thông. Một người đương thời với Mathiơ - là Josephus - đã làm một việc tương tự. sử gia Do Thái này viết bản thảo đầu tiên cho tác phẩm Những Cuộc Chiến Tranh Do Thái của mình bằng tiếng Aram, rồi về sau viết sách hoàn chỉnh bằng tiếng Hylạp.
Nội chứng cho sách Tin Lành Thứ Nhất rất phù hợp với một người Do Thái mộ đạo yêu mến Cựu Ước, là một văn sĩ và nhà biên soạn đầy tài năng. Với tư cách một công chức của Rôma, Mathiơ ắt hẳn thông thạo cả ngôn ngữ của dân mình (tiếng Aram) lẫn tiếng của giai cấp cầm quyền. (Người Lamã dùng tiếng Hylạp, chứ không phải tiếng Latin, ở Phương Đông.) Những chi tiết về con số, các ẩn dụ liên quan đến tiền bạc, và những thuật ngữ về tiền tệ thảy đều rất phù hợp với một người thâu thuế. Bút pháp súc tích và có thứ tự cũng hoàn toàn phù hợp như thế. Goodspeed, một học giả không thuộc phái bảo thủ, đã chấp nhận Mathiơ là tác giả sách Tin Lành này một phần do nội chứng đầy thuyết phục này.
Dầu có ngoại chứng phổ thông và nội chứng thuận lợi đến như thế, hầu hết các học giả không thuộc phái bảo thủ đều bác bỏ quan điểm truyền thống xem Mathỉơ, người thâu thuế, đã viết sách này. Họ bác bỏ như vậy vì hai lý do chính.
Trước hết, giả sử Mác là sách Tin Lành đầu tiên được viết ra (được dạy như là "lẽ thật Tin Lành" ừong rất nhiều giới ngày nay), làm sao một vị sứ đồ và một nhân chứng trực tiếp lại sử dụng rất nhiều tài liệu của Mác (93% của Mác cũng xuất hiện trong các sách Tin Lành khác) đến như vậy? Để trả lời, trước hết người ta không chứng minh được Mác là sách đầu tiên. Lời chứng cổ xưa nói Mathiơ là sách đầu tiên, và vì các Cơ Đốc nhân đầu tiên hầu như toàn là người Do Thái, nên điều này lại càng có ý nghĩa
lớn lao. Nhưng cho dẫu chúng ta chấp nhận điều được gọi là quyền ưu tiên của Mác kia (và rất nhiều người thuộc giới bảo thủ đã chấp nhận như vậy), chắc hẳn Mathiơ có thể công nhận tác phẩm của Mác hầu như là những tập hồi ký của Simôn Phierơ năng động, một người cùng là sứ đồ với Mathiơ, đúng như truyền thống của hội thánh đầu tiên đã công nhận (xem giới thiệu sách Mác).
Lập luận thứ hai phản đối sách này do Mathiơ viết ra (hay bất kỳ một nhân chứng trực tiếp nào) chính là lập luận cho rằng sách này thiếu những chỉ tiết sinh động. Mác - là người mà không ai tuyên bố ông đã chứng kiến chức vụ của Đấng Christ - có nhiều chi tiết sinh động đặc sắc mà chúng gợi ý ông đã có mặt chứng kiến. Làm thể nào một nhân chứng trực tiếp lại hết sức thản nhiên đến như thế? Có lẽ cá tánh của một nhân viên thâu thuế giải thích rất rõ điều này. Để có thêm chỗ cho các bài giảng của Chúa chúng ta, Lêvi chắc đã cắt bớt những chi tiết không cần thiết. Điều này lại càng đặc biệt đúng như vậy nếu sách Mác được viết trước tiên và Mathiơ thấy những tập hồi ký trực tiếp của Phỉerơ đã được ưình bày rất tốt rồi.
UI. Thời Điểm Viết
Nếu có niềm tin rộng rãi cho rằng Mathiơ viết sách Tin Lành đầu tiên của mình trong tiếng Aram (hoặc ít nhất những câu nói về Chúa Jêsus), thì thời điểm viết sách đó vào khoảng năm 45 s.c. - tức mười lăm năm sau khi Chúa Thăng Thiên - sẽ phù hợp với lời truyền khẩu xưa. Có thể ông đã viết sách Tin Lành bằng tiếng Hylạp đầy đủ hem và có ừong bộ kinh điển vào năm 50 hoặc 55, hoặc thậm chí muộn hem nữa.
Quan điểm xem sách Tin Lành này ắt phải viết sau khỉ Giêrusalem bị phá (năm 70 s.c.) phần lớn căn cứ ưên sự không tín Đấng Christ có khả năng tiên đoán biến cố tương lai ấy cạch chi tiết, và căn cứ ưên nhiều lý thuyết duy lý khác nữa để phớt lờ hay phủ nhận sự soi dẫn thiên thượng.
IV. Bối Cảnh Và Chủ Để
Mathiơ là một chàng ưaỉ trẻ khi được Chúa kêu gọi. Dẫu là người thuộc dòng dõi Do Thái, và là người thâu thuế nhờ học hỏi và thực hành, ông vẫn bỏ hết mọi sự đi theo Đấng Chrỉst. Một ương rất nhiều khoản đền bồi cho ông ấy là ông trở thành một ương mười hai sứ đồ. Một điều nữa là ông được chọn làm tác giả viết tác phẩm mà ngày nay chúng ta gọi là sách Tin Lành Thứ Nhất. Người ta thường tín Mathiơ này cũng chính là Lêvi (Mác 2:14; Luca 5:27).
Trong sách Tin Lành của mình, Mathiơ bắt đầu chứng minh Chúa Jêsus là Đấng Mêsi mà dân Ysơraên từ lâu mong đợi, là người có quyền thừa kế hợp pháp duy nhất ngôi Đavít.
Sách này không tuyên bố là một câu chuyện đầy đủ trọn vẹn về đời sống Đấng Christ. Sách bắt đầu với gia phổ và những năm đầu tiên của Chúa Jêsus, rồi đi thẳng vào bước khởi đầu chức vụ công khai của Ngài khi Ngài khoảng ba mươi tuổi. Được Thánh Linh dẫn dắt, Mathiơ chọn những phương diện trong đời sống và chức
vụ của Cứu Chúa để khẳng định Ngài	Tác phẩm Sách Giải Nghĩa Kinh
là Đấng Chịu Xức Dầu của Đức Chúa	Thánh của Tín Hữu này không nhằm
Trời (và đỏ chính là ý nghĩa của Đấng	làm bộ sách giải nghĩa tường tận hay
Mêsỉ và Đấng Christ). Sách này tiến	về thuật ngữ chuyên môn, nhưng
đến đỉnh điểm: sự xét xử, sự chết, sự	đúng hơn để kích thích sự suy gẫm
chôn, sự sống lại, và sự thăng thiên	độc lập. Và ưên hết, sách mong mỏi
của Chúa Jêsus. Và đương nhiên, nền	tạo ữong lòng độc giả nỗi khao khát
tảng cho sự cứu rỗi con người được	mãnh liệt chờ đón sự tái lâm của Vua.
thiết lập ữong đỉnh điểm đó. Đây là	Với tấm lòng càng bùng cháy hơn,
nguyên nhân khiển sách được gọi là	Với sự trông cậy ngọt ngào hơn,
sách Tin Lành - không phải vì sách	Tôi càng thở than hem nữa chờ đợi
trình bày con đường để bởi đó con	giờ Ngài tái lâm, Đấng Christ ôi!
người tội lỗi nhận được sự cứu rỗi,	Choáng ngợp chờ đợi ngọn lửa tái
nhưng đúng hơn vì sách mô tả công	lâm Ngài.
tác hy sinh của Đấng Christ để bởi đo	- Trích từ St. Paul, bởi F. w. H.
thực hiện được sự cứu rỗi.	Myers
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I. Gia Phổ Và Sự Giáng Sinh Của Vua Mẽsi (Đoạn 1)
A. Gia Phế Của Chóa JẾSUS ChPist (1:1-17)
Đọc sơ qua Tân ước có thể khiến người ta thắc mắc vì sao Tân ước lại bắt đầu với điều có vẻ như tề nhạt của phổ hệ gia đình. Có thể người ta kết luận danh sách các tên gọi này chẳng đáng rút ra được ý nghĩa nào, nên bỏ qua phần đó để tiến tới chỗ bắt đầu có hành động.
Tuy nhiên, gia phổ này là điều không thể thiếu được. Nó thiết lập nền tảng cho toàn bộ những điều đi sau. Nếu không thể chứng minh Chúa Jêsus là hậu tự hợp pháp của Đavít qua đòng dõi nhà vua, thỉ không thể chứng minh Ngài là Đấng Mêsi kiêm vị Vua của Ysơraên. Mathiơ đã bắt đầu câu chuyện của mình đúng ngay tại chỗ buộc phải bắt đầu - từ chứng cớ tư liệu chứng minh Chúa Jêsus thừa hưởng quyền hợp pháp nối ngôi Đavít thông qua người cha dượng của mình là Giôsép.
Gia phổ này truy đòng dõi pháp lý của Chúa Jêsus với tư cách Vua của Ysơraên; gia phổ trong sách Tin Lành Luca lần theo dòng dõi trực hệ của Ngài Ương tư cách Con vua Đavít. Gia phổ trong Mathiơ đi theo dòng dõi nhà vua từ Đavít qua con trai của vua là Salômôn, vị vua kế tiếp; gia phổ trong sách Luca đi theo dòng dõi huyết thống từ Đavít qua con ưaỉ khác của ông, là Nathan. Gia phổ này kết thúc với Giôsép, mà Chúa Jêsus là Con nuôi của Giôsép; gia phổ trong Luca 3 chắc lần theo tổ tiên của Man,

GIẢI
là người mà Chúa Jêsus là Con thật của bà.
Một ngàn năm trước, Đức Chúa Trời đã lập giao kết vô điều kiện với Đavít, hứa ban cho ông một nước còn đến đời đời và một dòng đôi cai trị vĩnh viễn (Thi Thiên 89:4,36,37). Giao ước đó giờ đây ứng nghiệm ưong Đấng Chrỉst: Ngài là người thừa kế hợp pháp ngai Đavít qua Giôsép và là dòng dõi thực sự của Đavít qua Mari. Vì Ngài sống đời đời, nước Ngài sẽ còn đến đời đời và Ngài sẽ cai trị đời đời với tư cách Con cao ưọng hơn của Đavít. Chúa Jêsus đã kết hiệp ương Thân Vị Ngài hai cơ sở duy nhất để khẳng định quyền nối ngôi Vua Ysơraên (cơ sở pháp lý và cơ sở dòng dõi trực tiếp); vì Ngài vẫn sống, nên không thể có người kế vị nào khác.
1:1-15 Lời tuyên bố gia phổ Đức Chúa Jẽsus Christ, con cháu Đavíỉ và con cháu Ápraham tương tự với cụm tử trong Sáng Thế Ký 5:1: "Đây là sách chép dòng dõi của Ađam." Sáng Thế Ký giới thiệu Ađam thứ nhất; Mathiơ giới thiệu Ađam sau hết. Ađam thứ nhất là đầu của tạo vật đầu tiên hay tạo vật thuộc thể. Đấng Christ, với tư cách Ađam sau hết, là Đầu của tạo vật mới, hay tạo vật thuộc linh.
Để tài của sách Tin Lành này là Chúa Jẽsus Chrisỉ. Tên gọi Jêsus trình bày Ngài là Cứu Chúa - Giẻ hô va;1 danh xưng Christ ("được xức dầu"), trình bày Ngài với tư cách Đấng Mêsi từ lâu mong đợi của Ysơraên. Danh xưng con vua Đavít liên hệ với các vai trò của cả Đấng Mêsi lẫn Vua trong
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Cựu ước. Danh xưng con cháu Ápraham giới thiệu Chúa chúng ta là Đấng làm ứng nghiệm tối hậu những lời hứa đã lập với tổ tiên của đàn Hêbơrơ.
Bảng gia phổ này được chia làm ba phần lịch sử: từ Ápraham đến Giesê, từ Đavít đến Gỉôsia, và từ Giêchônia đến Gỉôsép. Phần thứ nhất dẫn đến Đavít; phần thứ nhì gồm thời kỳ vương quốc; phần thứ ba bảo tổn dõng dõi nhà vua ương cuộc lưu đày (58Ó T.c. và tiếp theo đó).
Có nhiều đặc trưng thú vị trong đanh sách này. Lấy ví dụ, ưong phân đoạn này nhắc tên bốn người nữ: Tama, Raháp, Rutơ, và Bátsêba (vợ của Uri). Vì phụ nữ hiếm khi được nhắc đến ừong các bảng gia phổ Đông phương, nên việc đưa tên bốn người này vào lại càng đáng kinh ngạc hơn ở chỗ hai ừong số họ là kỵ nữ (Tama và Raháp), một người đã phạm tội ngoại tình (Bátsêba), và hai người là dân ngoại bang (Raháp và Rutơ). Việc đưa tên họ vào trong phần giới thiệu của Mathiơ có lẽ là gợi ý tinh tế rằng sự hiện đến của Đấng Christ sẽ đem sự cứu rỗi cho tội nhân, ân điển cho dân ngoại, và gợi ý rằng ưong Ngài, các rào cản chủng tộc và giới tính sẽ bị triệt hạ.
Phần nhắc đến một vị vua tên Giêchônia cũng rất thú vị. Trong Giêrêmi 22:30, Đức Chúa Trời công bố lời rủa sả nhân vật này:
Đức Giêhôva phán như vầy:
Hãy ghi người này ưong những kẻ không có con cái,
Trong những kẻ cả đời không thạnh vượng;
Vì con cháu nó sẽ không một người nào thạnh vượng,
Ngồi ngai Đavít
Và cai trị trong Giuđa nữa!"
Nếu Chúa Jêsus là con thật của Giôsép, Ngài sẽ mắc lời rủa sả này. Thế nhưng Ngài phải là con về mặt pháp lý của Giôsép để thừa hướng các quyền nối ngôi Đavít. Nan đề được giải quyết bởi phép lạ sự giáng sinh bới nữ đồng trinh: Chúa Jêsus là người nối ngôi về mặt pháp lý qua Giôsép. Ngài là Con Thật của Đavít qua Mali. Lời rủa sả Giêchônia không giáng ưên Mali hay con cái của bà vì bà không ra từ Giêchônia.
1:16 Trong Anh ngữ, có thể giải thích chữ "là người" chỉ về cả Gỉôsép lẫn Mali. Tuy nhiên, trong nguyên văn Hylạp, chữ "người" này ở số ít và là giống cái, vì vậy cho thấy Chúa Jêsus được sinh ra bởi Mali, chứ không bởi Giôsép. Nhưng ngoài những đặc điểm thú vị này của bảng gia phổ, cũng cần đề cập đến những điều khỏ hiểu do bảng gia phổ này đưa ra.
1:17 Mathiơ chú ý đặc biệt đến sự kiện cỏ ba phần, mỗi phần gồm mười bốn đời. Tuy nhiên, từ Cựu Ước, chúng ta biết có nhiều nhân vật đã không có tên ttong danh sách của Mathiơ. Chẳng hạn như, giữa Giôram và Ôxia (câu 8), có Achaxia, Giôách và Amaxia đã làm vua (xem Il.Cácvua 8-14; Il.Sửký 21-25).
Các bảng gia phổ của Mathỉơ và Luca dường như trùng lập với nhau khi nhắc đến hai tên: Salathiên và Xôrôbabên (Mathiơ 1:12,13; Luca 3:27). Thật kỳ lạ khi tổ tiên của
Giôsép và Mali lại hội nhập vào nhau ưong hai người nam này rồi sau đó lại tách ra. Khó hiểu càng gia tăng khi chúng ta thấy cả hai sách Tin Lành đều đi theo Êxơra 3:2 khi liệt kê Xôrôbabên là con trai của Salathiên, trong khi I.sửký 3:19 nói ông là con trai của Phêđagia.
Điều khó hiểu thứ ba: Mathiơ tính hai mươi bảy đời từ Đavít đến Chúa Jêsus, còn Luca tính ra bốn mươi hai. Dầu các tác giả sách Tin Lành này đang nêu các phả hệ khác nhau, dường như vẫn kỳ lạ vì có khác biệt lớn đến như thế về số các đời.
Người nghiên cứu Kinh Thánh nên có thái độ nào đối với những điều khó hiểu và có vẻ như thiếu nhất quán này? Trước hết, tiền đề cơ bản của chúng ta là: Kinh Thánh là Lời được soi dẫn của Đức Chúa Trời. Do đó, Kinh Thánh không thể chứa các lỗi sai. Thứ nhì, Kinh Thánh là vô hạn vì phản ánh tính vô hạn của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể hiểu những chân lý cơ bản của Lời Chúa, nhưng chúng ta không bao giờ hiểu hết mọi điều có ương Lời ấy.
Vì vậy, cách chúng ta tiếp cận với những điều khó hiểu này buộc chúng ta kết luận nan đề đo chúng ta thiếu hiểu biết, chứ không đo tính có thể sai của Kinh Thánh. Các nan đề ương Kinh Thánh đáng phải thách thức chúng ta nghiên cứu và tra tìm câu trả lời. "Giấu kín việc nào, ấy là vinh hiển của Đức Chúa Trời; nhưng dò xét điều nào, ấy là vinh hiển của các vua" (Châm Ngôn 25:2).
Nghiên cứu cẩn thận của các sử gia và những cuộc khai quật của những nhà khảo cổ vẫn không thể chứng minh những câu nói của Kinh Thánh là sai. Những điều dường như khó hiểu và mâu thuần đối với chúng ta thật ra đều có những lời giải đáp thỏa đáng và hợp lý, và những lời giải thích ấy đầy ý nghĩa và lợi ích thuộc linh.
B. Chúa Jêsus ĐƯỢC Sinh Ra Bãi Mari (1:18-
25)
1:18 Sự giáng sinh của Chúa Jêsus Christ khác với mọi sự chào đời được nhắc đến trong bảng gia phổ này. Tại đó chúng ta thấy có một công thức lập đi lập lại: "A sanh B." Nhưng giờ đây chúng ta có bản ký thuật sự chào đời mà không có một con người làm cha. Những sự kiện chung quanh sự thai dựng đầy phép lạ này được nói lên với vẻ uy nghi và đơn giản. Mali đã hứa gả cho Giôsép, nhưng vẫn chưa cưới nhau. Trong thời Tân Ước, hứa hôn là hình thức đính hôn (nhưng ràng buộc nhiều hơn sự đính hôn ngày nay) và chỉ có thể hủy bởi ly dị. Dầu cặp vợ chổng đã đính hôn chưa sống với nhau khi chưa có lễ cưới, nhưng sự không chung thủy của người đã hứa hôn bị xem như phạm tội ngoại tình và bị trừng phạt bằng án tử hình.
Trong thời kỳ hứa hôn, Trinh Nữ Mari chịu thai bởi phép lạ của Thánh Lỉnh. Một thiên sứ trước đó công bố biến cố huyền nhiệm này cho Mari: "Đức Thánh Lỉnh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình" (Luca Ì :35). Đám mây nghi ngờ và tai tiếng đang treo trên đầu Man. Suốt lịch sử loài người, chưa hề có sự sanh hạ bởi
nữ đồng trinh. Khỉ nhìn thấy một phụ nữ chưa chồng mà có thai, người ta chỉ có một lời giải thích khả dĩ duy nhất.
1:19 Ngay cả Gỉôsép vẫn chưa biết lời giải thích đúng về tình ữạng của Mali. Có lẽ ồng đang phẫn nộ, căm tức vị hôn thê vì hai lý do. Thứ nhất, tình trạng có vẻ như nàng không chung thủy với mình. Và thứ nhì, dầu vô tội, ông hầu như không ưánh khỏi bị kết tội đồng lõa. Tình yêu dành cho Mali và lòng khao khát đòi công lý khiến ông quyết định phải hủy sự hứa hôn bằng cách âm thầm ly dị. ông muốn tránh nỗi sỉ nhục công khai thường đi kèm với một hành động như thế.
1:20 Đang khi con người dịu dàng và thận trọng này tìm cách bảo vệ Mali, thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giôsép trong giấc chiêm bao. Lời chào: "Hỡi Giôsép, con cháu Đavít," rõ ràng muốn khơi dậy ý thức dòng dõi nhà vua ương ông và chuẩn bị cho ông đón sự hiện đến phi thường của vị Vua kiêm Đấng Mêsi của Ysơraên. ổng đừng nghi ngờ việc cưới Ma rỉ. Mọi nghi ngờ lòng ưinh khiết của nàng đều không có cơ sở. Nàng thọ thai chính do phép lạ của Đức Thánh Lỉnh.
1:21 Kế đó, thiên sứ cho biết phái tính, tên gọi và sứ mạng của Con khi chào đời. Mali sẽ sanh Một Con Trai. Con trai ấy sẽ được đặt tên là JÊSUS, (cỏ nghĩa "Giêhôva là sự cứu rỗi" hay "Giêhôva, Cứu Chúa").
Đúng với Tên của Ngài, Ngài sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Đứa Con của số phận này chính là Đức Giêhôva giáng lâm trần gian cứu con người khỏi án phạt của tội lỗi, khỏi quyền lực của tội, và cuối cùng khỏi chính hiện diện của tội.
1:22 Khi Mathiơ ghi lại những biến cố này, ông nhận thấy một kỷ nguyên mới đã ló dạng Ưong lịch sử về cách Đức Chúa Trời đối đãi với nhân loại. Những lời lẽ của lời tiên tri về Đấng Mêsi - đã ngủ yên từ lâu - nay lại bật lên sức sống. Lời tiên tri bí ẩn của Êsai giờ đây được ứng nghiệm ưong Đứa Con Trai của Mali: Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã phán qua đấng tiên tri. Mathiơ tuyên bố sự soi dẫn thiên thượng cho những lời lẽ của Êsai - Chúa đã phán qua vị tiên tri này ít nhất bảy trăm năm trước Đấng Christ.
1:23 Lời tiên tri của Ềsai 7:14 bao gồm việc nói trước sự giáng sinh độc nhất vô nhị ("Này, một gái đổng trinh sẽ chịu thai"), phái tính của Con Trẻ Này ("và sanh một con trai"), và tên của người con ("Rồi người ta [nàng] sẽ đặt tên con ưai đó là Emmanuên"). Mathiơ giải thích thêm Emmanuên nghĩa là: Đức Chúa Trời ồ cùng chúng ta. Không có bản ký thuật nào về Đấng Christ từng được gọi là "Emmanuên" đang khi Ngài còn ữên đất; Ngài luôn luôn được gọi là "Jêsus." Tuy nhiên, ý nghĩa của tên Jêsus (xem ở câu 21 trên đây) hàm ý sự hiện điện của Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Emmanuên có thể cũng là tước hiệu của Đấng Christ, một tước hiệu sẽ được dùng chủ yếu cho Sự Tái Lâm của Ngài.
1:24 Do sự can thiệp của thiên sứ, Giôsép bỏ kế hoạch ly dị Mari. ông tiếp tục công nhận sự hứa hôn của họ cho đến khi Chúa Jêsus ra đời, sau đó ông cưới nàng.
1:25 Lời dạy rằng Mari vẫn đồng trinh trọn đời bị bác bỏ với sự qua đêm tân hôn trong đám cưới của họ được nhắc đến trong câu này. Nhiều câu Kinh Thánh khác cho thấy Mari đã có con với Giôsép, được chép trong Mathiơ 12:46; 13:55,56; Mác 6:3; Giăng 7:3,5; Công Vụ 1:14; I.Cônnhtô 9:5; và Galati 1:19.
Khi cưới Mari làm vợ, Giôsép cũng nhận Con Trai của nàng làm Con Trai nuôi của mình. Đây là cách Chúa Jêsus trớ thành người nối ngồi hợp pháp của Đavít. Vâng theo lời thiên sứ, ông đặt tên con trẻ là Jêsus.
Như vậy, Vua Kiêm Đấng Mêsi ra đời. Đấng Đời Đời đã bước vào cõi thời gian. Đấng Toàn Năng đã trở thành Hài Nhi bé xíu. Chúa vinh hiển đã che sự vinh hiển ấy trong thân thể con người, và "sự đầy đẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình" (Côlôse 2:9).
li. NHỮNG NĂM ĐẨU CỦA VUA MÊSI (Đoạn 2)
A. Những Nha Thông Thái Bên Thờ Phượng Vua (2:1-12)
2:1,2 Rất dễ lẫn lộn thứ tự thời gian các biến cố chung quanh sự giáng sinh của Đấng Christ. Tuy câu Ì có vẻ cho thấy Hêrốt cố giết Chúa Jêsus đang khi Mari và Giôsép ở tại chuồng gia súc ở Bếtlêhem/ bằng chứng tổng hợp sẽ cho thấy thời điểm khoảng một hoặc hai năm sau. Mathiơ nói trong câu 11 rằng những nhà thông thái thấy Chúa Jêsus ở trong nhà. Lệnh vua Hêrốt truyền giết mọi bé trai dưới hai tuổi (câu ló) cũng là dấu hiệu cho thấy khoảng thời gian không xác định rõ đã trôi qua kể từ sự giáng sinh của Vua.
Hêrốt Đại Đế là dòng dõi của Êsau, đo đó là kẻ thù truyền kiếp của người Do Thái. ông là người cải đạo Do Thái giáo, nhưng sự cải đạo của ông có lẽ vì động cơ chính trị. Vào cuối thời trị vì của ông, các nhà thông thái từ Đông phương đến để tìm Vua dân Giuđa. Có lẽ đây là những thầy tư tế ngoại giáo mà nghi lễ của họ tập trung quanh các hiện tượng trong cõi tự nhiên. Nhờ tri thức và năng lực đoán trước, họ thường được chọn làm quân sư cho các vua. Chúng ta không biết họ sống ở đâu tại Đông phương, có bao nhiêu người đến, hay hành trình của họ mắt bao lâu.
Chính ngôi sao bên Đông phương bằng cách nào đó cho họ biết sự ra đời của một vị Vua, và họ đến thờ lạy Ngài. Có lẽ họ quen thuộc những lời tiên tri Cựu Ước về sự hiện đến của Đấng Mêsi. Có lẽ họ biết lời dự ngôn của Balaam rằng một ngôi sao sẽ ra từ Giacốp (Dânsố Ký 24:17) và đã liên kết điều này với lời tiên tri về bảy mươi tuần lễ vốn báo trước thời điểm hiện đến lần thứ nhất của Đấng Christ (Dânsố Ký 9:21,25). Nhưng có vẻ như hiểu biết này chắc đã được truyền cho họ cách siêu nhiên.
Người ta đưa ra nhiều giải thích khoa học khác nhau về ngôi sao này. Lấy ví dụ, có người nói đây là sự liên kết của các hành tinh. Nhưng lộ trình
của ngôi sao hết sức bất thường; ngồi sao đi trước những nhà thông thái, đẫn họ từ Giêrusalem đến ngôi nhà Chúa Jêsus đang sống (câu 9). Rồi ngôi sao dừng lại tại đó. Trên thực tể, điều này phi thường đến độ chỉ có thể giải thích đây là một phép lạ.
2:3 Khỉ nghe tin một Hài Nhi sinh ra làm vua dân Giuđa, vua Hêrốt bối rối. Một Hài Nhi như thế là mối đe dọa quyền cai trị vốn đầy bất ổn của ông. Cả thành Giêrusalem cùng bối rối với vua. Thành phố đáng ra vui mừng đón nhận tin này thì nay lại lo lắng bởi bất kỳ điều nào có thể khuấy rối hiện trạng của nó hay gây nguy cơ mếch lòng những quan cai trị Lamã đáng ghét kia.
2:4-6 Hê rốt tập hợp các lãnh đạo tôn giáo của người Giuđa để tìm xem Đấng Christ sanh ra tại đâu. Các thầy tê lễ cả là thầy tế lễ thượng phẩm và các con trai của ông (và có lẽ các thành viên khác trong gia đình của ông nữa). Các thầy thông giáo là những chuyên gia về luật pháp Môise. Họ đã bảo tồn và dạy luật pháp Môise, và là các quan án trong Tòa Công Luận. Những thầy tế lễ và các thầy thông giáo lập tức trưng dẫn Mỉchê 5:1-2, câu Kinh Thánh xác định Bếtlêhem xứ Giuđa là nơi ra đời của Vua. Câu Kinh Thánh tiên tri trong Michê gọi thành này là "Bếtlêhem Eprata." Vì có nhiều thành mang tên Bếtlêhem trong xứ Palestine, nên câu Kinh Thánh này xác định đấy là thành Bếtlêhem trong quận Éprata nằm trong ranh giới chi phái Giuđa.
2:7,8 Vua Hêrốt ... bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm để xác định ngôi sao đã hiện ra lần đầu vào lúc nào. Về bí mật này tiết lộ động cơ tàn ác của ông: ông sẽ cần đến thông tin này nếu không xác định được chỗ của đúng Con Trẻ ấy. Để che đậy ý định thật của mình, vua sai mấy thầy bác sĩ ấy đi tìm và nhắn tín cho vua biết thành công của họ.
2:9 Khi các thầy bác sĩ ra đi, ngôi sao họ đã thấy bẽn Đông phương lại xuất hiện. Điều này cho thấy ngôi sao đã không dẫn họ trọn đường từ Phương Đông đi. Nhưng giờ đây, ngôi sao thật sự dẫn họ đến ngôi nhà nơi Con Trẻ ở.
2:10 Kinh Thánh nhắc đặc biệt đến sự mừng rỡ quá bội của các bác sĩ khi họ thấy ngôi sao. Những người ngoại bang này siêng năng tìm kiếm Đấng Christ; các thầy tế lễ và các thầy thông giáo "đến bấy giờ" vẫn thờ ơ; dân thành Giêrusalem bối rối. Những thái độ này là những điềm xấu báo hiệu phương cách người ta sẽ đón nhận Đấng Mêsi.
2:11 Khi vào nhà, các thầy bác sĩ thấy Con Trẻ với Mali mẹ Ngài. Họ sấp mình xuống thờ phượng Ngài, dâng những lễ vật đắt giá là vàng, nhũ hương và một dược. Hãy để ý họ thấy Chúa Jêsus với mẹ Ngài. Thông thường, người ta sẽ nhắc đến mẹ trước rồi con sau, nhưng Con Trẻ này là độc nhất vô nhị và phải được dành địa vị cao nhất (cũng xem câu 13,14,20,21). Các thầy bác sĩ thờ phượng Chúa Jêsus, chứ không phải thờ phượng Mari hay Giôsép. (Thậm chí Giôsép còn không được nhắc đến trong câu chuyện này; ông sẽ nhanh
chóng biến mất hoàn toàn khỏi bản ký thuật của sách Tin Lành này.) Chính Chúa Jêsus mới là Đấng xứng đáng nhận tôn ngợi và thờ phượng của chúng ta, chứ không phải Mali và Giôsép.
Các báu vật họ đem đến nói lên rất nhiều điều. Vàng là biểu tượng về thần tánh và vinh hiển, nói đến sự hoàn hảo rạng ngời từ Thân Vị thiên thượng của Ngài. Nhũ hương là dầu xức hay dầu thơm, gợi ý hương thơm từ đời sống hoàn hảo vô tội. Một dược là loại dược thảo đắng, báo trước những thương khó Ngài sẽ chịu để gánh tội lỗi của thế gian. Việc đem các lễ vật của người ngoại bang gợi nhớ lời nói của Êsai 60:6. Êsai dự ngôn người ngoại bang sẽ đem lễ vật đến với Đấng Mêsi, nhưng chỉ nói đến vàng và nhũ hương: "... Họ sẽ đem vàng và nhũ hương đến, và rao truyền lời ngợi khen Đức Giêhôva." Vì sao không nói đến một dược? Vì Êsai đang nói đến sự hiện đến lần thứ nhì của Đấng Christ - Ngài đến trong quyền năng và vinh hiển lớn. Bấy giờ sẽ không có một dược, vì bấy giờ Ngài sẽ không chịu khổ. Nhưng trong Maíhiơ, một được được nói đến vì đang nói tới sự hiện đến lần thứ nhất của Ngài. Trong Mathiơ, chúng ta có những hoạn nạn thương khó của Đấng Christ; trong phân đoạn này của Èsai nói đến những vinh hiển sẽ đến theo sau.
2:12 Các bác sĩ được Chúa mách bảo một cách siêu nhiên trong giấc chiêm bao... đừng trở lại với Hêrốt, vì
vậy họ vâng lời quay về quê hương bằng con đường khác. Không hể có người nào gặp Đấng Christ với tấm lòng thành thật mà lại quay về bằng con đường cũ. Gặp gỡ thật với Chúa sẽ biến đổi toàn bộ đời sống.
B. Giâsép, Marỉ Và Chúa Jèsus Lánh Sang Êđípto (2:13-15)
2:13,14 Ngay từ lúc còn sơ sinh, nguy cơ chết chóc đã treo trên Chúa chúng ta. Rõ ràng Ngài sinh ra để chịu chết, nhưng đúng vào thời điểm đã định. Bất kỳ ai bước đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời cũng đều bất tử cho đến khi công tác người ấy được hoàn tất. Một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giôsép trong giấc chiêm bao truyền ông đem gia đình trôn sang Êdípỉô. Hêrốt sẵn sàng chiến dịch "truy lùng và tiêu diệt." Gia đình này trở thành những người tị nạn trốn khỏi cơn thịnh nộ của Hêrốt. Chúng ta không biết họ ở tại đó bao lâu, nhưng khi Hê rốt qua đời, họ có thể hồi hương an toàn.
2:15 Như vậy, một lời tiên tri Cựu Ước khác nữa đã mang ý nghĩa mới. Chúa phán qua tiên tri ôsê: "Ta gọi con trai ta ra khỏi Êdíptô" (ổsê 11:1). Trong khung cảnh nguyên thủy, câu này nói đến sự giải cứu Ysơraên khỏi Êdíptô vào thời kỳ Xuất Êdíptô. Nhưng càu này có thể mang nghĩa kép - lịch sử của Đấng Mêsi sẽ song song sát sao với lịch sử của Ysơraên. Lời tiên tri được ứng nghiệm trong cuộc đời của Đấng Christ bởi việc Ngài từ Êdíptô trở về Ysơraên.
Khi Chúa trớ lại cai trị trong công bình, Êdíptô sẽ là một trong những quốc gia dự phần các phước hạnh của Thiên Hy Niên (Êsai 19:21-25; Sôphôni 3:9,10; Thi Thiên 08:31). Vì
sao quốc gia ấy - kẻ thù truyền kiếp của Ysơraên - lại được hưởng em lớn đến như vậy? Có phải đây là lòng biết em Thiên Thượng vì quốc gia này đã cung cấp nơi ẩn náu cho Chúa Jêsus?
c. Hêrổt Tàn Sát Các Hài Nhi ử Bếtlêhem (2:1618)
2:16 Khi các bác sĩ không quay lại, Hêrốt thấy mình bị lừa trong âm mưu phát hiện chỗ của Ấu Chúa. Tức giận điên cuồng, ông ra lịnh giết hết thảy con trai từ hai tuổi sắp xuống ở thành Bếtlêhem và cả hạt. Có nhiều phỏng đoán khác nhau về số hài nhi bị giết; một tác giả gợi ý khoảng hai mươi sáu. Chắc không thể lên đến hàng trăm em.
2:17,18 Tiếng kêu la than khóc sau
vụ tàn sát hài nhi làm ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmi:
Đức Giêhôva phán như vầy: "Tại Rama nghe có tiếng than thỏ,
khóc lóc đắng cay.
Rachên khóc con cái mình,
mà không chịu yên ủi về con cái
mình,
vì chúng nó không còn nữa!"
(Giêrêmi 31:15).
Trong lời tiên tri, Rachên đại diện cho dân Ysơraên. Đau khổ của dân này được gán cho Rachên, là người được chôn tại Rama (gần Bếtlêhem, nơi xảy ra cuộc tàn sát). Khi những cha mẹ mất con đi ngang mộ Rachên, Rachên được mô tả như đang khóc cùng họ. Với nỗ lực loại bỏ Người Tranh Ngòi non trẻ này, Hê rốt chẳng được lợi gì ngoại trừ được nhắc tên cách nhơ nhuốc trong biên niên sử của ô nhục.
D. Giôsép, Marỉ và Chua Jêsus đến ở tại Naxarét (2:19-23)
Sau khi Hêrốt qua đời, thiên sứ của Chúa bảo đảm với Giôsép giờ đây đã an toàn cho ông trở về. Tuy nhiên, khi đến xứ Ysơraên, ông nghe tin vua Achêlau, con trai Hêrốt, lên nối ngôi vua Giuđê. Giôsép rất miễn cưỡng đặt chân vào vùng này và vì vậy, sau khi được Chúa mách bảo trong giấc chiêm bao, ông đi lên phía bắc vào vùng Galilê rồi định cư tại Naxarét.
Lần thứ tư trong đoạn này, Mathiơ nhắc chúng ta nhớ lời tiên tri đang được ứng nghiệm, ông không nhắc đích danh đến tiên tri nào cả, nhưng nói các tiên tri đã báo trước Đấng Mêsi sẽ được gọi là người Naxarét. Không một câu Kinh Thánh Cựu Ước nào trực tiếp nói điều này. Nhiều học giả gợi ý Mathiơ đang nói đến Ẽsai 11:1: "Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Ysai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái." Chữ Hibálai được địch là "Chổi" ở đây là netzer, nhưng dường như mối liên kết quá xa. Có lời giải thích khả dĩ hơn: "Người Naxarét" được dùng mô tả bất cứ ai sống tại Naxarét, một thành phố bị cả dân chúng ngoài vùng đó xem thường. Nathanaên đã diễn tả điều này qua một câu hỏi của tục ngữ: "Há có điều gì tốt ra từ Naxarét sao?" (Giáng Ì :4Ó). Sự nhạo báng chế giễu dồn trên thành phố "hèn kém" này cũng giáng trên những cư dân của thành ấy nửa. Vì vậy khi câu 23 nói người ỉa sẽ gọi Ngài là người Naxarét, điểu đó có nghĩa Ngài sẽ bị khinh thường. Dầu chúng ta không thể tìm lời tiên tri nào cho biết Ngài sẽ được
gọi là người Naxarét, chúng ta có thể thấy lời tiên tri nói Ngài sẽ bị "người ta khinh dể và chán bỏ" (Êsai 53:3). Một lời tiên tri khác nói Ngài sẽ là một con sâu chứ không phải con người, bị con người khinh dể và khước từ (Thi Thiên 22:6). Vì vậy, tuy các tiên tri không dùng chính xác những chữ này, rõ ràng đây là tinh thần của rất nhiều lời tiên tri, không chối cãi vào đâu được.
Thật lạ lùng, khi Đức Chúa Trời quyền năng đến trần gian, Ngài được đặt biệt danh đầy hổ nhục. Những người đi theo Ngài được đặc ân chia sẻ sự sỉ nhục của Ngài (Hêbơrơ 13:13).
III. NHỮNG Sự CHUẨN BỊ CHO CHỨC VỤ CỦA ĐẤNG MÊSI VÀ LỄ NHẬM CHỨC CỦA NGÀI (Đoạn 3, 4) A. Giăng Báptít Dọn Đường (3:1-12)
Giữa đoạn 2 và 3 là khoảng thời gian hai mươi tám hoặc hai mươi chín năm không được Mathiơ nhắc đến. Trong thời gian này, Chúa Jêsus ở tại Naxarét, chuẩn bị cho công tác phía trước. Đó là những năm Ngài không làm phép lạ nào, nhưng Ngài đẹp lòng Đức Chúa Trời mọi đàng (Mathiơ 3:17). Với đoạn này, chúng ta bước vào ngưỡng cửa chức vụ công khai của Ngài.
3:1,2 Giăng Báptít lớn hơn người em họ Jêsus của mình sáu tháng (xem Luca 1:26,36). Ỏng đã bước vào giai đoạn lịch sử này để làm sứ giả đi trước mở đường cho Vua Ysơraên. Giáo phận khó tưởng tượng nổi của ông chính là đổng vắng xứ Giuđê -một vùng khô khan từ Giêrusalem cho đến sông Giôđanh. Sứ điệp của Giăng là: "Các ngươi phải ăn nân, vì nước Thiên đàng đã đến gần." Vua sắp
hiện đến, nhưng Ngài không thể và sẽ không cai trị ưên những người nào còn bám chặt lấy tội lỗi họ. Họ phải thay đổi phương hướng, phải xưng tội và từ bỏ tội. Đức Chúa Trời đang kêu gọi họ ra khỏi nước tối tăm để đến với nước Thiên đàng.
NƯỚC THIÊN ĐÀNG
Trong câu 2, chúng ta có cụm từ nước Thiên đàng xuất hiện lần đầu tiên, và được dùng khoảng ba mươi hai lần trong sách Tin Lành này. Vì không thể hiểu đúng về Mathiơ nếu chưa hiểu được khái niệm này, nên định nghĩa và mô tả thuật ngữ này được dùng tại đây.
Nước Thiên đàng là nơi quyền cai trị của Đức Chúa Trời được công nhận. Chữ "Thiên đàng" được dùng để biểu thị Đức Chúa Trời. Điều này được bày tỏ trong Đaniên 4:25, nơi đó Đaniên nói rằng "Đấng rất cao" cai trị trong nước loài người. Trong câu kế tiếp, ông nói rằng "trời" cai trị. Nơi nào con người thuận phục quyền cai trị của Đức Chúa Trời, nơi đó có nước Thiên đàng.
Có hai phương điện của nước Thiên đàng. Theo ý nghĩa bao quát nhất, nước Thiên đàng bao gồm mọi người nào công nhận Đức Chúa Trời là Đấng cai trị tối cao. Trong phương diện hẹp hem, nước Thiên đàng chỉ bao gồm những người nào thực lòng hoán cải. Chúng ta có thể mô tả hình ảnh này qua hai vòng tròn đồng tâm.
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Vòng tròn lớn là phạm vi sự tuyên xưng; nó bao gồm mọi người là thần dân thật của Vua, và cũng có cả những người chỉ tuyên xưng trung thành với Ngài. Điều này được thấy qua các ẩn dụ về người gieo giống (Mathiơ 13:3-9), hạt cải (Mathiơ 13:31,32), và men (Mathiơ 13:33). Vòng tròn nhỏ chỉ gồm những người đã được tái sanh qua đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ. Nước Thiên đàng theo phương điện bề trong thì chỉ có những người đã hoán cải mới được vào (Mathiơ 18:3).
Nhờ kết hợp mọi câu nói đến nước này trong Kinh Thánh, chúng ta có thể truy ra sự phát triển nước ấy trong lịch sử qua năm giai đoạn đặc biệt:
Thứ nhất, nước Thiên đàng được nói tiên tri trong Cựu Ước. Đaniên dự ngôn Đức Chúa Trời sẽ thiết lập nước không bao giờ bị hủy diệt, củng không bao giờ giao chủ quyền nước ấy cho dân khác (Đaniên 2:44). Ông cũng nhìn thấy trước sự hiện đến của Đấng Christ để nắm quyền thống trị đời đời trên cả vũ trụ (Đaniên 7:13,14; cũng xem Giêrêmi 23:5,6).
Thứ nhì, nước Thiên đàng được Giăng Báptít, Chúa Jêsus và mười hai sứ đồ mô tả là đến gần rồi hoặc đang hiện diện (Mathiơ 3:2; 4:17; 10:7). Trong Mathiơ 12:28, Chúa Jêsus phán: "...Mà nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỉ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi." Trong Luca 17:21, Ngài phán: "Vì này, nước Đức Chúa Trời ở ữong các ngươi" hay ở giữa các ngươi. Nước Thiên đàng đang hiện diện trong Thân Vị Của Vua. Như chúng ta sẽ thấy về sau, thuật ngữ nước Đức Chúa Trời và nước Thiên đàng được sử đụng luân phiên với nhau.
Thứ ba, nước Thiên đàng được mô tả Ương hình thức thời gian chuyển tiếp. Sau khi bị dân Ysơraên khước từ, Vua trớ về Thiên đàng. Tuy Vua vắng mặt, Nước Thiên đàng hiện hữu ngày nay trong lòng những người công nhận quyền làm Vua của Ngài, và những nguyên tắc đạo đức luân lý của Ngài, được bao gồm ữong Bài Giảng Trên Núi, và có thể áp dụng cho chúng ta ngày nay. Giai đoạn chuyển tiếp này của nước Thiên đàng được mô tả trong các ẩn dụ của Mathiơ 13.
Giai đoạn thứ tư của nước Thiên đàng có thể được gọi là biểu hiện của nước Thiên đàng. Đây là sự cai trị một ngàn năm của Đấng Christ trên đất, được mô tả bởi sự hóa hình của Đấng Christ khi Ngài được nhìn thấy trong vinh hiển về sự cai trị hầu đến của Ngài (Mathiơ 17:1-8). Chúa Jêsus nói đến giai đoạn này trong Mathiơ 8:11 khi Ngài phán: "... Có nhiều người từ đông phương tây phương sẽ đến, ngồi đồng bàn với Ápraham, Ysác và
Giacốp trong nước thiên đàng." Hình thức cuối cùng sẽ là nước đời đời. Nước này được mô tả trong Il.Phierơ 1:11 là "Nước đời đời của Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta."
Cụm từ "nước Thiên đàng" chỉ thấy trong sách Tin Lành của Mathiơ, nhưng "nước Đức Chúa Trời" có trong cả bốn sách Tin Lành. Trên thực tế, không có sự khác biệt nào cả - những điều giống y như nhau được nói đến cho cả hai nước này. Ví dụ, trong Mathiơ 19:23, Chúa Jêsus phán người giàu khó vào nước Thiên đàng. Cả Mác (10:23) là Luca (18:24) ghi lại Chúa Jêsus nói điều này về nước Đức Chúa Trời (cũng xem Mathiơ 19:24, có dùng câu châm ngôn tương tự "nước Đức Chúa Trời").
Trên đây, chúng ta đã nói nước Thiên đàng có một phương diện bề ngoài và một thực tại bề trong. Vì điều này cũng đúng cho nước Đức Chúa Trời, nên đây là bằng chứng thêm nữa cho thấy hai từ ngữ này giống nhau. Nước Đức Chúa Trời cũng bao gồm cả thần dân thật và giả. Điều này được thấy qua các ẩn dụ về người gieo giống (Luca 8:4-10), hạt cải (Luca 13:18,19), và men (Luca 13:20,21). Về thực tại chân thật bề trong, chỉ những người nào được tái sanh mới được vào nước Đức Chúa Trời (Giăng 3:3,5).
Một ý cuối: nước này không phải là một với hội thánh. Nước này bắt đầu khi Đấng Christ bắt đầu chức vụ công khai của Ngài; hội thánh bắt đầu vào ngày Lễ Ngũ Tuần (Công Vụ 2). Nước này sẽ tiếp tục trên đất cho đến khi trái đất bị tiêu diệt; hội thánh tiếp tục trên đất cho đến Sự cất Lên (việc cất hội thánh lên khỏi đất khi Đấng Christ từ trời giáng xuống và đón mọi tín hữu về quê hương với Ngài -I.Têsalônica 4:13-18). Hội thánh sẽ cùng Đấng Christ trở lại trong Sự Hiện Đến Lần Thứ Hai của Ngài để cùng Ngài cai trị với tư cách Tân Nương của Ngài. Hiện nay, những người nào ở trong thực tại chân thật bề trong của nước này thì cũng ở trong hội thánh.
3:3 Để quay về với phần giải luận Mathiơ 3, lưu ý chức vụ mớ đầu của Giăng đã được Êsai nói tiên tri bảy trăm năm trước:
Có tiếng kêu rằng: Hãy mớ đường trong đồng vắng cho Đức Giêhôva; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta! (40:3)
Giăng là tiếng kêu. Nói về mặt thuộc linh, dân Ysơraên là đổng vắng -khô hạn và cằn cỗi. Giăng kêu gọi dân sự dọn đường cho Chúa bằng cách ăn năn và từ bỏ tội của họ, và ban bằng các nẻo cho Ngài bằng cách loại khỏi đời sống họ mọi điều nào ngăn trở quyền tể trị trọn vẹn của Ngài.
3:4 Áo của Giăng Báptít làm bằng lông lạc đà - không phải thứ vải lạc đà mềm mại xa xỉ của thời chúng ta, nhưng là thứ vải thô ráp của người sống ngoài trời. ổng cũng buộc dây lưng bằng da. Đây cũng là loại áo xống như của Êli (Il.Cácvua Ì :8) và có lẽ nhằm cảnh tỉnh những người Do Thái có lòng tin về sự tương tự giữa sứ mạng của Giăng và sứ mạng của Êli (Malachi 4:5; Luca 1:17; Mathiơ 11:14; 17:10-12). Giăng ăn châu chấu
và mật ong rừng, chế độ ăn kiêng cơ bản của người đã bị cuốn hút vào sứ mạng của mình đến nỗi chế ngự cả những tiện nghi và thú vui bình thường của đời sống.
Ải phải là một từng trải cháy bỏng đầy cáo trách khi người ta được gặp Giăng - một người không quan tâm đến những thứ vật chất mà con người thường sống vì chúng. Sự cuốn hút vào các thực tại thuộc linh của ông ắt hẳn khiến người khác nhận thấy họ nghèo nàn biết bao. Sự tự bỏ mình của ông là lời quở trách nhức nhối cho tinh thần bắt chước thế gian của thời ông.
3:5,6 Người ta ùa đến nghe Giăng từ Giêrusalem đến cả xứ Giuđê, và vùng bên kia sông Giôđanh. Một số người đáp ứng sứ điệp của ông và chịu ông làm phép báptẽm dưới sông Giôđanh, ưên thực tế họ tuyên bố sẵn sàng dâng trọn lòng Ưung thành và vâng phục cho Vua hầu đến.
3:7 Với người Pharisi và Sađusê lại khác hẳn. Khi họ đến nghe Giăng, Giăng biết họ không thật lòng. ông nhận ra bản chất thật của họ: Người Pharisi tự xưng hết lòng với luật pháp, nhưng bề trong họ hư nát, bè phái, giả hình, và tự cho mình công bình; người SadusÊ là giai cấp quý tộc trong xã hội và là những người hoài nghi tôn giáo, phủ nhận những giáo lý cơ bản như sự sống lại của thân thể, sự hiện hữu của các thiên sứ, tính bất tử của linh hồn và sự hình phạt đời đời. Do vậy, ông lên án cả hai phái này là dòng dõi rắn lục, những người vờ như muốn thoát khỏi cơn thạnh nộ hầu đến, nhưng chẳng hề tỏ dấu hiệu ăn nán thật.
3:8 Ông thách thức họ chứng minh lòng thành tâm bằng cách sinh kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Như J. R. Miller viết, ăn năn thật "sẽ chẳng đi đến đâu nếu chỉ sinh ra vài giọt nước mắt, cơn hối tiếc pha chút hoảng sợ. Chúng ta phải lìa bỏ những tội lỗi mà mình đã ăn năn rồi bước đi trong những đường lối thánh khiết tươi mới và thanh sạch."
3:9 Người Giuđa phải thôi lạm dụng dòng dõi Ápraham như một giấy thông hành cho họ đi Thiên đàng. ơn cứu rỗi không lưu truyền qua sự ra đời tự nhiên. Đức Chúa Trời có thể khiến đá dưới sông Giôđanh tíở nên con cái Ápraham bởi tiến trình kém dữ dội hơn sự hoán cải của những người Pharisi và Sađusê.
3:10 Khi nói cái búa đã kể rễ cây, Giăng đang bảo công tác đoán phạt thiên thượng sắp bắt đầu. Sự đi đến và hiện diện của Đấng Christ sẽ thử nghiệm mọi người. Những người không có kết quả sẽ bị tiêu diệt như cây không kết quả... phải bị đốn và chụm.
3:11,12 Trong câu 7-10, Giăng đang nói riêng cho người Pharisi và Sađusê (xem câu 7), nhưng giờ đây dường như ông nói với toàn bộ thính giả, tức nhóm người gồm cả người tin thật lẫn giả. Ông giải thích rằng có sự khác biệt quan trọng giữa chức vụ của ông với chức vụ của Đấng Mê si là Đấng sắp đến. Giăng làm phép báptêm bằng nước cho sự ăn năn; nước mang tính lễ nghi và không có quyền năng tẩy sạch; sự ăn năn dầu là thực, vẫn không đem người đến sự
cứu rỗi trọn vẹn. Giăng xem chức vụ của mình là chức vụ chuẩn bị và chưa đầy đủ. Đấng Mê si sẽ che khuất Giăng hoàn toàn. Ngài là Đấng có quyển phép hơn, Ngài sẽ xứng đáng hơn, công tác của Ngài sẽ vươn xa hơn, vì Ngài sẽ làm báptêm... bằng Thánh Linh và bằng lửa.
Phép báptêm bằng Thánh Linh khác với phép báptêm bằng lửa. Phép báptêm bằng Thánh Linh là phép báptêm phước hạnh, phép báptêm bằng lửa là phép báptêm của sự đoán xét. Phép báptêm bằng Thánh Linh xảy ra trong Lễ Ngũ Tuần, phép báptêm bằng lửa vẫn còn trong tương lai. Phép báptêm bằng Thánh Linh dành cho mọi tín hữu thật trong Chúa Jêsus được vui hưởng, phép báptêm bằng lửa là số phận của mọi người vô tín. Phép báptêm bằng Thánh Linh sẽ dành cho người Ysơraên nào có phép báptêm làm dấu hiệu bề ngoài cho sự ăn năn bề trong, phép báptêm bằng lửa sẽ dành cho những người Pharisi, người Sađusê và mọi người nào không tỏ bằng chứng ăn năn thật.
Có người dạy rằng phép báptêm bằng Thánh Linh và phép báptém bằng lửa là cùng một sự kiện, tức là: liệu chẳng phải phép báptêm bằng lửa nói đến những lưỡi bằng lửa đã hiện ra khi Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày Lễ Ngũ Tuần sao? Theo câu 12 vốn xem lửa tương đương với sự đoán xét, thì chắc không phải như vậy.
Ngay sau khi nói đến phép báptêm bằng lửa, Giăng nói đến sự đoán xét. Chúa được mô tả ở đây là đang sử dụng cái nia để tung những hạt lúa đã đập lên trước gió. Lúa (tín hữu thật) rơi ngay xuống đất và được chứa vào kho. Rơm rạ (người vô tín) bị đùa đi một khoảng ngắn trước gió, rồi được gom lại và đốt trong lửa chẳng hề tắt. Lửa trong câu 12 nói đến sự đoán xét, và vì câu này là phần nhấn mạnh câu 11, nên hợp lý để kết luận phép báptêm bằng lửa là phép báptêm của sự đoán xét.
B. Giăng Làm Phép Báptêm Cho Chúa Jêsus (3:13-17)
3:13 Chúa Jêsus đi khoảng sáu mươi dặm từ Galilê đến hạ nguồn sông Gỉôđanh để chịu phép báptêm
bởi Giăng. Điều này cho thấy tầm quan trọng được Ngài gắn liền với nghi lễ này và đáng phải tỏ ra tầm quan trọng của phép báptêm dành cho các môn đồ Ngài ngày nay.
3:14,15 Nhận thấy Chúa Jêsus không có tội nào để phải ăn năn, Giăng phản đối, không làm báptêm cho Ngài. Chính bản năng thật đã khiến ông gợi ý thứ tự phải lẽ sẽ là Chúa Jêsus làm phép báptêm cho ông. Chúa Jêsus không phủ nhận điều này; Ngài chỉ lập lại yêu cầu làm phép báptêm cho Ngài như phương cách thích hợp để làm trọn mọi việc công bình. Ngài cảm thấy thích hợp để trong phép báptêm, Ngài đồng nhất hóa với những người Ysơraên tin kính đang đến chịu phép báptêm để ăn năn tội.
Nhưng còn ý nghĩa sâu xa hơn nữa. Phép báptêm cho Ngài là biểu tượng lễ nghi về phương cách Ngài sẽ làm trọn mọi đòi hỏi công bình của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi con
người. Sự dìm mình của Ngài làm hình bóng phép báptêm của Ngài trong những dòng nước đoán phạt của Đức Chúa Trời tại Gôgôtha. Việc Ngài lên khỏi nước báo trước hình bóng sự sống lại của Ngài. Bởi sự chết, sự chôn và sự sống lại, Ngài sẽ làm thỏa mãn những đòi hỏi của công lý thiên thượng và cung cấp cơ sở công bình để bới đó tội nhân được xưng công bình.
3:16,17 Ngay khi Ngài lên khỏi nước, Chúa Jêsus thấy Thánh Linh Đức Chúa Trời từ trời ngự xuống như chim bổ câu, đậu trên Ngài. Những con người và đồ vật trong Cựu Ước được cung hiến vào những mục đích thiêng liêng bởi "sự xức dầu thánh" (Xuất Êdíptô Ký 30:25-30) thể nào, thì Ngài cũng là Đấng Mê si được xức dầu bởi Thánh Linh thể ấy.
Đây là dịp tiện thiêng liêng khi cả ba ngôi trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời đều thể hiện rõ ràng. Con yêu dấu có mặt tại đó. Đức Thánh Linh hiện diện tại đó dưới hình bồ câu. Tiếng nói của Đức Chúa Cha được nghe từ trời công bố sự chúc phước của Ngài trên Chúa Jêsus. Đây là dịp tiện đáng ghi nhớ vì người ta nghe tiếng của Đức Chúa Trời trích dẫn Kinh Thánh: "Này là Con yêu dấu của ta (từ Thi Thiên 2:7), đẹp lòng ta mọi đàng" (từ Êsai 42:1). Đây là một trong ba lần Đức Chúa Cha từ trời phán để công nhận yêu thích Con độc nhất vô nhị của Ngài (những nơi khác là Mathiơ 17:5 và Giăng 12:28).
c. Chúa Jêsus Bị Saỉan Cám Dỗ (4:1-11)
4:1 Dường như thật kỳ lạ vì Chúa Jêsus được Thánh Lỉnh dẫn dắt vào sự cám dỗ. Vì sao Đức Thánh Linh lại phải dẫn Ngài vào cuộc gặp gỡ như thế? Câu trả lời ấy là cám dỗ này cần thiết để chứng minh sự xứng đáng về mặt đạo đức của Ngài để thực hiện công tác mà vì đó Ngài vào thế gian. Ađam thứ nhất đã tỏ ra không xứng đáng cai trị khi gặp kẻ thù trong vườn Êđen. Ổ đây, Ađam sau rốt đá gặp ma quỉ trong cuộc đụng độ trực diện và không bị tổn hại gì.
Từ ngữ Hylạp được dịch là "cám dỗ" hay "thử thách" có hai nghĩa: (1) Để thử nghiệm hay chứng minh (Giăng ó:ỏ; Il.Côrinhtô 13:5; Hêbơrơ 11:17); và (2) Để dụ dỗ gạ gẫm vào điều ác. Đức Thánh Linh thử nghiệm hay đã chứng minh Đấng Christ. Ma quỉ tìm cách dụ Chúa Jêsus làm điều ác.
Có sự mầu nhiệm lớn lao liên quan đến sự cám dỗ Chúa chúng ta. Dứt khoát không thể tránh khỏi thắc mắc: "Liệu Ngài có thể phạm tội được không?" Nếu trả lời: "Không," thì chúng ta phải đối diện với một câu hỏi nữa: "Vậy nếu Ngài không thể thua, thì làm sao là cám dỗ thực sự được?" Nếu trả lời "Có," chúng ta đối diện với nan đề làm thể nào Đức Chúa Trời nhập thể lại có thể phạm tội được.
Điều quan trọng hơn hết là phải nhớ Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời không thể phạm tội. Đúng, Ngài cũng là con người; tuy nhiên, nói Ngài có thể phạm tội trong tư cách con người nhưng không thể phạm tội trong tư cách Đức Chúa Trời tức là đã đưa ra một trường hợp không có nền tảng
Kinh Thánh. Các tác giả Tân ước đã rất nhiều lần viết về sự vô tội của Đấng Christ. Phaolô viết rằng Ngài "chẳng hề biết tội lỗi" (Il.Côrinhtô 5:21); Phierơ nói rằng Ngài "chẳng hề phạm tội" (I.Phierơ 2:22); và Giăng nói: "Trong Ngài không có tội lỗi" (I.GỈăng 3:5).
Giống như chúng ta, Chúa Jêsus có thể bị cám dỗ từ bên ngoài: Satan đến với Ngài cùng với những đề nghị trái ngược với ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng khác với chúng ta, Ngài không thể bị cám dỗ từ bên trong -không một tham muốn tội lỗi hay đàm mê tội lỗi nào có thể bắt nguồn từ bên trong Ngài. Hơn nữa, trong Ngài không hề có điều nào đáp ứng với những dẫn dụ của ma quỉ (Giăng 14:30).
Tuy Chúa Jêsus không thể phạm tội được, nhưng cám dỗ này rất thật. Ngài có thể gặp những dụ đỗ để phạm tội, nhưng về mặt đạo đức Ngài không thể đầu hàng cám dỗ đó. Ngài chỉ có thể làm việc Ngài thấy Cha làm (Giăng 5:19), và không thể nào hình dung Ngài lại từng thấy Đức Chúa Cha phạm tội. Ngài không thể tự quyền làm bất kỳ việc gì (Giăng 5:30), và Cha sẽ không bao giờ ban cho Ngài quyền để đầu hàng cám dỗ.
Mục đích của cám đỗ không phải là để xem Ngài có phạm tội hay không, nhưng để chứng minh ngay cả dưới áp lực lớn lao, Ngài cũng không thể làm điều nào khác hem là vâng lời Đức Chúa Trời.
Nếu Chúa Jêsus có thể phạm tội trong tư cách một con người, chúng ta gặp phải nan đề về việc Ngài vần là con người trên Thiên đàng. Liệu Ngài có vẫn phạm tội không? Hiển nhiên là không.
4:2,3 Sau khi kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm, Chúa iẻsus đói. (Con số "bốn mươi" ương Thánh Kinh thường được dùng trong các văn mạch về sự thử nghiệm hay thử thách, tập sự.) Sự thèm ăn tự nhiên này tạo cho kẻ cám dỗ lợi thế mà hắn có thể lợi dụng trong rất nhiều người. Hắn đề nghị Chúa Jêsus dùng quyền năng làm phép lạ của Ngài để biến đá trong sa mạc thành bánh. Lời giới thiệu: "Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời" không hàm ý sự nghi ngờ. Chúng thực sự có nghĩa: "Vì ngươi là Con Đức Chúa Trời." Ma quỉ đang ám chỉ những lời Đức Chúa Cha phán với Chúa Jêsus lúc Ngài chịu báptêm: "Này là Con yêu dấu của ta." Satan sử đụng cấu trúc trong tiếng Hylạp2 thừa nhận lời tuyên bố này là thật, và bới đó, hắn mời gọi Chúa Jêsus vận dụng quyền năng Ngài để làm dịu cơn đói.
Làm thỏa mãn cơn thèm ăn tự nhiên bằng cách sử dụng quyền năng thiên thượng để đáp lại lời thúc giục của Satan thì đấy chính là bất tuân trực tiếp đối với Đức Chúa Trời. Ý tướng đàng sau lời gợi ý của Satan chính là lời vọng lại Sáng Thế Ký 3:6: ("ăn ngon"). Giăng phân loại sự cám dỗ này là "sự tham muốn của xác thịt" (I.Giăng 2: Ì ó). Cám dỗ tương ứng của chúng ta ấy là sống để làm thỏa mãn những ham muốn tự nhiên, để chọn lối đi thoải mái tiện nghi thay vi tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Ma quỉ nói: "Ngươi phải sống, đúng khôn!7?"
4:4 Chúa Jêsus đáp lại cám dỗ này bằng cách trích Lời Đức Chúa Trời. Tấm gương của Chúa dạy rằng chúng ta không buộc phải sống, nhưng chúng ta thật sự phải vâng lời Đức Chúa Trời! Có bánh không phải là quan trọng nhất trong đời sống. Vâng phục mọi lời phán của Đức Chúa Trời mới quan trọng nhất. Vì Chúa Jêsus không nhận được chỉ thị nào từ Đức Chúa Cha để biến đá thành bánh, nên Ngài sẽ không tự hành động để bởi đó vâng theo lời Satan, bất luận cơn đói của Ngài có dữ dội đến đâu đi nữa.
4:5,6 Cám dỗ thứ nhì xảy ra tại Giêrusalem trên nóc đền thờ. Ma quỉ thách Chúa Jêsus gieo mình xuống như cuộc biểu diễn ngoạn mục về quyền làm Con Đức Chúa Trời của Ngài. Một lần nữa, lời mở đầu "nếu" không hàm ý nghi ngờ, như ta thấy ương lời Satan trưng dẫn sự bảo vệ Đức Chúa Trời đã hứa cho Đấng Mêsi trong Thi Thiên 91:11,12.
Cám dỗ này nhằm khiến Chúa Jêsus chứng minh Ngài là Đấng Mêsi bằng cách biểu diễn trò nguy hiểm thật giật gân. Ngài có thể được vinh hiển mà không phải chịu khổ; Ngài có thể bỏ qua thập tự giá mà vẫn đến được ngai vua. Nhưng hành động này nằm ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời. Giăng mô tả lời mời gọi này là "sự kiêu ngạo của đời" (I.Giăng 2: Ì ỏ). Nó tương tự với "quý vì để mở trí khôn" (Sáng Thế Ký 3:6) trong vườn Êđen, vì cả hai đều là phương tiện tìm vinh hiển cho bản thân bất chấp ý muốn của Đức Chúa Trời. Cám dỗ này đến với chúng ta trong sự ham muốn được nổi bật về tôn giáo mà không có sự thông công trong sự thương khó của Ngài. Chúng ta tìm những điều vĩ đại cho bản thân mình, rồi chạy trốn khi khó khăn xảy đến trên đường lối mình. Khi phớt lờ ý muốn của Đức Chúa Trời và tôn cao chính mình, chúng ta đang thử Đức Chúa Trời.
4:7 Một lần nữa, Chúa Jêsus chống cự cuộc tấn công này bằng cách trích Kinh Thánh: "Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi." (Xem Phụctruyền Luậtlệ Ký 6: Ì ó). Đức Chúa Trời đã hứa bảo vệ Đấng Mê si, nhưng lời bảo đảm đó đòi hỏi sống theo ý muốn Đức Chúa Trời. Đòi một lời hứa bằng cách hành động bất tuân thì đấy là đang thử Đức Chúa Trời. Sẽ có lúc Chúa Jêsus được bày tỏ ra là Đấng Mêsi, nhưng thập tự giá phải đến trước. Bàn thờ của lễ hy sinh phải xảy ra trước ngai vua. Mão gai phải đến trước mão triều thiên vinh hiển. Chúa Jêsus sẽ chờ đợi thời điểm của Đức Chúa Trời và sẽ hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời.
4:8,9 Trong cám dỗ thứ ba, ma quỉ đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ây. Ma quỉ đề nghị trao chúng cho Chúa Jêsus để đổi lấy sự thờ phượng của Ngài. Dầu cám đỗ này liên quan đến sự thờ phượng, một sự vận động của tâm lỉnh, nhưng đây là nỗ lực để dụ dỗ Chúa chúng ta nắm lấy vương quyền trên thế gian này bằng cách thờ lạy Satan. Phần thưởng nhận được ấy là mọi nước thế gian cùng với vẻ huy hoàng tráng lệ của
chúng, vốn rất hấp dẫn "sự tham muốn của mắt" (I.Giăng 2:16).
Trên một phương điện, các nước thế gian hiện nay thật sự thuộc về ma quỉ. Ma quỉ được nói đến như là "chúa đời này" (Il.Côrinhtô 4:4), và Giăng bảo chúng ta "cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ" (I.Giăng 5:19). Khi Chúajêsus hiện ra trong Sự Hiện Đến Lần Thứ Hai với tư cách Vua muôn vua (Khải Huyền 19:16), thì "các nước của thế gian này" sẽ thuộc về Ngài (Khải Huyền 11:15). Chứa Jêsus sẽ không vi phạm thời khóa biểu thiên thượng, và đương nhiên Ngài sẽ không bao giờ thờ lạy Satan!
Đối với chúng ta, sự cám dỗ này có hai mặt: đổi quyền thừa kế thuộc linh của chúng ta để lấy vinh hiển thoáng qua của thế gian này, và thờ lạy hầu việc loài thọ tạo thay vì Đấng Tạo Hóa.
4:10 Lần thứ ba, Chúa Jêsus chống cự cám dỗ bằng cách sử dụng Cựu Ước: "Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi." Thờ phượng và sự hầu việc xuất phát từ sự thờ phượng ấy chỉ dành cho một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Thờ phượng Satan cũng tương đương công nhận Satan là Đức Chúa Trời.
Thứ tự những cám dỗ này được Mathiơ ghi lại khác với thứ tự trong (Luca 4:1-13). Có người gợi ý thứ tự của Mathiơ đi song song với thứ tự những cám dỗ mà Ysơraên đã gặp trong đồng vắng (Xuất Êdíptô Ký ló; 17;32). Chúa Jêsus đã tự bày tỏ Ngài trái ngược hoàn toàn với đáp ứng của Ysơraên trước sự gian khó.
4:11 Khi Chúa Jêsus bác bỏ thành công những cám dỗ của Satan, ma quỉ bèn bỏ đi. Những cám dỗ xảy đến như những cơn sóng ập tới hơn là một dòng sông êm ả. "Khi kẻ thù ập đến như nước lụt, Thánh Linh của Đức Giêhôva sẽ giương cao ngọn cờ chống hắn" (Êsai 59:19 - Bản NKJV). Đây là niềm khích lệ lớn biết bao cho những thánh đồ của Đức Chúa Trời đang chịu thử nghiệm!
Kinh Thánh cho chúng ta biết các thiên sứ đến hầu việc Ngài, nhưng không giải thích gì về sự trợ giúp siêu nhiên này. Chắc câu này muốn nói thiên sứ cung cấp chất bổ thuộc thể cho Ngài, là điều Ngài đã không chịu chu cấp theo đề nghị của Satan.
Từ sự cám dỗ Chúa Jêsus, chúng ta biết ma quỉ có thể tấn công những người đang ở dưới quyền điều khiển của Thánh Linh, nhưng ma quỉ vô quyền trước những người dùng Lời Đức Chúa Trời chống cự hắn.
D. Chúa Jêsus Bắt Đâu Chức Vụ của Ngài Tại Xu Galilẽ (4:12-17)
Chức vụ tại xứ Giuđê của Chúa Jêsus, kéo dài gần một năm, khống được Mathiơ nói đến. Thời kỳ một năm này được nói đến trong Giăng 1-4 và nằm giữa Mathiơ 4:11 và 4:12. Mathiơ đưa chúng ta từ sự cám dỗ đến thẳng với chức vụ tại xứ Galilê.
4:12 Khi Chúa Jêsus nghe Giăng Báptít bị tù rồi, Ngài thấy đây là điểm xấu báo hiệu sự khước từ chính Ngài. Khi khước từ vị sứ giả mở đường của Vua, thì trên thực tế dân chúng cũng đang khước từ chính vị Vua. Nhưng không phải vì sợ mà Ngài đi lên phía bắc đến xứ Galilê. Thực ra, Ngài đang





đi đến ngay trung tầm nước của Hê rốt - chính vị vua vừa bắt Giăng bỏ tù. Khi đi đến xứ Galilê của dân ngoại bang, Ngài đang chứng minh việc người Do Thái khước từ Ngài sẽ dẫn đến kết quả là Tin Lành đi đến với dần ngoại bang.
4:13 Chúa Jêsus vẫn ở tại Naxarét cho đến khi dân chúng cố giết Ngài vì Ngài rao giảng sự cứu rỗi cho dân ngoại bang (xem Luca 4:16-30). Bấy giờ, Ngài đi đến Cabênaum bên bờ biển Galilê, là khu vực lúc đầu được chia cho các chi phái Sabulôn và Néptali. Từ thời điểm này, Cabênaum trở thành trụ sở của Ngài.
4:14-16 Việc Chúa Jêsus đi đến Galilê làm ứng nghiệm Êsai 9:1,2. Những người ngoại bang ngu dốt và mê tín sống tại Galỉlê đã nhìn thấy ánh sáng lớn - tức là Đấng Christ, Sự Sáng của thế gian.
4:17 Từ đó trở đi, Chúa Jêsus tiếp tục sứ điệp Giăng đã giảng: "Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần." Đây là lời kêu gọi thêm nữa để đổi mới đạo đức nhằm chuẩn bị nước Ngài. Nước Thiên đàng đã đến gần theo ý nghĩa Vua đã hiện diện.
E. Chúa Jêsus Gọi Bôn Ngư Phủ (4:18-22) 4:18-19 Thực ra đây là lần thứ nhì Chúajêsus gọi Phierơ và Anhrê. Trong Giăng 1:35-42, họ được gọi đến sự cứu rỗi; ở đây họ được kêu gọi để phục vụ. Sự kêu gọi lần đầu xảy ra tại Giuđê; lần này tại Galilê. Phierơ và Anhrê là những người đánh cá, nhưng Chúa Jêsus gọi họ làm những tay đánh lưới người. Trách nhiệm của họ là
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theo Đấng Christ. Trách nhiệm của Ngài là khiến họ trở thành những tay đánh lưới người thành công. Việc họ đi theo Đấng Christ đòi hỏi còn nhiều hơn cả sự gần gũi thuộc thể. Nó bao gồm việc bắt chước đặc tánh của Đấng Christ. Chức vụ của họ phải là chức vụ về tính cách. Con người họ ra sao sẽ quan trọng hơn cả điều họ nói hoặc làm. Cũng giống như đối với Phierơ và Anhrê, chúng ta phải tránh cám dỗ đem hùng biện, cá tánh hay những lập luận khôn khéo để thay thế cho đời sống thuộc linh thật. Khi theo Đấng Christ, món đồ học tập đi đến nơi cá đang bơi, sử dụng đúng thứ lưới, chịu đựng sự bất tiện và không thoải mái, phải kiên nhẫn, và cứ phải tránh mặt.
4:20 Phierơ và Anhrê nghe lời Chúa gọi và đáp ứng ngay lập tức. Với đức tin thật, họ bỏ lưới của mình. Với lòng tận hiến và kết ước thật, họ đi theo Chúa Jêsus.
4:21,22 Tiếp theo Chúa gọi Gỉacơ và Giăng. Họ cũng trở thành các môn đồ ngay lập tức. Bỏ lại không những phương tiện kiếm sống mà cả cha họ nữa, họ công nhận quyền ưu tiên của Chúa Jêsus trên mọi mối ràng buộc của trần thế.
Khi đáp lại lời gọi của Đấng Christ, những người đánh cá này trở thành những nhân vật then chốt trong công cuộc truyền giảng Tin Lành cho thế giới. Nếu họ vẫn cứ ở bên lưới của họ, chúng ta sẽ không bao giờ nghe đến họ cả. Công nhận quyền tể trị của Đấng Christ sẽ tạo nên khấc biệt quan trọng trong thế giới này.
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F. Chúa Jêsus Chữa Lành Rất Nhiêu Ngươi (4:23-25)
Chức vụ của Chúa Jêsus gồm ba phần: Ngài dạy Lời Đức Chúa Trời trong các nhà hội; Ngài giảng Tin Lành của Nước Đức Chúa Trời; và
Ngài chữa lành kẻ bệnh. Một mục đích của các phép lạ chữa bệnh là để xác chứng thân vị và chức vụ của Ngài (Hêbơrơ 2:3,4). Đoạn 5-7 là ví dụ về chức vụ dạy đạo của Ngài và đoạn 8-9 là mô tả các phép lạ của Ngài.
4:23 Câu 23 là nơi lần đầu tiên sử dụng chữ Tin Lành trong Tân Ước. Chữ này có nghĩa "tin tức tốt lành của sự cứu rỗi." Trong mọi thời đại của lịch sử thế giới chỉ có một Tin Lành duy nhất, một con đường cứu rỗi duy nhất.
TIN LÀNH
Tin Lành phát nguồn từ ân điển của Đức Chúa Trời (Êphêsô 2:8). Điểu này có nghĩa Đức Chúa Trời ban sự sống đời đời cách nhưng không cho con người tội lỗi vốn không xứng đáng nhận được sự sống ấy.
Cơ sở của Tin Lành chính là công tác của Đấng Christ trên thập tự giá (I.Côrinhtô 15:1-4). Cứu Chúa chúng ta đã làm thỏa mãn mọi đòi hỏi công lý thiên thượng, giúp Đức Chúa Trời xưng công bình những tội nhân nào tin Ngài. Các tín hữu Cựu Ước được cứu qua công tác của Đấng Christ, dầu cồng tác ấy vẫn còn trong tương lai. Họ chắc không biết nhiều về Đấng Mêsi, nhưng Đức Chúa Trời biết - và Ngài kể giá trị công tác của Đấng Christ cho họ. Trên một phương diện, họ được cứu "theo cách ứng trước." Chúng ta cũng được cứu qua công tác của Đấng Christ, nhưng trong trường hợp của chúng ta, công tác này đã hoàn tất rồi.
Nhận lãnh Tin Lành chỉ bởi duy một mình đức tin mà thôi (Êphêsô 2:8). Trong Cựu Ước, dân chúng được cứu bằng cách tin mọi điều nào Chúa đã phán với họ. Trong thời đại này, con người được cứu bởi tín nơi lời chứng của Đức Chúa Trời về Con Ngài trong tư cách con đường cứu rỗi duy nhất (I.Giăng 5:11,12). Mục tiêu tối hậu của Tin Lành là Thiên đàng. Chúng ta có sự trông cậy về cõi đời đời trên Thiên đàng (Il.Côrinhtô 5:6-10), cũng giống như các thánh đổ Cựu Ước đã trông cậy (Hêbơrơ 11:10,14-16).
Tuy chỉ có một Tin Lành duy nhất, nhưng có rất nhiều đặc trưng khác nhau của Tin Lành trong nhiều thời kỳ khác nhau. Lẩy ví dụ, có điểm nhấn mạnh khác nhau giữa Tin Lành của nước Thiên đàng và Tin Lành của ân điển Đức Chúa Trời. Tin Lành của nước Thiên đàng nói rằng: "Hãy ăn năn và tiếp nhận Đấng Mêsi; thì các ngươi sẽ được vào nước Ngài khi nước ấy được thiết lập trên trần gian." Tin Lành của ân điển nói: "Hãy ăn năn và tiếp nhận Đấng Christ; thì các ngươi sẽ được cất lên để gặp Ngài và được ở với Ngài đời đời." Về cơ bản, cả hai cùng là một Tin Lành - sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin - nhưng chúng cho thấy có nhiều sự thi hành khác nhau của Tin Lành tùy theo các mục đích trong từng định kỳ của Đức Chúa Trời.
Khi Chúa Jêsus rao giảng Tin Lành Nước Thiên đàng, Ngài đang công bố sự hiện đến của Ngài trong tư cách Vua của dân Giuđa và giải thích các điều khoản để gia nhập nước Thiên đàng. Các phép lạ của Ngài cho thấy bản chất toàn diện của nước Thiên đàng.3
4:24,25 Danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Siry (lãnh thổ phía bắc và đông bắc của Ysơraên). Mọi người đau ốm, những kẻ bị quỷ ám, và những kẻ tật nguyền cảm nhận được sự rờ đụng chữa lành của Ngài. Dân chúng ùa đến với Ngài từ xứ Galilê, xứ Đêcahôlơ (liên minh mười thành phố dân ngoại ở vùng đông bắc Palestine), thành Giêrusalem, xứ Giuđê và vùng phía đông sông Giôđanh. Đúng như B. B. Warfield viết: "Bệnh tật và sự chết hầu như bị xỏa sổ trong một thời gian ngắn khỏi... vùng này." Chẳng lấy gì làm lạ, dân chúng hết sức kinh ngạc trước những tin đồn họ đang nghe từ xứ Galilê!
IV. HIÊN CHƯƠNG CỦA NƯỚC THIÊN ĐÀNG (Đoạn 5-7)
Không phải ngẫu nhiên mà Bài Giảng Trên Núi được đặt gần phần mở đầu của Tân Ước. Vị trí này nói lên tầm quan trọng của bài giảng ấy. Trong Bài Giảng Trên Núi, Vua tóm tắt đặc tính và nếp cư xử Ngài muốn có nơi thần dân của Ngài.
Bài giảng này không phải là phần trình bày kế hoạch cứu rỗi; sự dạy dỗ của bài giảng này cũng không dành cho người chưa được cứu. Bài giảng được truyền cho các môn đổ (5:1,2) và nhằm làm hiến chương, hay hệ thống các luật và các nguyên tắc, để cai trị trên thần dân của Vua trong thời trị vì của Ngài. Bài giảng này nhằm dành cho mọi người nào công nhận Đấng Christ là Vua - cả trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai. Khi Đấng Christ còn ở trần gian, bài giảng này có áp dụng trực tiếp cho các môn đồ Ngài. Giờ đây, khi Chúa chúng ta trị vì trên Thiên đàng, bài giảng áp dụng cho mọi người nào tôn Ngài làm vua trong lòng họ. Cuối cùng, bài giảng này sẽ là bộ luật cư xử cho các môn đồ của Đấng Christ trong Thời kỳ khổ nạn và ương thời trị vì của Ngài trên đất.
Bài giảng này mang đậm nét Do Thái đặc ưưng, như được nhìn thấy qua các câu nói ám chỉ đến Tòa Công Luận trong 5:22, bàn thờ (5:23,25), và Giêrusalem (5:35). Nhưng nói sự dạy dỗ của bài giảng này chỉ dành độc quyền cho những người Do Thái tin Chúa trong quá khứ hoặc trong tương lai thì đã nói sai; bài giảng này dành cho người thuộc mọi thời đại đã công nhận Đức Chúa Jêsus Christ là Vua.
A. Các Phước Lành (5:1-12)
5:1,2 Bài giảng mở đầu với Các Phước Lành, hoặc các ơn phước. Các phước lành này trình bày về người công dân lý tưởng trong vương quốc của Đấng Christ. Các phẩm chất được mô tả và phê chuẩn ở đầy trái ngược với những phẩm chất mà thế gian quý trọng. A. w. Tozer mô tả các phước lành này: "Có lẽ người ta có thể cung cấp bản mô tả khá chính xác về nhân loại cho người chưa quen biết nhân loại bằng cách lấy Các Phước Lành này lật ngược nó lại rồi bảo: 'Đây là nhân loại của anh đấy.'"
5:3 Phước lành thứ nhất được công bố cho những kẻ có lòng khó khăn. Câu này không nói đến tính khí tự nhiên, nhưng nói đến sự chọn lựa và tinh thần kỷ luật có chủ tâm của một người. Người có lòng khó khăn là người công nhận tình trạng bất lực của chính mình và nương cậy nơi sự toàn năng của Chúa. Ý thức được nhu cầu tâm linh của mình và thấy nhu cầu ấy được chu cấp trong Chúa. Nước Thiên đàng, là nơi sự tự mãn không hề có ích gì và tự tôn là thói xấu, thuộc về những con người như thế.
5:4 Những kẻ than khóc thì được phước; ngày của sự yên ủi đang chờ họ. Câu này không nói đến sự than khóc vì những thăng trầm của cuộc sống. Đây là sự buồn rầu vì cớ mối thông công với Chúa Jêsus. Đây là sự chia sẻ tích cực với Chúa Jêsus về vết thương và tội lỗi của thế gian. Do đó, đây không những gồm sự buồn rầu về tội lỗi của chính mình, mà còn buồn rầu vì tình trạng đáng kinh khiếp của thế gian, sự khước từ Cứu Chúa của thế gian, và số phận của những người khước từ lòng thương xót của Ngài. Những người than khóc này sẽ được yên ủi trong ngày hầu đến khi "Đức Chúa Trời sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng" (Khải Huyền 21:4). Tín hữu chỉ than khóc trong đời này; đối với người vô tín, sự đau buồn ngày hôm nay chỉ là tiên vị của đau buồn đời đời.
5:5 Phước lành thứ ba được công bố cho kẻ nhu mì: Họ sẽ hưởng được đất. Theo bản tánh tự nhiên, những người này có lẽ hay thay đổi, tính khí thay đổi thất thường, và cộc cằn.
Nhưng nhờ cố ý mặc lấy tinh thần của Đấng Christ, họ trở nên nhu mì hay mềm mại (đối chiếu Mathiơ 11:29). Sự nhu mì hàm ý chấp nhận địa vị thấp thỏi của mình. Người nhu mì thì dịu đàng mềm mại trong chính sự nghiệp của mình, dầu vậy người có thể là con sư tử trong sự nghiệp của Chúa hay trong việc binh vực người khác.
Người nhu mì thực ra hiện nay chưa hưởng được đất; đúng hom, họ hướng sự hành hung và bị tước đoạt của cải. Nhưng họ sẽ hưởng được đất theo nghĩa đen khi Đấng Chrisí, tức Vua, cai trị một ngàn năm trong bình an và thịnh vượng.
5:6 Tiếp theo, phước hạnh được cống bố cho những kẻ đói khát sự công bình: Họ được hứa ban sự thỏa mãn. Những người này sốt sắng vì sự công bình trong chính đời sống họ; họ khao khát nhìn thấy sự trung thực, ngay thẳng và công lý trong xã hội; họ tìm kiếm đức thánh khiết thực tiễn trong hội thánh. Giống như những người đã được Gamaliel Bradíord viết về họ, họ có "cơn khát mà không dòng suối nào trên trần gian làm đã khát, chịu cơn đói mà bắt buộc phải được nuôi bằng chính Đấng Christ nếu không thì họ chết." Những người này sẽ được thỏa mãn dư dật trong vương quốc hầu đến của Đấng Christ: họ sẽ dược no đủ, vì sự công bình sẽ trị vì và sự bại hoại phải nhường đường cho những tư tưởng đạo đức cao cả nhất.
5:7 Trong nước của Chúa chúng ta, những kẻ hay thương xót sẽ được phước... vì họ sẽ được thương xót.
Người hay thương xót có nghĩa là người tỏ lòng thương xót cách chủ động. Trên một phương diện, điều này có nghĩa rút lại hình phạt khỏi người phạm tội xứng đáng phải chịu lấy hình phạt ấy. Theo ý nghĩa rộng hơn, chữ này nói đến việc giúp những người túng thiếu mà họ không tự giúp được. Đức Chúa Trời tỏ lòng thương xót khi miễn cho chúng ta sự đoán phạt mà những tội lỗi chúng ta đáng phải gánh chịu và khi Ngài bày tỏ lòng nhân từ đối với chúng ta qua công tác cứu chuộc của Đấng Christ. Chúng ta bắt chước Đức Chúa Trời khi tỏ lòng thương xót.
Người hay thương xót sẽ được thương xót. ở đây, không phải Chúa đang nói đến sự thương xót của ơn cứu rỗi mà Ngài ban cho một tội nhân biết tin Ngài; sự thương xót ấy không lệ thuộc đức tánh hay lòng thương xót của một con người - đây là sự ban cho miễn phí, vô điều kiện. Đúng hơn, Chúa đang nói đến sự thương xót hàng ngày cần có cho nếp sống Cơ Đốc, và Sự thương xót trong ngày tương lai khi công việc của mình sẽ được duyệt xét (I.Côrinhtô 3:12-15). Nếu một người không có lòng thương xót, người đó sẽ không nhận được sự thương xót; có nghĩa những phần thưởng của người ấy sẽ bị giảm đi tương xứng.
5:8 Kẻ có lòng trong sạch được ban lời bảo đảm họ sẽ thấy Đức Chúa Trời. Người có lòng trong sạch là người có động cơ thuần khiết, có tư tưởng thánh khiết, có lương tâm trong sạch. Cụm từ họ sẽ thấy Đức Chúa Trời có thể hiểu theo nhiều cách. Thứ nhất, người có lòng trong sạch thấy
Đức Chúa Trời hiện nay qua mối thông công trong Lời Chúa và Thánh Linh. Thứ nhì, đôi khi họ nhận được sự hiện ra siêu nhiên của Chúa, hay sự hiện thấy về Chúa. Thứ ba, họ sẽ thấy Đức Chúa Trời trong Thân Vị của Chúa Jêsus khi Ngài tái lâm. Thứ tư, họ sẽ thấy Đức Chúa Trời trong cõi đời đời.
5:9 Phước hạnh được công bố cho kẻ làm cho người hòa thuận: Họ sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Lưu ý,
không phải Chúa đang nói đến những người có tính khí hòa thuận hay những người yêu mến sự hòa bình. Ngài đang nói đến những người chủ động can thiệp để đem lại sự hòa hợp. Lối tiếp cận tự nhiên là đứng từ bên ngoài để theo dõi xung đột. Lối tiếp cận thiên thượng là hành động cách tích cực để tạo ra sự hòa thuận, cho dẫu điều đó đồng nghĩa với bị lạm dụng hành hung và bị thỏa mạ.
Kẻ làm cho người hòa thuận được gọi là con Đức Chúa Trời. Đây không phải là cách để họ trở nên con Đức Chúa Trời - việc đó chỉ có thể diễn ra bởi tiếp nhận Đức Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa (Giăng 1:12). Khi đem lại sự hòa thuận, tín hữu chứng tỏ chính mình là con Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời một ngày kia công nhận họ là những người mang lấy hình ảnh gia đình giống nhau .
5:10 Phước lành kế tiếp luận đến những kẻ chịu bắt bớ, không phải vì những việc làm sai quấy của họ, nhưng vì cớ sự công bình. Nước Thiên đàng được hứa ban cho những tín hữu nào chịu khổ vì làm điều công bình.
Lòng trung thực của họ lên án thế gian không tin kính này và khiến thế gian ấy thù địch họ. Người ta ghét đời sống công bình vì nó vạch trần sự không công bình của chính họ.
5:11 Phước lành cuối đường như lập lại phước lành trước. Tuy nhiên, có một điểm khác. Trong câu trước, đề tài là chịu bắt bớ vì sự công bình; ở đây, chịu bắt bớ vì cớ Đấng Christ. Chúa biết các môn đồ Ngài sẽ bị ngược đãi vì có liên hệ và trung thành với Ngài. Lịch sử đã khẳng định điểu này: ngay từ đầu thế gian đã bắt bớ, bỏ tù và giết các môn đồ của Chúa Jêsus.
5:12 Chịu khổ vì cớ Đấng Christ là một đặc ân đáng phải đem đến sự vui mừng. Phần thưởng lớn chờ những người chịu khổ như thế để trở nên bạn đổng hành của các tiên tri trong cơn hoạn nạn. Các phát ngôn nhân của Đức Chúa Trời trong thời Cựu Ước vẫn trung tín bất chấp bị bắt bớ. Mọi người nào bắt chước lòng can đảm trung thành của họ thì sẽ chia sẻ sự vui mừng hiện tại của họ và sự tôn cao trong tương lai.
Các Phước Lành trình bày bức chân dung một công dân lý tưởng trong vương quốc Đấng Christ. Để ý những điểm nhấn mạnh về sự công bình (câu 6), bình an (câu 9), và vui mừng [câu 12). Chắc Phaolô nghĩ đến phân đoạn này khi viết: "Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, binh an, vui vẻ bới Đức Thánh Linh vậy" (Rôma 14:17).
B. Tin Hữu Là Muôi Và sự Sáng (5:13-16) 5:13 Chúa Jêsus ví môn đổ Ngài với muối. Họ đối với thế gian cũng giống như muối trong nếp sống hàng ngày: muối nêm gia vị cho thức ăn; muối ngăn sự hư hoại lan rộng; muối làm cho khát; muối đem lại hương vị. Vì vậy, các môn đồ Ngài tăng thêm hương vị cho xã hội loài người, đóng vai trò chất bảo quản, và khiến người khác khao khát sự công bình được mô tả trong những câu trước.
Nếu muối mất mặn đi, làm sao khôi phục được vị mặn ấy? Không còn cách nào khôi phục được vị tự nhiên thật của nó. Một khi đã mất mặn, muối không dùng chi được nữa. Muối ấy bị vứt trên đường đi. Lời giải nghĩa phân đoạn này của Albert Barnes rất hữu ích:
Muối được íỉùní> tại quốc gia nàv lã một hợp chất hóa học - và nêu vị mặn mất, hay nếu bị mất đi iuũmg vị của nó, thì muối chẳng còn lại gì nữa. Tuy nhiên, tại các quốc gia Đông Phương, loại muôi được dùng có tạp chất, pha lẫn với rau quà và nhiều chất khác trong đất; vì vậy, muối có thể mất di toàn bộ vị mặn của nó mà vẫn còn lại khối lượng đáng kể [của thứ muối không còn vị mặn]. Thứ muối này khôn ọ ích lợi iỊÌ cả ngoại trừ dùng rải trên các lối đi, như Kinh Thánh dã nói, ÍỊÌỐIIÍỊ như cách chúng ta dùng sỏi rải dường đi vậy"
Môn đồ có một chức năng vĩ đại -là muối của đất bằng cách sống thể hiện ra những điều khoản của môn đồ được liệt kê trong Các Phước Lành và trong suốt phần còn lại của Bài Giảng này. Nếu không thể hiện được thực tại thuộc linh này, người ta sẽ giẫm lời chứng của người ấy dưới chân. Thê
gian hoàn toàn coi thường một tín hữu thiếu tận tụy.
' 5:14 Chúa Jêsus cũng gọi Cơ Đốc nhân là sự sáng của thế gian. Ngài phán Ngài là "sự sáng của thế gian" (Giăng 8:12; 12:35,36,46). Mối liên hệ giữa hai câu nói này ấy là: Chúa Jêsus là nguồn của sự sáng; Cơ Đốc nhân là sự phản chiếu ánh sáng của Ngài. Chức năng của họ là soi sáng cho Ngài cũng giống như mặt trăng phản chiếu vinh quang của mặt trời vậy.
Cơ Đốc nhân giống như một cái thành ở trên núi: Nó được nâng lên cao hơn các vùng chung quanh và chiếu sáng giữa bóng tối. Những ai có đời sống bày tỏ được những đặc điểm lời dạy của Đấng Christ thì họ không thể bị khuất được.
5:15,16 Người ta không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng. Song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng cho mọi người ở trong nhà. Chúa không muốn chúng ta tích trữ ánh sáng lời dạy của Ngài cho riêng mình, nhưng muốn chúng ta chia sẻ cho người khác. Chúng ta phải để sự sáng của mình soi sáng trước mặt người ta như vậy, đặng khi thấy những việc lành của chúng ta, họ sẽ ngợi khen Cha chúng ta trên trời. Điểm nhấn mạnh nhắm vào chức vụ đặc tánh của Cơ Đốc nhân. Tính hấp dẫn của những đời sống qua đó người ta nhìn thấy Đấng Christ sẽ hiệu quả hơn tính thuyết phục của lời nói.
c. Đãng Christ Làm Trọn Luật Pháp (5:17-
20)
5:17,18 Hầu hết những lãnh tụ cách mạng chặt đứt mọi mối ràng buộc với quá khứ và bác bỏ trật tự truyền thống hiện có. Chúa Jêsus không làm như vậy. Ngài đề cao luật pháp của Môise và quả quyết luật pháp ấy phải được làm trọn. Chúa Jêsus không đến để phá hủy Luật Pháp hay các Lời Tiên Tri, nhưng để làm trọn. Ngài quả quyết rõ ràng một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi cho đến khi được ứng nghiệm ưọn vẹn. Một chấm hay yodlà mẫu tự nhỏ nhất trong bảng mẫu tự Hibálai; một nét là một đấu nhỏ hay một dấu nhô ra để phân biệt mẫu tự này với mẫu tự khác, cũng giống như một nét ở dưới cuối mẫu tự E hoa để phân biệt nó với mẫu tự F hoa. Chúa Jêsus tin sự soi dẫn theo tự nghĩa của Kinh Thánh, ngay cả trong điều có vẻ như những chi tiết nhỏ và không quan trọng. Không một điều nào trong Kinh Thánh, ngay cả một dấu nhỏ nhất, mà không có ý nghĩa.
Điều quan trọng đáng lưu ý là Chúa Jêsus không nói luật pháp sẽ không bao giờ qua đi. Ngài nói rằng luật pháp sẽ không bao giờ qua đi cho đến khỉ mọi sự được trọn. Sự phân biệt này có nhiều hệ quả cho tín hữu ngày nay, và vì mối quan hệ của tín hữu với luật pháp là khá phức tạp, nên chúng ta sẽ dành thì giờ tóm tắt sự dạy dỗ của Kinh Thánh về đề tài này.
MÔI QUAN HỆ CỦA TÍN HỮU VỚI LUẬT PHÁP
Luật pháp này chính là hệ thống lập pháp do Đức Chúa Trời ban qua Môise cho dân Ysơraên. Toàn thể bộ luật được chép trong Xuất Êdíptô Ký
20-31, Lêvi Ký và Phụctruyền Luậtlệ Ký, dầu vậy bản chất luật ấy được bao gồm trong Mười Điều Răn.
Luật pháp được ban ra không phải để làm phương tiện cứu rỗi (Công Vụ 13:39; Rôma 3:20a; Galati 2:16,21; 3:11); luật pháp nhằm bày tỏ cho con người thấy tình trạng tội lỗi của họ (Rôma 3:20b; 5:20; 7:7; I.Côrinhtô 15:56; Galati 3:19) rồi thôi thúc họ đến với Đức Chúa Trời để nhận sự cứu rỗi khoan đung của Ngài. Luật pháp đã được ban cho dân Ysơraên, dẫu vậy luật pháp ấy chứa những nguyên tắc đạo đức hiệu lực cho con người thuộc mọi thời đại (Rôma 2:14, 15). Đức Chúa Trời đã thử nghiệm Ysơraên dưới luật pháp này như một mẫu của nhân loại, và sự phạm tội của Ysơraên chứng minh sự phạm tội của thế gian (Rôma 3:19).
Luật pháp gắn liền với án phạt sự chết (Galati 3:10); và phạm một điều răn tức là đã phạm tất cả (Giacơ 2:10). Vì con người đã phạm luật pháp này, nên họ gánh lấy sự rủa sả của sự chết. Sự công bình và thánh khiết của Đức Chúa Trời đòi hỏi án phạt ấy phải được trả xong. Chính vì vậy mà Chúa Jêsus vào thế gian: để đền trả án phạt ấy bằng chính sự chết của Ngài. Ngài đã chết với tư cách Đấng Thay Thế cho những người phạm pháp đã có tội, đầu chính Ngài là vô tội. Ngài không gạt bỏ luật pháp; trái lại, Ngài đáp ứng trọn những đòi hỏi của luật pháp bằng cách làm trọn những đòi hỏi nghiêm khắc của luật pháp trong đời sống và sự chết của Ngài. Như vậy, Tin Lành không lật đổ luật pháp; Tin Lành ủng hộ giữ gìn luật pháp và cho thấy những đòi hỏi của luật pháp đã được làm thỏa mãn trọn vẹn như thế nào bởi công tác cứu chuộc của Đấng Christ.
Do đó, người nào tin Chúa Jêsus thì không còn ở dưới luật pháp nữa; người ấy ở dưới ân điển (Rôma 6:14). Người ấy chết với luật pháp qua công tác của Đấng Christ. Án phạt của luật pháp đã được trả xong chỉ một lần duy nhất; vì Đấng Christ đã trả xong án phạt ấy, nên tín hữu không phải trả nữa. Chính theo ý nghĩa này mà luật pháp đã biến mất đối với Cơ Đốc nhân (Il.Côrinhtô 3:7-11). Luật pháp là thầy giáo cho đến khi Đấng Christ đến, nhưng sau sự cứu rỗi, thì không cần đến thầy giáo này nữa (Galati 3:24,25). Thế nhưng, tuy Cơ Đốc nhân không ở dưới luật pháp, nhưng không có nghĩa người ấy sống vô luật pháp. Cơ Đốc nhân này bị ràng buộc bởi sợi xích còn mạnh mẽ hơn luật pháp, vì đang ở dưới luật pháp của Đấng Christ (I.Côrỉnhtô 9:21). Hành vi của Cơ Đốc nhân này được định hình không phải bởi sợ hình phạt, nhưng bởi lòng khao khát đầy trìu mến để làm đẹp lòng Cứu Chúa của mình. Đấng Christ đã trớ thành Đấng cai trị đời sống người ấy (Giăng 13:15; 15:12; Êphêsô 5:1-2; I.Giãng 2:6; 3:16).
Câu hỏi phổ biến khi bàn về mối quan hệ của tín hữu với luật pháp ấy là: "Tôi có nên vâng giữ Mười Điều Răn không?" Câu trả lời là: Có những nguyên tắc nhất định ở trong luật pháp mang tính thích ứng lâu dài. Trộm cắp, tham lam hay giết người vẫn luôn luôn là điều quấy. Chín
ương số Mười Điều Răn được lập lại ừong Tân Ước, với sự phân biệt rất quan trọng - chúng được ban không phải với tư cách luật pháp (kèm với hình phạt), nhưng với tư cách sự huấn luyện trong công bình đành cho dân sự Đức Chua Trời (II.TỈmôthê 3:16b). Một điểu răn không được lập lại ấy là luật về ngày Sabát: Cơ Đốc nhân không hề được dạy bảo phải giữ ngày Sabát (tức là ngày thứ bảy của tuần, hay ngày Thứ Bảy dương lịch).
Chức vụ của luật pháp đối với người chưa được cứu vẫn chưa chấm dứt: "Vả, chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng ra cách chánh đáng" (I.Timôthê 1:8). Công dụng hợp pháp của luật pháp ấy là đem đến sự hiểu biết về tội lỗi bởi đó dẫn đến sự ăn năn. Nhưng luật pháp không dành cho những người đã được cứu rồi: "Biết rõ ràng luật pháp không phải lập ra cho người công bình" (I.Timôthê 1:9).
Sự công bình do luật pháp đòi hỏi đã được làm trọn trong những người "chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh" (Rôma 8:4). Trên thực tể, những lời dạy của Chúa chúng ta trong Bài Giảng Trên Núi đưa ra tiêu chuẩn cao cả hơn tiêu chuẩn do luật pháp quy định. Chẳng hạn, luật pháp nói: "Chớ giết người"; Chúa Jêsus phản: "Thậm chí đừng ghét nữa." Vì vậy, Bài Giảng Trên Núi không những giữ gìn ủng hộ Luật Pháp và các tiên tri, mà còn nhấn mạnh và triển khai những hàm ý sâu nhiệm hơn của chúng.
5:19 Quay về với Bài Giảng Trên Núi, chúng ta thấy Chúa Jêsus đã tiên liệu trước khuynh hướng tự nhiên muốn buông lơi các điều răn của Đức Chúa Trời. Vì những điều răn này mang bản chất siêu nhiên đến như thế, người ta có khuynh hướng giải thích để loại bỏ chúng, hợp lý hóa ý nghĩa của chúng. Nhưng ai hủy một phần nào của luật pháp, và dạy người khác cũng hủy một phần của luật pháp như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước Thiên đàng. Điều kỳ diệu ấy là những con người như thế lại được phép vào Thiên đàng - Thế nhưng, đường vào nước Thiên đàng chính là bởi đức tin nơi Đấng Christ. Địa vị của một người ương nước Thiên đàng được xác định bởi sự vâng lời và trung tín của người ấy lúc đang còn trên đất. Ai vâng giữ luật pháp của nước Thiên đàng - người ấy sẽ được xưng là lớn trong nước Thiên đàng.
5:20 Muốn được vào nước Thiên đàng, sự công bình của chúng ta phải trồi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pharisi (là
những người thỏa mãn với các lễ nghi tôn giáo vốn đem cho họ sự tẩy sạch theo nghi lễ ở bề ngoài, nhưng không bao giờ thay đổi được lòng họ). Chúa Jêsus dùng phép ngoa dụ (phép cường điệu) để làm sáng tỏ chân lý: công bình bề ngoài mà không có thực tại ở bề trong thì sẽ không được vào nước Thiên đàng. Sự công bình duy nhất mà Đức Chúa Trời chịu chấp nhận chính là sự hoàn hảo mà Ngài đã quy kể cho những người nào tiếp nhận Con Ngài làm Cứu Chúa (Il.Côrinhtô 5:21). Đương nhiên, nơi đâu có đức
tin thật trong Đấng Christ, nơi đó cũng sẽ có sự công bình thực tiễn mà Chúa Jêsus đã mô tả qua phần còn lại của Bài Giảng Trên Núi.
D. Chúa Jèsus Cảnh Cáo Vê sự Tức Giận (5:21-26)
5:21 Người Do Thái thời Chúa Jêsus biết tội giết người bị Đức Chúa Trời cấm và kẻ sát nhân phải bị trừng phạt. Điều này đã đúng trước khi ban luật pháp (Sáng Thế Ký 9:6) và về sau được kết hợp vào luật pháp (Xuất Êdíptô Ký 20:13; Phụctruyền Luậtlệ Ký 5:17). Với những lời: "Song ta phán cho các ngươi," Chúa Jêsus thiết lập bản tu chính cho lời dạy về tội giết người. Con người không còn có thể kiêu hãnh vì mình chưa hề phạm tội sát nhân. Giờ đây Chúa Jêsus bảo: "Trong nước của ta, các ngươi không được phép có ngay cả những ý tưởng giết người." Ngài truy tìm hành động sát nhân đến tận nguồn của nó và cảnh cáo ba dạng tức giận không công bình.
5:22 Dạng thứ nhất là trường hợp người giận anh em mình cách vô cớ5
(Bản Việt Ngữ không có chữ "cách vô cớ"). Người bị kết tội này đang gặp nguy cơ bị xử đoán - tức là có thể bị đưa ra tòa. Hầu hết mọi người đều có thể tìm ra cớ họ nghĩ là nguyên nhân hợp lý cho cơn giận của mình. Nhưng cơn giận được tỏ ra là hợp lý chỉ khi nào danh dự của Đức Chúa Trời bị lâm nguy hay chỉ khi nào người khác đang bị đối đãi bất công. Chẳng bao giờ là đúng hay phải lẽ nếu nổi giận để trả đũa những điều bất công cho bản thân mình.
Tội lăng mạ anh em lại càng nguy kịch hơn nữa. Trong thời Chúa Jêsus, người ta dùng chữ Raca (từ ngữ tiếng Syri có nghĩa "kẻ rỗng tuếch") như một từ ngữ khinh thường và lăng mạ. Những người sử dụng tính ngữ này đáng bị Tòa Công Luận xử đoán - tức là: Họ đáng phải được xét xử trước Tòa Công Luận, tòa án cao nhất trong xứ.
Cuối cùng, gọi người khác là đổ điên là dạng cơn giận không công bình thứ ba bị Chúa lên án. ở đây chữ "đồ điên" (trong Bản Anh ngữ là chữ "dại, ngu,") mang ý nghĩa còn nặng hơn cả "người tối dạ, chậm hiểu." Chứ này nói đến người dại về đạo đức đáng phải chết và diễn tả ước muốn người ấy chết quách cho rồi. Ngày nay, ta thường nghe người này rủa người khác bằng những chữ: "Chúa rủa ngươi!" Người ấy đang kêu cầu Chúa đày nạn nhân ấy xuống địa ngục. Chúa Jêsus phán rằng ai nói lời rủa sả như thế thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Thi thể của những tội phạm bị hành hình thường bị ném vào đống rác đang cháy ở bên ngoài Giêrusalem gọi là trũng Himnôm hay Gehenna. Đây là hình ảnh lửa của địa ngục sẽ chẳng bao giờ tắt.
Không thể hiểu lầm được tính nghiêm khắc trong những lời phán của Cứu Chúa. Ngài dạy rằng cơn giận chứa những mầm mong sát nhân, và ngôn ngữ lãng mạ mang tinh thần sát nhân, ngôn ngữ rủa sả hàm Ý chính ước muốn giết người. Sự tăng dần lên các tội phạm đòi hỏi ba mức độ của hình phạt: Tòa án xử đoán, Tòa Công
Luận, và lửa địa ngục. Trong nước Thiên đàng, Chúa Jêsus sẽ xử lý các tội đã phạm tùy theo tính trầm trọng.
5:23,24 Nếu người này xúc phạm người khác, hoặc trong cơn giận hay bởi một nguyên cớ nào đó, thì đem dâng của lễ cho Đức Chúa Trời cũng vô ích. Chúa sẽ không đẹp lòng của lễ ấy. Người xúc phạm trước hết phải đi sửa lại sai quấy của mình trước đã. Chỉ khi đó thì của lễ dâng mới đáng được chấp nhận.
Dầu những lời này được viết trong bối cảnh Do Thái, nhưng không có nghĩa chúng không áp dụng được cho ngày nay. Phaolô giải thích khái niệm này trong mối liên quan với Tiệc Thánh (xem I.Côrinhtô li). Đức Chúa Trời không nhận sự thờ phượng từ tín hữu nào không giao hảo thân thiện với người khác.
5:25,26 ở đây, Chúa Jêsus cảnh cáo tinh thần kiện tụng và miễn cưỡng thừa nhận tội đã phạm. Thà lập tức giải quyết cho xong với người kiện cáo mình hơn là liều lĩnh để bị xử trước tòa. Nếu điều đó xảy ra, chắc chắn chúng ta thua. Tuy có các học giả bất đồng ý kiến với nhau về việc nhận diện những nhân vật ở trong ẩn dụ này, nhưng đại ý rất rõ: nếu bạn sai quấy, hãy nhanh chóng thừa nhận và sửa chữa. Nếu vẫn cứ không chịu ăn năn, tội của bạn cuối cùng sẽ bắt kịp bạn và không những bạn phải bồi thường hoàn toàn thiệt hại mà còn phải chịu thêm nhiều hình phạt khác nữa. Và đừng vội vàng ra tòa. Nếu bạn làm vậy luật pháp sẽ phát hiện bạn, và bạn sẽ trả đến đồng xu cuối cùng.
E. Chúa Jêsus Lên Án Tội Ngoại Tinh (5:27-
30)
5:27,28 Luật pháp Môise cấm rõ ràng tội ngoại tình (Xuất Êdíptô Ký 20:14; Phụctruyền Luậtlệ Ký 5:18). Có lẽ có người tự hào rằng mình chưa hề phạm điều răn này, thế nhưng lại có "cặp mắt đầy sự gian dâm" (Il.Phierơ 2:14). Tuy bề ngoài đáng kính trọng, tâm ưí có thể luôn đi lang thang trong các mê cung của sự bắt khiết. Vì vậy, Chúa Jêsus nhắc các môn đồ rằng chỉ kiêng suông hành động thuộc thể thì chưa đủ - phải có sự thanh sạch bề trong. Luật pháp cấm hành động ngoại tình; Chúa Jêsus cấm ham muốn ấy: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. E. Stanley Jones nắm được tầm quan trọng của câu này khi viết: "Nếu suy nghĩ đến hành động ngoại tình, bạn không làm thỏa mãn những ham muốn thôi thúc của tình dục; bạn đã đập lửa bằng cách đổ dầu vào lửa." Tội lỗi bắt đầu trong tâm trí, và nếu nuôi dưỡng chúng, cuối cùng chúng ta sẽ phạm hành động đó.
5:29,30 Muốn duy trì nếp sống tư tưởng không bị ô uế đòi hỏi phải có tinh thần tự kỷ luật nghiêm khắc. Vì vậy, Chúa Jêsus dạy rằng nếu phần nào của thân thể chúng ta khiến chúng ta phạm tội, thì thà mất chi thể đó trong đời này còn hơn mất linh hồn trong cả cõi đời đời. Phải chăng chúng ta phải hiểu Lời Chúa theo nghĩa đen? Có phải Ngài thực sự ủng hộ việc tự làm mình tàn tật? Lời lẽ trên theo nghĩa đen đến mức độ này: nếu cần thiết phải mất chi thể còn
hơn mất linh hồn, thì chúng ta nên vui vẻ bỏ đi chi thể đó. May mắn thay, không bao giờ cần thiết điều đó cả, vì Đức Thánh Linh ban quyền năng cho tín hữu sống cuộc đời thánh khiết. Tuy nhiên, tín hữu ấy phải cộng tác và có tinh thần kỷ luật nghiêm khắc.
F. Chúa Jêsus Quà Trách sự Ly Dị (5:31,
32)
5:31 Dưới luật pháp Cựu Ước, ly dị được phép theo Phụctruyền Luậtlệ Ký 21:1-4. Phân đoạn này không liên quan trường hợp người vợ phạm tội ngoại tình (hình phạt cho tội ngoại tình là tử hình, xem Phụctruyền Luậtlệ Ký 22:22). Đúng hơn, phân đoạn này giải quyết sự ly dị vì cớ không thích nhau hay "không hợp nhau."
5:32 Tuy nhiên, trong nước Đấng Christ, nếu người nào ly dị vợ không vì cớ ngoại tình, thì làm cho vợ mình ra người tà dâm. Điều này không có nghĩa nàng tự động trở thành người phạm tội ngoại tình; câu này giả định rằng khi không có phương tiện chu cấp, nàng buộc phải sống với một người nam khác. Khi làm như vậy, nàng trở thành người phạm tội ngoại tình. Không những người vợ trước sống trong tội ngoại tình, mà người nào cưới đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm.
Đề tài về ly dị và tái hôn là một trong những đề tài phức tạp nhất trong Kinh Thánh. Hầu như không thể giải đáp mọi thắc mắc đã nảy sinh, nhưng có lẽ nó hưu ích khi nghiên cứu và tóm tắt điều chúng ta tin Kinh Thánh đã dạy.
LY DỊ VÀ TÁI KẾT HÔN
Ly dị không hề là ý định của Đức Chúa Trời dành cho con người. Lý tưởng của Ngài là một nam và một nữ vẫn kết hôn với nhau cho đến khi mối liên hiệp của họ bị phá vỡ bới sự chết (Rôma 7:2,3). Chúa Jêsus đã nói rõ điểu này cho người Pharisi bằng cách viện đến thứ tự thiên thượng lúc tạo dựng (Mathiơ 19:4-6).
Đức Chúa Trời ghét ly dị (Malachi 2:16), tức là sự ly dị ưái với Kinh Thánh. Ngài không ghét mọi sự ly dị vì Ngài nói chính Ngài như đã ly dị Ysơraên (Giêrêmi 3:8). sớ dĩ như vậy vì dân tộc này đã từ bỏ Ngài để thờ lạy hình tượng. Ysơraên đã không chung thủy.
Trong Mathiơ 5:31-32 và 19:9, Chúa Jêsus dạy rằng ly dị bị cấm trừ khi một bên phạm tội gian dâm. Mác 10:11,12, và Luca 10:18 bỏ qua điều khoản ngoại lệ này.
Có lẽ cách giải thích tốt nhất cho sự thiếu nhất quán này là: cả Mác lẫn Luca đều không ghi lại toàn bộ lời phán. Do đó, dầu ly dị không phải là điều lý tướng, nhưng được phép trong trường hợp một bên không chung thủy. Chúa Jêsus cho phép ly dị trong trường hợp này, nhưng Ngài không truyền lịnh ấy.
Một số học giả xem I.Côrinhtô 7:12-10 dạy rằng ly dị là điều có thể chấp nhận được khi tín hữu bị người không tin Chúa bỏ. Phaolô nói người còn lại "trong cơn đó... chẳng phải cầm buộc gì," tức là người chồng hay người vợ ấy được tự do ly dị (vì đã bị bỏ). Quan điểm của tác giả đang viết bài này ấy là: trường hợp này cũng
chính là ngoại lệ được chấp thuận ừong Mathiơ 5 và 19; tức là người không tin Chúa bỏ đi sống với người khác. Do đó, người tin Chúa có thể được phép ly dị dựa Ưên cơ sở Kinh Thánh chỉ khi nào bên kia phạm tội ngoại tình.
Người ta thường nói dầu ly dị được cho phép trong Tân Ước, nhưng không hề tính đến chuyện tái kết hôn. Tuy nhiên, lập luận này làm nảy sinh thắc mắc. Tái kết hôn không bị lên án cho bên vô tội trong Tân Ước - chỉ lên án cho bên có tội. Hem nữa, một ừong những mục đích chính của sự ly dị hợp Kinh Thánh ấy là để cho phép tái kết hôn; nếu không, ly thân cũng đã đủ phục vụ mục đích này rồi.
Trong bất kỳ phần thảo luận nào về đề tài này, dứt khoát không thể ưánh khỏi thắc mắc: "Còn những người bị ly dị trước khi họ được cứu thì sao?" Nên thấy rõ ràng những vụ ly dị và tái kết hôn bất hợp pháp xảy ra trước khi hoán cải là những tội mà chúng đã được tha thứ hoàn toàn (ví dụ xem I.Côrinhtô 6:11, trong đó Phaolồ bao gồm tội ngoại tình trong danh sách các tội mà tín hữu Côrinhtô đã phạm ngày trước). Những tội trước khi hoán cải không ngăn cản tín hữu dự phần đầy đủ vào trong hội thánh địa phương.
Một thắc mắc khó hom về Cơ Đốc nhân đã ly dị vì những nguyên nhân ừái với Kinh Thánh và rồi tái hôn. Liệu có thể nhận họ trở lại vào mối thông công của hội thánh địa phương không? Câu trả lời tùy thuộc vào liệu tội ngoại tình là hành động bước đầu của sự liên hiệp thể xác hay một tình trạng tiếp tục. Nếu những người này đang sống trong tình trạng ngoại tình, thì họ không những phải xưng tội mình mà còn phải từ bỏ tình nhân hiện tại của họ nữa. Nhưng giải pháp của Đức Chúa Trời cho một nan đề không bao giờ là một giải pháp tạo ra nhiều nan đề tệ hại hơn. Nếu như để gỡ rối mớ bòng bong hôn nhân, những người nam hay người nữ bị đẩy vào tội lỗi, hay phụ nữ và con trẻ rơi vào tình trạng vô gia cư và không một xu dính túi, thì phương pháp chữa bệnh lại còn tệ hại hơn cả căn bệnh.
Theo quan điểm của tôi, những Cơ Đốc nhân nào đã ly dị trái với Kinh Thánh rồi sau đó tái kết hôn thì họ có thể thật lòng ăn năn tội mình và được khôi phục với Chúa và với mối thông công của hội thánh. Trong vấn đề ly dị, dường như mọi trường hợp đều khác nhau. Do đỏ, trưởng lão của hội thánh địa phương phải điều ưa từng trường hợp riêng biệt và đánh giá theo đúng Lời Đức Chúa Trời. Nhiều khi, nếu cần phải có biện pháp kỷ luật, tất cả mọi người liên quan đều phải vâng phục quyết định của các trưởng lão.
G. Chóa Jêsus Lên Án loi Thế (5:33-37) 5:33-36 Luật pháp Môise có rất nhiều điều cấm lấy danh Đức Chúa Trời thề dối (Lêvi Ký 19:12; Dânsố Ký 30:22; Phụctruyền Luậtlệ Ký 23:21). Lấy danh Chúa mà thề có nghĩa Ngài là nhân chứng của bạn để làm chứng rằng bạn đang nói sự thật. Người Do Thái tìm cách tránh sự sai trái của việc lấy danh Đức Chúa Trời thề dối bằng cách thay thế bằng chữ trời, đất, Giêrusalem hay đẩu của họ để mà thề.
Chúa Jêsus lên án những thói lẩn tránh luật pháp như thế là thói hoàn toàn giả hình, và cấm mọi hình thức thề hay thề thốt trong cuộc đối thoại thông thường. Không những là giả hình mà còn vô dụng khi cố tránh lấy danh Đức Chúa Trời thề bằng cách đem một danh từ khác thay cho danh Ngài. Lấy trời mà thề tức là lấy ngôi của Đức Chúa Trời mà thề. Chỉ đất mà thề tức là lấy bệ chân của Ngài mà thề. Chỉ thành Giêrusalem mà thề tức là chỉ kinh đô của vua mà thề. Ngay cả lấy đẩu mình mà thề thì cũng liên quan đến Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đấng Tạo Hóa muôn loài.
5:37 Đối với Cơ Đốc nhân, lời thề là không cần thiết. Câu nói "Có" của Cơ Đốc nhân ấy phải có nghĩa là "Có," và câu nói "Không" phải có nghĩa là "Không." Dùng lối nói mạnh hơn tức là thừa nhận Satan - quỷ dữ -cai trị đời sống chúng ta. Tuyệt đối không có hoàn cảnh nào là chính đáng cho Cơ Đốc nhân nói dối.
Phân đoạn này cũng cấm mọi kiểu che bớt sự thật hay lừa đối. Tuy nhiên, phân đoạn này không cấm thề trước tòa án luật pháp. Chính Chúa Jêsus đã làm chứng bằng lời thề trước thầy tế lễ thượng phẩm (Mathiơ 26:63 trở đi). Phaolô cũng dùng lời thề để mời Đức Chúa Trời làm chứng điều ông đang viết là đúng sự thật (Il.Côrinhtô 1:23; Galati 1:20).
H. Si Thèm Dặm Thứ Nhỉ (5:38-42) 5:38 Luật pháp nói: "Mắt đền mắt, răng  đền  răng" (Xuất Êdíptô Ký 21:24; Lêvi Ký 24:20; Phụctruyền Luậtlệ Ký 19:21). Đây vừa là mạng
lịnh để hình phạt và vừa là giới hạn về hình phạt - hình phạt không được phép vượt quá tội phạm. Tuy nhiên, theo Cựu Ước, thẩm quyền để hình phạt được giao cho chính quyền, chứ không giao cho cá nhân.
5:39-41 Chúa Jêsus đi xa hem luật pháp để đến sự công bình cao cả hơn bằng cách bãi bỏ hoàn toàn sự trả đũa. Ngài cho các môn đồ thấy rằng, tuy báo thù đã từng được luật pháp cho phép, nhưng giờ đây đã có thể bới em của Chúa không chống cự lại. Chúa Jêsus dạy các môn đồ đừng chống cự kẻ dữ. Nếu bị vả bên má này, họ sẽ đưa luôn má bên kia nữa. Nếu bị kiện để lột chiếc áo vắn (áo mặc ở bên trong), họ sẽ đưa luôn cả áo dài (áo xống ở bên ngoài dùng để mặc ban đêm) nữa. Nếu một sĩ quan bắt họ mang hành lý đi một dặm, họ sẽ tình nguyện mang hành lý đi hai dặm.
5:42 Mạng lịnh cuối của Chúa Jêsus trong phân đoạn này dường như phi thực tiễn nhất đối với chúng ta ngày nay. Ai xin của ngươi, hãy cho, ai muốn mượn của ngươi, thì đừng trớ. Nỗi ám ảnh của chúng ta với của cải vật chất và tài sản khiến chúng ta dội ngược khi nghĩ đến việc bỏ đi những điều mình đã có được. Tuy nhiên, nếu sẵn lòng tập trung vào của cải trên Thiên đàng và thỏa lòng với chỉ những thức ăn áo mặc cần thiết, chúng ta sẽ sẵn lòng chấp nhận những lời này theo nghĩa đen nhiều hơn nữa. Lời phán của Chúa Jêsus bao hàm việc người xin được giúp đỡ phải có một nhu cầu thật. Vì không thể biết liệu
nhu cầu ấy có hợp pháp không ương mọi trường hợp, nên thà (như có người đã nói): "Giúp nhiều hành khất giảo quyệt hơn là liều lĩnh xây lưng với một người đang thực sự túng thiếu."
Nói theo cách con người, lối cư xử như Chúa yêu cầu ở đây là không thể làm được. Chỉ khi nào được kiểm soát bởi Thánh Linh thì mới có thể sống cuộc đời tự hy sinh chính mình như thế. Chỉ khi nào để cho Cứu Chúa sống sự sống của Ngài trong tín hữu, thì mới có thể lấy tình yêu mà báo đáp sự lăng mạ (câu 39), bất công (câu 40) và sự phiền phức (câu 41). Đây là "Tin Lành về dặm thứ nhì."
I. Yêu Kẻ Thù Mình (5:43-48)
5:43 Ví dụ cuối cùng của Chúa chúng ta về sự công bình cao cả hơn phải có trong vương quốc của Ngài liên quan đến cách đối đãi kẻ thù mình, một đề tài tự nhiên nảy sinh từ phân đoạn đi trước. Luật pháp đã dạy người Ysơraên yêu kẻ lân cận của họ (Lêvi Ký 19:18). Dầu họ không bao giờ được truyền lịnh tỏ tường phải ghét kẻ thù, nhưng tinh thần này là căn bản cho phần lớn giáo huấn của họ. Thái độ này là phần tóm tắt quan điểm Cựu Ước đối với những người bắt bớ dân sự Đức Chúa Trời (xem Thi Thiên 139:21,22). Đây là sự thù địch công bình nhắm vào những kẻ thù của Đức Chúa Trời.
5:44-47 Nhưng giờ đây Chúa Jêsus công bố chúng ta phải yêu kẻ thù mình và phải cầu nguyện cho kẻ bắt bớ chúng ta. Chính sự kiện yêu thương được Chúa truyền lịnh cho thấy yêu thương là vắn để của ý chí chứ không phải chủ yếu thuộc cảm xúc. Tình yêu này không phải là một với tình cảm tự nhiên, vì lẽ tự nhiên là không yêu người đã ghét và làm hại mình. Đây là ân điển siêu nhiên và chỉ có thể bày tỏ bới những người có sự sống thiên thượng.
Nếu chúng ta yêu những kẻ yêu mình thì chẳng có phần thưởng gì cả. Chúa Jêsus nói ngay cả những người thâu thuế 6 chưa tin Ngài cũng làm điều đó! Thể loại tính yêu này chẳng cần đòi hỏi quyền năng thiên thượng. Củng chẳng có đức hạnh cao quỷ gì khi chỉ tiếp đãi anh em mình7 mà thôi, tức là chỉ những bà con và bạn hữu của mình thôi. Người chưa được cứu có thể làm việc đó; điều đó chẳng mang nét đặc trưng Cơ Đốc nào cả. Nếu tiêu chuẩn của chúng ta không cao hem tiêu chuẩn của thế gian, chắc chắn chúng ta chẳng bao giờ tạo được ảnh hưởng trên thế gian cả.
Chúa Jêsus phán các môn đồ của Ngài phải lấy điều thiện báo điều ác để họ có thể là con của Cha trên trời của họ. Ngài không phán rằng đây là cách để trở nên con của Đức Chúa Trời; trái lại, đây là cách chúng ta chứng tỏ mình là con cái Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời không thiên vị đối với cả kẻ dữ và người lành (ở chỗ cả hai đều nhận được ích lợi từ mặt trời và mưa), thì chúng ta cũng nên đối xử khoan dung và công bình đối với hết thảy mọi người.
5:48 Chúajêsus kết thúc phần này với lời khuyến cáo: Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi
ờ trên trời là trọn vẹn. Chữ trọn vẹn
phải hiểu theo văn mạch. Chữ này không có nghĩa là vô tội hay không tì vết. Các câu Kinh Thánh trước giải thích trọn vẹn có nghĩa là yêu những người ghét chúng ta, cầu nguyện cho những người bắt bớ chúng ta, và tỏ lòng nhân từ đối với cả bạn hữu lần kẻ thù. Sự trọn vẹn ở đây chính là sự trưởng thành thuộc linh giúp Cơ Đốc nhân có thể bắt chước Đức Chúa Trời để ban phát phước hạnh cho mọi người cách không thiên vị.
J. Ban Cho Vứỉ Lòng Thành Thật (6:1- 4)
6:1 Trong nửa đầu đoạn này, Chúa Jêsus bàn đến ba lãnh vực cụ thể của sự công bình thực tiễn nơi đời sống cá nhân: Những việc làm từ thiện (câu 1-4), cầu nguyện (câu 5-15), và kiêng ăn (câu 16-18). Chữ Cha xuất hiện mười lần trong mười tám câu này, và là chìa khóa để hiểu chúng. Những việc làm thực tiễn của sự công bình phải được làm để nhận sự chấp thuận của Ngài, chứ không phải để được người ta chấp thuận.
Ngài mớ đầu phần này trong bài giảng bằng lời cảnh cáo sự cám dỗ để phô diễn lòng kỉnh kiến của mình bằng cách biểu diễn những việc làm từ thiện nhằm mục đích chữ người khác thấy. Không phải Chúa lên án việc làm, nhưng lên án động cơ. Nếu được chú ý trước công chúng là yếu tổ thúc đẩy, thì đó là phần thưởng duy nhất, vì Đức Chúa Trời sẽ không ban thưởng cho sự giả hình.
6:2 Dường như thật kỳ quái khi những người giả hình lại ầm ĩ thu hút chú ý về chính mình khi họ dâng hiến trong nhà hội hay bố thí cho hành khất ngoài đường phố. Chúa xem thường nếp cư xử của họ bằng lời bình luận ngắn gọn: "Bọn đó đã được phẩn thưởng của mình rồi" (tức là phần thưởng duy nhất của họ chính là danh tiếng họ có được khi đang ở trên đất này).
6:3,4 Khi môn đổ Đấng Christ bố thí, thì nên bố thí cách kín nhiệm. Việc làm ấy nên kín nhiệm đến độ Chúa bảo các môn đồ: "Đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì." Chúa Jêsus dùng biện pháp tu từ sinh động này để cho thấy việc bố thí của chúng ta phải là vì Đức Chúa Cha, chứ không phải để kiếm danh tiếng cho người bố thí.
Đừng nên ép phân đoạn này để cấm tặng mọi món quà mà người khác có thể nhìn thấy, vì hầu như không thể nào giữ ẩn danh hoàn toàn cho mọi sự quyên góp của mình. Phân đoạn này chỉ lên án sự phô diễn trắng trợn hành động bố thí.
K. Câu Nguyện Với Lòng Thành Thật (6:5-8)
6:5 Tiếp theo, Chúa Jêsus cảnh cáo môn đồ về tội giả hình khi họ cầu nguyện. Họ đừng nên cố ý phô mình trước công chúng để người khác nhìn thấy họ cầu nguyện và chịu ấn tượng mạnh trước lòng kỉnh kiến của họ. Nếu động cơ duy nhất trong sự cầu nguyện là thích được nổi bật, thì Chúa Jêsus tuyên bố: sự nổi bật họ nhận được chính là phẩn thưởng duy nhất.
6:6 Trong câu 5 và 7, đại từ Hy văn được dịch là "các ngươi" ở sô nhiều. Nhưng trong câu ó, để nhấn mạnh sự tương giao cá nhân và riêng
tư với Đức Chúa Trời, đại từ này chuyển sang ngôi thứ hai số ít. Bí quyết cho lời cầu nguyện được nhậm chính là cầu nguyện trong nơi kín nhiệm (tức là đi vào phòng riêng đóng cửa lại). Nếu động cơ thật của chúng ta là để đến với Đức Chúa Trời, Ngài sẽ nghe và nhậm lời.
Nếu dùng phân đoạn này để cấm cầu nguyện trước công chúng thì đã lý giải thêm quá đáng vào Kinh Thánh. Hội thánh đầu tiên nhóm lại với nhau để cầu nguyện chung (Công Vụ 2:42; 12:12; 13:3; 14:23; 20:36). Ý chính ở đây không phải là nơi chúng ta cầu nguyện, vấn đề ở đây là, Vỉ sao chúng ta cầu nguyện - được người ta nhìn thấy hay để được Đức Chúa Trời nghe.
6:7 Lời cầu nguyện đừng nên gồm những lời lập vô ích tức là những câu nói nhàm và cũ rích hay những cụm từ trống rỗng. Người chưa được cứu cầu nguyện giống như thế, nhưng không gây được ấn tượng cho Đức Chúa Trời bằng nhiều lời như thế. Ngài muốn nghe những biểu hiện thành thật của tấm lòng.
6:8 Vì Cha chúng ta biết chúng ta cần sự gì, ngay cả trước khỉ chúng ta chưa xin Ngài, nên thật hợp lý để nêu câu hỏi: "Vì sao lại cầu nguyện kia chứ?" Lý do là: khi cầu nguyện, chúng ta công nhận nhu cầu của mình và sự nương cậy nơi Ngài. Đây là cơ sở để chúng ta truyền thông với Ngài. Đức Chúa Trời cũng làm nhiều việc để nhậm lời cầu nguyện mà ắt Ngài sẽ không làm nếu không cầu nguyện (Giacơ 4:2d).
L. Chúa Jẽsus Dạy Bài Câu Nguyện Mẩu (6:9-15)
6:9 Trong câu 9- 13, chúng ta có điều thường được gọi là "Bài cầu Nguyện Của Chúa." Tuy nhiên, khi dùng nhan đề này, chúng ta phải nhớ Chúa Jêsus không hề đích thân cầu nguyện bài ấy. Bài cầu nguyện này được ban cho các môn đồ của Ngài để làm mẫu cho họ cầu nguyện theo. Chúa không ban bài này để họ phải sử dụng chính xác những lời lẽ của bài mẫu (câu 7 dường như loại bỏ điều này), vì rất nhiều từ ngữ được lập lại theo kiểu học vẹt thì có thể trở thành những cụm từ trống rỗng.
Lạy Cha chúng tôi ở trên trời. Lời cầu nguyện phải dâng lên Đức Chúa Cha để công nhận quyền tể trị tối cao của Ngài trên vũ trụ.
Danh Cha được thánh. Chúng ta phải mở đầu lời cầu nguyện bằng sự thờ phượng, quy sự ngợi khen và tôn kính lên Ngài là Đấng xứng đáng với lời ngợi khen ấy.
6:10 Nước Cha được đến. Sau khi thờ phượng, chúng ta nên cầu nguyện cho tiến bộ của sự nghiệp nước Ngài, đặt những ích lợi của Ngài lên trên hết. Nói cụ thể, chúng ta nên cầu nguyện cho ngày mà Đức Chúa Trời và Cứu Chúa của chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, sẽ thiết lập vương quốc Ngài trên đất và trị vì trong sự công bình.
Ý Cha được nên. Trong lời cầu xin này, chúng ta công nhận Đức Chúa Trời biết điều gì tốt nhất và chúng ta đem ý chí mình đầu phục ý muốn Ngài. Lời cầu nguyện này cũng bày tỏ lòng khao khát nhìn thấy ý muốn Ngài được công nhận trên khắp thế gian.
ở đất như trời. Cụm từ này bổ
nghĩa toàn bộ ba lời thỉnh cầu đi trước. Sự thờ phượng Đức Chúa Trời, quyển tể trị tối thượng của Đức Chúa Trời, và sự thi hành ý muốn của Ngài thảy đều là thực tại của Thiên đàng. Lời cầu nguyện này cầu xin cho những tình trạng đó được tồn tại trên đất như đã tồn tại trên Thiên đàng.
6:11 Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Sau khi đặt những lợi ích của Đức Chúa Trời lên trên hết, chúng ta được phép trình dâng những nhu cầu của chính mình. Lời thỉnh cầu này công nhận chúng ta nương cậy nơi Chúa về lương thực hàng ngày, cả lương thực thuộc linh lẫn thuộc thể.
6:12 Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Câu này không nói đến sự tha thứ pháp lý khỏi hình phạt của tội lỗi (sự tha thứ ấy đã nhận được bởi đức tin nơi Con Đức Chúa Trời). Đúng hơn, câu này nói đến sự tha thứ của người cha vốn phải có nếu muốn duy trì được sự thông công với Cha chúng ta. Nếu tín hữu không sẵn lòng tha thứ những người đối xử bất công với mình, làm sao họ mong tương giao với Cha của họ, là Đấng đã tha thứ họ vô điểu kiện về những việc làm sai quấy của họ?
6:13 Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ. Lời cầu xin này có vẻ mâu thuần với Giacơ 1:13, là câu nói Đức Chúa Trời sẽ không hề cám dỗ bất cứ ai. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời thực sự cho phép dân sự Ngài chịu thử nghiệm và thử thách. Lời cầu nguyện này diễn tả rõ sự không tin cậy nơi năng lực riêng của mình để chống cự cám dỗ hay để đứng vững trước thử thách. Lời cầu nguyện này công nhận mình nương cậy hoàn toàn nơi Chúa để được Chúa giữ gìn.
Mà cứu chúng tôi khỏi điểu ác. Đây là lời cầu nguyện của tất cả những ai hết sức khao khát được quyền năng của Đức Chúa Trời gìn giữ khỏi tội ỉỗi. Đây là tiếng kêu từ tận đáy lòng cầu xin sự cứu rỗi hàng ngày ra khỏi quyền lực của tội lỗi và Satan trong đời sống mình.
Vì nước, quyển, vinh hiển đểu thuộc về Cha đời đời. Amen. Câu cuối cùng trong bài cầu nguyện bị bỏ qua trong Kinh Thánh của Công Giáo Lamã và hầu hết các bản Kinh Thánh Tin Lành hiện đại nhất. Tuy nhiên, lời chúc tụng như thế là kết thúc hoàn hảo cho lời cầu nguyện này, và có trong đại đa số các thủ bản.8 Đúng như John Calvin viết: Lời cầu nguyện này "không những sưởi ấm lòng chúng ta để cấp bách tiến tới vinh hiển của Đức Chúa Trời... nhưng cũng dạy chúng ta rằng mọi lời cầu nguyện của chúng ta... không có nền tảng nào khác hơn chỉ một mình Đức Chúa Trời mà thôi."
6:14,15 Phần này nhằm làm chú thích giải nghĩa cho câu 12. Phần này không thuộc trong bài cầu nguyện, nhưng thêm vào để nhấn mạnh sự tha thứ của người cha nhắc đến trong câu 12 là sự tha thứ có điều kiện.
M. Chúa Jêsus Dạy Cách Kiêng Ăn (6:16-
18)
6:16 Hình thức giả hình tôn giáo thứ ba bị Chúa Ịêsus lên án ấy là chủ
ý cố tạo ra vẻ bề ngoài của sự kiêng ăn. Bọn giả hình nhăn mặt khi kiêng ăn để tạo dáng vẻ hốc hác, phờ phạc và sầu thảm. Nhưng Chúa Jêsus phán rằng thật buồn cười khi cố gắng làm ra vẻ thánh khiết.
6:17,18 Tín hữu thật nên kiêng ăn Ương nơi kín nhiệm, chớ hề tạo vẻ bể ngoài của sự kiêng ăn. Xức dâu trên đầu và rửa mặt là cách xuất hiện trong dáng vẻ bình thường của mình. Cha biết là đủ rồi; sự ban thưởng của Ngài tốt hơn sự tán thưởng của con người.
KIÊNG ĂN
Kiêng ăn là kiêng làm thỏa mãn mọi sự thèm ăn của cơ thể. Kiêng ăn có thể do tự nguyện, như trong phân đoạn này, hay không tự nguyện (như trong Công Vụ 27:33 hoặc n.Côrinhtô 11:27). Trong Tân Ước, kiêng ăn thường gắn liền với than khóc (Mathiơ 9:14,15) và cầu nguyện (Luca 2:37; Công Vụ 14:23). Trong những phân đoạn này, kiêng ăn đi kèm với cầu nguyện như một sự công nhận cách sốt sắng của mình muốn nhìn biết ý muốn của Đức Chúa Trời.
Kiêng ăn không hề có công đức nào để được cứu rỗi; kiêng ăn cũng không ban cho Cơ Đốc nhân địa vị đặc biệt trước mặt Đức Chúa Trời. Một người Pharisi đã từng khoe khoang mình kiêng ăn mỗi tuần hai lần; tuy nhiên, sự kiêng ăn ấy không đem cho ông sự xưng công bình ông tìm (Luca 18:12,14). Nhưng khi Cơ Đốc nhân kiêng ăn cách kín nhiệm như bài luyện tập tâm linh, Đức Chúa Trời nhìn thấy và ban thưởng. Tuy Kinh
Thánh không truyền lịnh, nhưng kiêng ăn được khích lệ bởi lời hứa về sự ban thưởng. Có thể thêm kiêng ăn vào nếp sống cầu nguyện của mình bằng cách dẹp bỏ sự nhàm chán và ngái ngủ. Kiêng ăn có giá trị trong những thời điểm khủng hoảng khi mình muốn nhìn biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Và kiêng ăn có giá trị trong việc đẩy mạnh tinh thần tự kỷ luật. Kiêng ăn là vấn đề giữa cá nhân với Đức Chúa Trời, và chỉ nên thực hiện với lòng khao khát làm đẹp lòng Ngài. Kiêng ăn mất giá trị của nó khi bị ép buộc từ bên ngoài hay khi được trình diễn từ động cơ sai lầm.
N. Chất Chửa Kho Báu Trên Trời (6:19-21)
Phần đoạn này chứa một số lời dạy cách mạng nhất của Chúa chúng ta - và một số những lời dạy bị bỏ lơ nhiều nhất. Chủ đề phần còn lại của đoạn này là cách tìm được an toàn cho tương lai.
6:19,20 Trong câu 19-21, Chúa Jêsus nói ngược lại với mọi lời con người khuyên để cung cấp một tương lai an toàn về tài chánh. Khi Ngài phán: "Chớ chứa của cải ở dưới đất," Ngài đang cho thấy trong của cải vật chất không hề có sự an toàn. Mọi loại của báu vật chất trên đất đều có thể bị phá hủy bởi các yếu tố thiên nhiên (sâu môi hay ten rét) hoặc bị kẻ trộm đánh cắp. Chúa Jêsus phán rằng những của đầu tư duy nhất không bị mất chính là những của cải ở trên trời.
6:21 Chính sách tài chánh cấp tiến này được căn cứ trên nguyên tắc căn bần là vì chưng của cải ngươi ở đâu,
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thì lòng ngươi cũng ở đó. Nếu tiền của bạn ở trong két an toàn, thì tấm lòng và ước ao của bạn củng ở đó nữa. Nếu những của cải của bạn ở trên Thiên đàng, những mối quan tâm của bạn cũng tập trung vào Thiên đàng. Lời dạy này buộc chúng ta phải xác định xem Chúa Jêsus có muốn nói đúng y như lời Ngài đã phán không. Nếu Ngài nói đứng như lời đã phán, thì chúng ta đối diện với câu hỏi:
"Chúng ta sẽ làm gì với của cải trên trần thế này của mình?" Nếu Ngài không định ý nói đúng như lời đã phán, thì chúng ta đối diện với thắc mắc: "Chúng ta sẽ phải làm gì với Kinh Thánh của mình?"
0. Bèn Của Thân Thể (6:22,23)
Chúa Jêsus biết các môn đồ rất khó hiểu được lời dạy dỗ trái với quy ước của Ngài về sự an toàn trong tương lai có thể hoạt động như thế nào. Vì vậy, Ngài đùng cách ví sánh về mắt người để dạy bài học về thị lực thuộc linh. Ngài phán rằng mắt là đèn của thân thể. Chính nhờ mắt mà thân thể nhận được sự soi sáng và có thể thấy. Nếu mắt sáng sủa, cả thân sẽ tràn đầy ánh sáng. Nhưng nếu mắt xấu, thì sức nhìn suy kém. Thay vì có ánh sáng, chỉ có tối tăm.
Áp đụng lời dạy là thế này: mắt tốt thuộc về người có động cơ thanh sạch, người có một ao ước độc nhất vì lợi ích của Đức Chúa Trời, và người sẵn lòng chấp nhận lời dạy của Đấng Christ theo đúng nghĩa đen. Toàn bộ đời sống của người ấy tràn đầy ánh sáng. Người ấy tin lời của Chúa Jêsus, từ bỏ sự giàu có trần gian, chất chứa của cải mình trên Thiên đàng, và biết đấy là sự an toàn thật duy nhất. Mặt khác, mắt xấu thuộc về người đang cố gắng sống cho cả hai thế giới. Người ấy không muốn buông của cải trần thế của mình, nhưng lại muốn chứa của cải trên trời nửa. Đối với người, những lời dạy của Chúa Jêsus dường như không thực tế và không thể thực hiện. Người ấy thiếu sự dẫn dắt rõ ràng vì người đầy dẫy sự tối tăm.
Chúa Jêsus nói thêm, nêu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm này sẽ lớn biết dường bao! Nói cách khác, nếu bạn biết Đấng Christ cấm tin cậy của cải trần gian này để tìm sự an toàn, mà bạn vẫn cứ làm, thì lời dạy mà bạn không vâng theo ấy sẽ trở thành sự tối tăm - một hình thức đui mù thuộc linh hết sức kinh khiếp. Bạn không thể nhìn thấy những sự giàu có theo đúng góc độ thật của chúng.
p. Bạn Không Thể Vừa Phục Vụ Đúc Chúa Trời Vừa Phục Vụ Ma mon (6:24)
Tình trạng không thể vừa sống cho Chúa vừa sống cho tiền bạc được nói rõ ở đây qua những từ ngữ chủ và nô lệ. Chẳng ai dược làm tôi hai chủ. Một sẽ dứt khoát chiếm ưu thế trên lòng trung thành và vâng lời của tôi tớ ấy. Đối với Đức Chúa Trời và Mamôn cũng vậy. Cả hai đều có những đòi hỏi kình địch nhau, và phải chọn lựa một bên. Hoặc chúng ta phải đặt Đức Chúa Trời lên trên hết và khước từ quyền cai trị của chủ nghĩa duy vật, hoặc phải sống cho những vật chất tạm bợ và khước từ đòi hỏi của Đức Chúa Trời trong đời sống mình.
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q. Đừng Lo Lắng (6:25-34)
6:25 Trong phân đoạn này, Chúa Jêsus đánh vào khuynh hướng tập trung đời sống chúng ta quanh thức ăn và áo mặc, để rồi đánh mất ý nghĩa thật của đời sống. Nan đề không phải là những gì chúng ta ăn hay mặc ngày hôm nay, nhưng là những gì chúng ta sẽ ăn và mặc mười, hai mươi hoặc ba mươi năm sau. Sự lo lắng như thế cho tương lai là tội lỗi vì phủ nhận tình yêu thương, sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Chúa Trời. Nó phủ nhận tình yêu của Đức Chúa Trời vì hàm ý Ngài không chăm sóc chúng ta. Nó phủ nhận sự khôn ngoan của Ngài bằng cách hàm ý Ngài không biết Ngài đang làm gì. Và nó phủ nhận quyền năng của Ngài bằng cách hàm ý Ngài không thể chu cấp những nhu cầu của chúng ta.
Loại lo lắng này khiến chúng ta dành hết sức lực tốt nhất của mình để bảo đảm mình có thể sống đầy đủ . Và rồi trước khi chủng ta biết ra, đời sống của chúng ta đã trôi qua rồi, và chúng ta đã trật mất mục đích trọng tâm mà vì đó chúng ta được dựng nên. Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta theo hình ảnh Ngài không phải chỉ để cho chúng ta có số phận chẳng cao cả hem gì chuyện ăn uống. Chúng ta ở đây để yêu mến, thờ phượng và phục vụ Ngài và đại diện cho những mối quan tâm của Ngài trên trần gian. Thân thể chúng ta nhằm làm tôi tớ của chúng ta, chứ không phải làm những ông chủ của chúng ta.
6:26 Loài chim trời minh họa sự chăm sóc của Đức Chúa Trời cho những tạo vật của Ngài. Chúng giảng cho chúng ta biết mình lo lắng là thừa và không cần thiết biết bao. Chúng chẳng gieo cũng chẳng gặt, thế nhưng Chúa nuôi chúng. Vì trong đẳng cấp tạo vật của Chúa, chúng ta còn quý trọng hơn loài chim, nên chúng ta có thể chắc chắn trông chờ Chúa chăm sóc nhu cầu của mình.
Nhưng chúng ta đừng nên suy ra từ đây để không cần làm việc chu cấp cho những nhu cầu hiện tại của mình. Phaolô khuyên: "Nếu ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa" (II.Têsalônica 3:10). Chúng ta cũng không nên kết luận rằng một nông gia gieo, gặt và thu hoạch mùa màng là sai. Những hoạt động này là phần cần thiết để chu cấp những nhu cầu hiện tại của người ấy. Điều Chúa Jêsus cấm ở đây chính là tăng các kho vựa lên nhằm tạo an toàn cho tương lai mà không nhờ cậy Đức Chúa Trời (một nếp sống bị Ngài lên án trong câu chuyện nông gia giàu có ở Luca 12:16-21.) Dai ly Notes oi the Sen'p'ture Union tóm tắt súc tích câu 26 như sau:
Lập luận à cỉâx ấx là: nêu Đức Chúa  Trời  báo  tồn  nuôi dưỡng nlnìHiỊ loài tạo VỌI thấp kém hơn -mà khâm* cần sự dự phần có Ý thức cùa clìúniỊ, thì Nạài lại cùng báo tồn nân ạ đà nuôi dưỡng - cùng với sự dự phần chủ độìVỊ của họ - cho những niỊười vì họ mà có sự sáng thê. 6:27 Lo lắng về ngày mai không những thiếu tôn trọng Đức Chúa Trời - mà còn vô ích nữa. Chúa chứng minh điều này bằng câu hỏi: "Có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà có thể thêm cho vóc dáng mình một
cubic không?" (Bản Anh ngữ - Ì cubic = 45,72 em). Một người thấp không thể nhờ lo lắng mà làm mình cao thêm mười tám inches (khoảng nửa mét). Thế nhưng, nói tương đối, thực hiện kỳ công này còn dễ hơn nhờ lo lắng mà có được những sự chu cấp nhu cầu tương lai của mình.
6:28-30 Tiếp theo, Chúa giải quyết tính vô lý của việc lo lắng mình không có đủ quần áo trong tương lai. Những hoa huệ ngoài đông (có lẽ là cỏ chân ngỗng dại) chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ, thế nhưng vẻ đẹp của chúng còn hơn cả áo bào của Salômôn. Nếu Đức Chúa Trời có thể chu cấp áo xống thanh nhã đến như thế cho hoa dại, là thứ sống thật ngắn ngủi và được dùng để đốt trong lò lửa, thì chắc chắn Ngài sẽ chăm '.óc cho dân sự của Ngài là những người thờ phượng và phục vụ Ngài.
6:31,32 Tóm lại là chúng ta chớ sống trong lo lắng để theo đuổi đồ ăn, thức uống và quần áo cho tương lai. Những dân ngoại chưa tin Chúa sống để say mê tích lũy của cải vật chất, dường như thể đồ ăn và áo mặc là toàn bộ sự sống vậy. Nhưng Cơ Đốc nhân đừng làm như thế, vì có Cha trên trời là Đấng biết những nhu cầu cơ bản của họ.
Nếu Cơ Đốc nhân phải đặt trước mặt mình mục tiêu chu cấp trước cho mọi nhu cầu tương lai, thì thời gian và sức lực của họ sẽ phải dành tích lũy tài chánh để dự trữ. Họ không hề biết chắc chắn đã dành dụm đủ chưa, vì luôn luôn có nguy cơ sụt giá thị trường, lạm phát, tai ương, bệnh tật kéo dài, tai nạn hay bại liệt. Điều này có nghĩa Đức Chúa Trời sẽ bị tước mất sự phục vụ của dân sự Ngài. Mục đích thật khiến họ được dựng nên và hoán cải sẽ bị trượt mất đi. Những người nam nữ mang hình ảnh của Đức Chúa Trời sẽ sống cho tương lai bấp bênh trên đất này trong khi đáng ra họ phải đang sống với những giá trị của cõi đời đời.
6:33 Do đó, Chúa lập giao ước với môn đồ Ngài. Trên thực tế, Ngài phán: "Nếu các ngươi đặt những lợi ích của Đức Chúa Trời lên hàng đầu trong đời sống các ngươi, ta sẽ bảo đảm những nhu cầu của tương lai các ngươi. Nếu các ngươi trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì ta sẽ lo liệu cho các ngươi không bao giờ thiếu nhu cầu thiết yếu của đời sống."
6:34 Đây là chương trình "an sinh xã hội" của Đức Chúa Trời. Trách nhiệm của tín hữu là sống cho Chúa, tin cậy phó thác cho Chúa tương lai với niềm tin quyết không chút rúng động rằng Ngài sẽ chu cấp. Công việc làm ăn của mình chỉ đơn giản là phương tiện để cung cấp những nhu cầu hiện tại; mọi điều trên việc này sẽ được đầu tư vào công việc Chúa. Chúng ta được kêu gọi để sống từng ngày một. Ngày mai sẽ lo về việc ngày mai.
R. Chứ Đoán Xét (7:1-6)
Phần nói về sự xét đoán đi tiếp ngay sau lời dạy gây kích động của Chúa chúng ta về sự giàu có trong trần gian. Mối liên kết giữa hai chủ để này thật quan trọng. Rất dễ cho Co' Đốc nhân đã từ bỏ mọi sự quay sang
chỉ trích những Cơ Đốc nhân giàu có. Ngược lại, những Cơ Đốc nhân nào xem trọng bổn phận phải chu cấp nhu cầu tương lai cho gia đình thì có khuynh hướng xem thường ý nghĩa mà một số người hiểu những lời của Chúa Jêsus trong đoạn trước. Vì không ai sống hoàn toàn bởi đức tin, nên sự chỉ trích như thế là không đúng.
Mạng lịnh truyền đừng đoán xét người khác bao gồm các lãnh vực sau: chúng ta đừng nên đoán xét các động cơ; chỉ Đức Chúa Trời mới có thể đọc được chúng; chúng ta không nên đoán xét theo vẻ bề ngoài (Giăng 7:24; Giacơ 2:1-4); chúng ta đừng đoán xét người có nhiều đắn đo trong lương tâm về những vấn đề mà tự bản thân chúng không đủng cũng không sai (Rôma 14:1-5); chúng ta đừng nên đoán xét sự phục vụ của Cơ Đốc nhân khác (I.Côrinhtô 4:1-5); và đừng đoán xét người cùng đức tin bằng cách nói xấu người ấy (Giacơ 4:11,12).
7:1 Đôi khi những lời này của Chúa bị hiểu sai bởi những người cấm mọi hình thức đoán xét. Bất luận điều gì xảy ra, họ đều kỉnh kiến nói: "Đừng ổoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét." Nhưng Chúa Jêsus không dạy chúng ta phải làm những Cơ Đốc nhân không biết biện biệt. Ngài không hề định cho chúng ta từ bỏ khả năng phê bình hay biện biệt của mình. Tân Ước có rất nhiều minh họa cho sự đánh giá hợp pháp về hoàn cảnh, nếp ăn ở, hay sự dạy dỗ của người khác. Hơn nữa, có nhiều lãnh vực mà Cơ Đốc nhân được truyền lịnh phải có quyết định, phải phân biệt giữa tốt và xấu hay giữa tốt và tốt nhất trong những lãnh vực đó. Một số những lãnh vực này bao gồm:
1.	Khi tranh cãi xuất hiện giữa các tín hữu, nên đàn xếp chủng trong hội thánh trước mặt những thuộc viên nào có thể quyết định được vấn đề (I.Côrinhtô 6:1-8).
2.	Hội thánh địa phương phải đoán xét những tội lỗi nghiêm trọng của thuộc viên hội thánh và có biện pháp thích hợp (Mathiơ 18:17; LCôrinhtô 5:9-13).

3.	Tín hữu phải dùng Lời Đức Chúa Trời để đánh giá lời dạy giáo lý của các giáo sư và những người truyền đạo (Mathiơ 7:15-20; I.Côrinhtô 14:29; I.GỈăng 4:1).
4.	Cơ Đốc nhân phải biện biệt xem những người khác có phải là tín hữu không để vâng theo mạng lịnh của Phaolô trong Il.Côrinhtô 6:14.
5.	Những người ở trong hội thánh phải đánh giá xem những người nào có những phẩm cách cần thiết cho trưởng lão và chấp sự (I.Timôthê 3:1-13).
6.	Chúng ta phải nhận diện người nào là ngang bướng, nhút nhát, yếu đuối, v.v..., và đối đãi với họ đúng theo những lời dạy trong Kinh Thánh (ví dụ như Ĩ.Têsalônica 5:14).
7:2 Chúa Jêsus cảnh báo sự đoán xét không công bình sẽ được báo đáp tương xứng: "Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ây." Nguyên tắc gặt lại điều đã gieo đã trở thành phần cần thiết trong toàn bộ đời sống và công việc của con người. Mác áp dụng nguyên tắc này cho việc chúng ta nắm lấy Lời Đức Chúa Trời (4:24) và Luca áp dụng cho
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tính rộng rãi của chúng ta khi ban cho (ó:38).
7:3-5 Chúa Jêsus vạch trần khuynh hướng của chúng ta là nhìn thấy lỗi nhỏ nơi người khác trong khi làm ngơ chính lỗi ấy trong mình. Ngài cố ý cường điệu tình huống (dùng biện pháp tu từ được gọi là cường điệu) để làm sáng tỏ ý này. Người có cây đà trong mắt mình thường bắt lỗi cái rác trong mắt người khác, thậm chí không thấy tình trạng của mình nữa. Thật là giả hình khi cho rằng chúng ta có thể giúp một người mắc một lỗi nọ trong khi chính mình lại mắc một lỗi lớn hơn họ. Chúng ta phải sửa chữa những lỗi lầm của chính mình trước khi phê phán chúng nơi người khác.
7:6 Câu ó chứng minh Chúa Jêsus không có ý cấm mọi thể loại đoán xét. Ngài cảnh cáo các môn đồ đừng cho chó những đồ thánh và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo. Dưới luật pháp Môise, chó và heo là những thú vật không tinh sạch và ở đây, những từ ngữ này được dùng để mô tả kẻ ác. Khi chúng ta gặp người xấu hết sức xem thường các chân lý thiên thượng, lấy sự hành hung và bạo lực đáp lại lời chúng ta giảng về những tuyên bố của Đấng Christ, chúng ta không có bổn phận tiếp tục chia sẻ Tin Lành cho họ. Cứ nhấn mạnh vấn đề thì chỉ càng làm tăng sự định tội cho những người phạm tội.
Khỏi cần phải nói, cần phải có nhận thức thuộc linh thì mới nhận biết và phân biệt được những người này. Có lẽ đây là nguyên nhân những câu tiếp theo bàn về đề tài cầu nguyện, để bởi lời cầu nguyện chúng ta có thể cầu xin sự khôn ngoan.
s. Cứ Tiếp Tục Xin, Tim, Gõ cửa (7:7-12)
7:7,8 Nếu nghĩ mình có thể sống thực hành được những lời dạy của Bài Giảng Trên Núi bằng sức riêng, chúng ta đã không nhận thấy đặc tính siêu nhiên của sự sống mà Chúa kêu gọi chúng ta bước vào. Khôn ngoan hay năng quyền để sống cuộc đời như thế phải được ban cho từ trên. Vì vậy, ở đây có lời mời hãy xin và cứ tiếp tục cầu xin; hãy tìm và cứ tiếp tục tìm; hãy gõ cửa và cứ tiếp tục gõ. Khôn ngoan và quyền năng để sống cuộc đời Cơ Đốc sẽ được ban cho mọi người nào sốt sắng và kiên trì cầu xin.
Nếu lấy ra khỏi văn mạch, câu 7 và câu 8 có vẻ như tấm chi phiếu chừa trống cho tín hữu vậy, tức là chúng ta có thể nhận lấy mọi điều mình cầu xin. Nhưng điều này hoàn toàn không đúng. Phải hiểu những câu Kinh Thánh này trong văn mạch gần của chúng và dựa vào lời dạy của toàn Kinh Thánh về sự cầu nguyện. Do đỏ, điều có vẻ như những lời hứa không hạn chế ở đây thực ra bị giới hạn bởi các phân đoạn khác. Lấy ví dụ, từ Thi Thiên óó:18, chúng ta biết người cầu nguyện phải không còn tội lỗi nào chưa xưng ra trong đời sống mình. Cơ Đốc nhân phải cầu nguyện trong đức tin (Giacơ 1:6-8) và làm theo ý muốn Đức Chúa Trời (ì.Giăng 5:14). Lời cầu nguyện phải được dâng lên kiên trì (Luca 18:1-8) và thành thật (Hêbơrơ 10:22a).
7:9,10 Khi đáp ứng xong những điểu kiện cho sự cầu nguyện, Cơ Đốc
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nhân ấy có thể hoàn toàn tin quyết Chúa sẽ nghe và nhậm lời. Lời bảo đảm này được căn cứ trên đặc tánh của Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Xét trên bình diện loài người, chúng ta biết nếu đứa con xin bánh, cha nó sẽ không cho đá. Người cha củng không cho rắn nếu người con xin cá. Một người cha trên trần gian này cũng không bao giờ lừa dối đứa con đang đói của mình hay cho nó bất kỳ điều gì gây ra đau đớn.
7:11 Chúa lập luận từ chỗ kém hơn đến nhiều hem. Nếu bậc cha mẹ là loài người thưởng những lời cầu xin của con cái mình bằng điều tốt nhất cho chúng, Cha chúng ta ở trên trời lại càng muốn làm như vậy nhiều biết dường nào.
7:12 Mối liên kết gần của câu 12 với câu trước dường như thế này: vì Cha chúng ta là Đấng ban phát những điều tốt lành cho chúng ta, chúng ta nên bắt chước Ngài bày tỏ sự nhân từ cho người khác. Cách kiểm tra xem một hành động có đem lại ích lợi cho người khác hay không ấy là liệu chúng ta có muốn nhận điểu đó cho chính mình không. "Luật Vàng" này đã được diễn tả bằng những từ ngữ tiêu cực ít nhất một trăm năm trước bởi Rabi Hillel. Tuy nhiên, bằng cách phát biểu luật này theo thuật ngữ tích cực, Chúa Jêsus vượt qua những giới hạn thụ động để tiến đến lòng nhân từ chủ động. Cơ Đốc nhân không chỉ là kiêng phạm tội, Cơ Đốc nhân còn làm sự nhân lành tích cực.
Chúa Jêsus nói đấy là luật pháp và lời tiên tri, tức là tóm tắt những lời dạy đạo đức của luật pháp Môise và các tác phẩm của các Tiên Tri của dân Ysơraên. Sự công bình đòi hỏi bởi Cựu Ước được làm ứng nghiệm trong những tín hữu đã hoán cải, là những người bước đi theo Thánh Linh (Rôma 8:4). Nếu câu này được vâng giữ cách phổ thông, nó sẽ biến đổi mọi lãnh vực của những mối quan hệ quốc tế, các chính sách quốc gia, đời sống gia đình và sinh hoạt hội thánh.
ĩ. Đường Hẹp (7:13,14)
Giờ đây Chúa cảnh báo rằng cánh cửa dành cho môn đồ Đấng Christ là hẹp và đường đi thì khó.9 Nhưng những ai trung tín vâng theo lời dạy của Ngài thì tìm được sự sõng dư dật. Mặt khác, có cửa rộng - là nếp sống tự buông thả và lạc thú. Kết cuộc một đời sống như thế là sự hư mất. Đây không phải là phần luận về việc đánh mất linh hồn, nhưng về sự thất bại không sống đúng theo mục đích hiện hữu của mình.
Những câu này cũng có áp dụng cho Tin Lành bằng cách mô tả hai con đường và hai số phận của nhân loại. Cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt (Châm Ngôn 10:25). Cửa hẹp và đường khó dẫn đến sự sống. Chúa Jêsus vừa là cửa (Giăng 10:9) vừa là con đường (Giăng 14:10). Nhưng tuy đây là áp dụ nghiện lực của phân đoạn này, cách giải thích là nhằm cho tín hữu. Chúa Jêsus đang phán rằng muốn theo Ngài sẽ đòi hỏi phải có đức tin, kỷ luật và sức bền bỉ chịu đựng. Nhưng cuộc sống gian khó này là sự sống duy nhất đáng sống. Nếu chọn con đường dễ dàng, bạn sẽ có rất nhiều bạn đổng hành, nhưng sẽ
trượt mất điều tốt nhất của Đức Chúa Trời dành cho bạn.
(I. Bởi Trái Của Họ Mà Ngươi Biết Vê Họ (7:15-20)
7:15 Mỗi khi dạy đến đòi hỏi khấc khe của môn đồ thật, thì có những tiên tri giả sẽ hậu thuẫn cửa rộng và đường dễ dàng. Họ pha loãng chân lý cho đến khi - như c. H. Sprugeon nói -"Còn lại không đủ để nấu súp cho một con châu chấu bị bệnh." Những người tự xưng mình phát ngôn cho Đức Chúa Trời xuất hiện trong lốt chiên tạo đáng vẻ là tín hữu thật. Nhưng bể trong, họ là muông sói hay cắn xé, tức là, họ là những người vô tín xấu xa đang săn bắt người chưa trưởng thành, người bất ổn và người cả tin.
7:16-18 Câu 16-18 nói đến cách phát hiện các tiên tri giả: Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.
Đời sống buông tuồng và lời dạy phá hoại của họ sẽ vạch mặt họ. Cây sinh ra trái tùy theo đặc tính của nó. Bụi gai không thể sanh trái nho; bụi tật lê không sanh trái vả. Cây tốt sanh trái tôi và cây xấu sanh trái xấu. Nguyên tắc này đúng trong thế giới thiên nhiên và trong thế giới thuộc linh. Đời sống và lời dạy của những người tuyên bố mình phát ngôn cho Đức Chúa Trời phải được thử nghiệm bởi chính Lời của Đức Chúa Trời: "Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó" (Êsai 8:20).
7:19,20 Số phận của các tiên tri giả ấy là bị ném vào lửa. số phận của các giáo sư giả và tiên tri là "sự hủy phá lình thình" (ll.Phierơ 2:1). Có thể nhận biết họ bởi trái của họ.
V. Ta Chẳng Biết Các Nguôi Bao Giờ (7:21
23)
7:21 Tiếp theo, Chúa Jêsus cảnh cáo những người mạo xưng đã công nhận Ngài là Cứu Chúa, nhưng họ chưa hề hoán cải. Chẳng phải hễ ai nói cùng Chúa Jêsus: "Lạy Chúa, lạy Chúa," thì đểu được vào nước Thiên đàng đâu. Chỉ những người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời mới được vào nước Thiên đàng. Bước đầu tiên để làm theo ý muốn Đức Chúa Trời chính là tin Đức Chúa Jêsus (Giăng 6:29).
7:22-23 Trong ngày đoán xét khi những người không tin Chúa đứng trước mặt Đấng Christ (Khải Huyền 20:11-15), rất nhiều người sẽ nhắc Ngài nhớ họ đã nói tiên tri, hay đã đuổi quỷ, hoặc đã làm nhiều dấu kỳ phép lạ - hết thảy đều nhân danh Ngài mà làm. Nhưng lời phản kháng của họ vẫn vô ích. Chúa Jêsus sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng Ngài chẳng hể biết họ, cũng chẳng hề công nhận họ thuộc về Ngài.
Từ những câu này, chúng ta biết không phải mọi phép lạ đều bắt nguồn từ Đức Chúa Trời, và không phải mọi người làm phép lạ đểu được Đức Chúa Trời chỉ định. Phép lạ chỉ đơn giản nói lên có một quyền năng siêu nhiên đang hành động. Quyền năng ấy có thể thuộc về Đức Chúa Trời hoặc thuộc về Satan. Satan có thể ban quyền năng cho nhân sự hắn đuổi quỷ tạm thời, để tạo ảo tưởng là phép lạ ấy của Đức Chúa Trời. Trong trường hợp như thế, không phải ma quỉ đang chia rẽ vương quốc của nó đế tự chống nó, nhưng đang âm mưu cho
CUỘC xâm lược thậm chí còn tệ hại hơn nhiều cho các quỷ trong tương lai.
w. Xây Nhà Trên Bá (7:24-29)
7:24,25 Chúa Jêsus kết thúc bài giảng bằng một ẩn dụ để làm sáng tỏ tầm quan trọng của sự vâng lời. Chỉ nghe những lời phán này thôi thì chưa đủ; chúng ta phải thực hành chúng. Môn đồ nào nghe và làm theo mạng lịnh của Chúa Jêsus thì giống như người khôn ngoan cất nhà mình trẽn hòn đá. Căn nhà (đời sống) người có nền tảng vững chắc, và khi bị gió mưa xô động, nhà ấy không sụp xuống.
7:26,27 Người nào nghe lời phán của Chúajêsus mà không làm theo thì giống như người dại kia cất nhà mình trên đất cát. Người này không thể đứng vững trước những cơn bão của nghịch cảnh: Khi mưa sa và gió thổi, nhà ấy sụp đổ vì không có nền chắc chắn.
Nếu một người sống theo các nguyên tắc của Bài Giảng Trên Núi, thế gian gọi người ấy là kẻ ngu dại; Chúa Jêsus gọi người ấy là người khôn ngoan. Thế gian xem người khôn ngoan là người sống bởi mắt thấy, người sống cho hiện tại, và sống cho chính bản thân; Chúa Jêsus gọi người như thế là kẻ ngu đại. Thật hợp lý để sử dụng người xây nhà khôn ngoan và ngu dại để minh họa Tin Lành. Người khôn ngoan đặt trọn lòng tin quyết nơi Vầng Đá, tức Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa và Cứu Chúa. Người ngu dại không chịu ăn năn và không nhận Chúa Jêsus làm hy vọng cứu rỗi duy nhất của mình. Nhưng lời giải thích ẩn dụ này thực sự đưa chúng ta vượt qua khỏi sự cứu rỗi để đến với kết quả thực tiễn của sự cứu rỗi trong đời sống Cơ Đốc Nhân.
7:28,29 Khi Chúa chúng ta kết thúc sứ điệp Ngài, dân chúng lấy làm lạ. Nếu đọc Bài Giảng Trên Núi mà không lấy làm lạ trước tính chất cách mạng của nó, thì chúng ta vẫn chưa nắm được ý nghĩa của bài giảng ấy.
Dân chúng nhận thấy có sự khác biệt giữa lời dạy của Chúa và lời dạy của thầy thông giáo. Ngài phán có thẩm quyền; những lời của thầy thông giáo vô quyền. Lời dạy của Ngài có tiếng nói; lời dạy của họ là tiếng vọng. Jamieson, Fausset và Brown nhận định:
Ý thức về thẩm quyền thiên thượng - với tư cách ĐâniỊ Ban Phát luật pháp, Đấm; Giải NiỊỈũa và Quan Án, chiếu rọi qua ỉời dạy của Nựài đến nỗi lời (lạy của thầy thôn ạ i>iáo cháiìíỊ qua chỉ lù nhúm; lời }ìí>ớ níỊÔn /;»/( dại trước ánh sán í; tuyệt vời như thế."
V. CÁC PHÉP LẠ ĐẦY QUYỀN NĂNG VÀ ÂN ĐIỂN CỦA ĐẤNG MÊSI, VÀ NHỮNG PHẢN ỨNG KHÁC NHAU TRƯỚC CÁC PHÉP LẠ ẤY (8:1- 9:34)
Trong đoạn 8-12, Chúa Jêsus nêu bằng chứng dứt khoát cho dân Ysơraên thấy Ngài thật sự là Đấng Mêsi mà các tiên tri đã viết về Ngài. Ví dụ, Êsai báo trước Đấng Mêsi sẽ mở mắt kẻ mù, khai thông tai cho kẻ điếc, chữa lành kẻ què, và khiến kẻ cầm hát lên (35:5,0). Khi làm ứng nghiệm mọi lời tiên tri này, Chúa Jêsus chứng minh Ngài là Đấng Mêsi. Khi tham khảo Kinh Thánh của mình, Ysơraên đáng ra không khó để nhận
thấy Ngài là Đấng Christ. Nhưng không ai mù cho bằng người không chịu nhìn thấy.
Những biến cố ghi lại trong các đoạn này được trình bày theo khung chủ đề hơn là theo trật tự chặt chẽ của thời gian. Đây không phải bản tường trình đầy đủ chức vụ của Chúa, nhưng là phần trình bày những biến cố được Thánh Linh tuyển chọn để phác họa những chủ đề nhất định trong đời sống của Cứu Chúa. Trong phần trình bày này có những điểm sau:
1.	Thẩm quyển tuyệt đối của Đấng Christ trên bệnh tật, ma quỉ, sự chết và các hiện tượng trong thế giới thiên nhiên.
2.	Lời tuyên bố về quyển tể trị tuyệt đối của Ngài trong đời sống những người chịu theo Ngài.
3.	Sự chống đối Chúa Jêsus ngày càng tăng từ phía dân Ysơraên, đặc biệt từ phía các lãnh đạo tôn giáo.
4.	Sự sẵn lòng tiếp nhận Cứu Chúa của các cá nhân dân ngoại bang.
A.   Quyền Năng Trên Bệnh Phung (8:1-4)
8:1 Dầu lời dạy của Chúa Jêsus là cấp tiến và cực kỳ nghiêm khắc, lời dạy ấy có quyển năng thu hút - đến nỗi đoàn dân đông lắm đi theo Ngài.
Chân lý có tính tự xác minh, dầu có thể không thích chân lý ấy, người ta không bao giờ quên được nó.
8:2 Một người phung quỳ gối trước mặt Chúa khẩn thiết xin Chúa chữa lành. Người phung này có đức tin rằng Chúa có thể chữa lành cho mình, và đức tin thật sẽ không bao giờ bị thất vọng. Bệnh phung là hình ảnh thích hợp về tội lỗi vì trông ghê tởm, tàn hại, lây nhiễm, và có một số hình thức con người không thể chữa được."
8:3 Người phung không ai dám rờ đến. Đụng chạm đến có thể bị lây bệnh. Trong trường hợp người Giuđa, sự đụng chạm này khiến người đụng bị ô uế về lễ nghi, tức là không xứng đáng để được thờ phượng chung với hội chúng Ysơraên. Nhưng khi Chúa Jêsus rờ đến người phung và phán lời chữa lành, bệnh phung biến mất ngay tức thì. Cứu Chúa có quyền năng tẩy sạch tội lỗi, và cho người được tẩy sạch được quyền thờ phượng Ngài.
8:4 Đây là trường hợp đầu tiên trong sách Tin Lành Mathiơ ghi rằng Chúa truyền lịnh không được kể lại cho ai nghe phép lạ họ đã nhận cũng như những điều đã thấy (cũng xem 9:30; 12:16; 17:9; Mác 5:43; 7:3ó; 8:2ó). Có lẽ vì Ngài biết rất nhiều người chỉ muốn được giải thoát khỏi ách của người Lamã, muốn tôn Ngài lên làm vua. Nhưng Chúa biết Ysơraên vẫn chưa ân năn, dân này sẽ khước từ quyển lãnh đạo thuộc linh của Ngài, và Ngài phải đi đến thập tự giá trước đã.
Dưới luật pháp Môise, thầy tế lễ cũng giữ vai trò thầy thuốc. Khi người phung được sạch, người ấy có bổn phận đem một của dâng đến trình diện thầy tế lễ để được tuyên bố mình đã sạch (Lêvi Ký 14:4-0). Rõ ràng, người phung được chữa lành quả là biến cô hiếm, thực ra là phi thường đến nỗi đáng lẽ phải báo cho thầy tế lễ này biết để điều tra xem Đấng Mêsi cuối cùng đã hiện ra. Nhưng chúng ta
không đọc thấy một phản ứng như thế. Chúa Jêsus bảo người phung vâng giữ luật pháp trong vấn đề này.
Những hàm ý thuộc linh của phép lạ này thật rõ ràng: Đấng Mêsi đã đến với Ysơraên bằng quyền năng chữa lành tật bệnh cho dân tộc này. Ngài thi hành phép lạ này như một trong những bằng chứng giới thiệu Ngài. Nhưng dân Ysơraên vẫn không sẵn lòng đón nhận Đấng Giải Cứu của họ.
B. Quyền Năng Trên Bệnh Bại (8:5-13)
8:5,6 Đức tin của thầy đội người ngoại bang được giới thiệu tương phản rõ nét với lòng cứng cỏi không chịu tiếp nhận của dân Do Thái. Nếu Ysơraên không chịu công nhận vua của mình, những người ngoại giáo bị khinh bỉ kia sẽ công nhận. Thầy đội là một sĩ quan quân đội Lamã thống lĩnh khoảng một trăm người, và đồn trú trong hoặc gần Cabênaum. Ông ta đến với Chúa Jêsus để xin chữa lành cho đẩy tớ mình vì nó mắc bệnh bại rất nặng và đau đớn lắm. Đây là biểu hiện khác thường về lòng thương xót - hầu hết các sĩ quan không quan tâm đầy tớ mình đến như thế.
8:7-9 Khi Chúa Jêsus để nghị đến thăm đầy tớ mắc bệnh, thầy đội đã bày tỏ thực tại và chiều sâu đức tin của mình. Trên thực tế ông ta nói: "Tôi chẳng xứng đáng cho Chúa đến nhà. Dẫu sao đi nữa, chuyện đó không cần thiết, vì Ngài có thể dề dàng chữa lành đầy tớ tôi bằng một lời phán mà thôi. Tôi biết về thẩm quyển. Tôi nhận lệnh từ cấp trên, và ra lịnh cho những người dưới quyền. Các lịnh của tôi được tuân thủ tuyệt đối. Nhữn!? lời phán của Ngài lại càng có quyền trên bệnh tật tôi tớ tôi biết dường nào!"
8:10-12 Chúa Jêsus lấy làm lạ trước đức tin của người ngoại bang này. Đây là một trong hai lần Kinh Thánh ghi lại Chúa Jêsus lấy làm lạ; một lần nữa Ngài lấy làm lạ trước lòng vồ tín của dân Giuđa (Mác 6:6). Ngài chưa hể thấy đức tin lớn dường ấy giữa tuyển dân của Đức Chúa Trời, tức dân Ysơraên. Điều này khiến Ngài nói rõ trong nước hầu đến của Ngài, dân ngoại sẽ từ khắp nơi trên thế giới đổ về thông công với các tổ phụ của dân Giuđa, còn các con bổn quốc sẽ bị liệng ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Các con bổn quốc là những người thuộc dòng dõi Giuđa, là những người xưng mình công nhận Đức Chúa Trời là Vua, nhưng chưa hề thực sự hoán cải. Nhưng nguyên tắc này vẫn áp dụng cho ngày nay. Rất nhiều trẻ em được đặc ân sinh ra và lớn lên trong gia đình Cơ Đốc lại hư mất trong địa ngục vì họ khước từ Đấng Christ, còn những người hung hãn man rợ nơi rừng sâu sẽ được hưởng vinh quang đời đời của Thiên đàng vì họ tin nơi Tin Lành.
8:13 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng thầy đội rằng: Hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy." Đức tin được ban thưởng tương xứng với niềm tin của nó nơi đặc tánh của Đức Chúa Trời. Đứa đẩy tớ được lành tức thì, dầu Chúa Jêsus ở rất xa. Qua điều này, chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh chức vụ hiện tại của Đấng Christ; chữa cho những người ngoại bang không được hưởng đặc ân được
lành bệnh bại liệt của tội lỗi, đầu chính Ngài không đích thần có mặt.
c. Quyến Năng Trên cun Sốt (8:14,15) Khi vào nhà Phierơ, Chúa Jêsus thấy bà gia ông đang đau sốt. Ngài rờ tay bà, bệnh sốt liền mất đi. Thông thường, bệnh sốt sẽ khiến người bệnh rất yếu, nhưng sự chữa lành này tức thời và hoàn toàn đến nỗi bà có thể ra khỏi giường bệnh và phục vụ Ngài -biểu hiện xứng đáng về lòng biết ơn việc Chúa đã làm cho bà. Chúng ta nên bắt chước bà, bất cứ khi nào mình được chữa lành, bằng cách phục vụ Ngài với lòng tận hiến và sự sống mới mẻ.
D. Quyên Năng Trên Ma Quỉ Và Nhiêu Bệnh Tật Khác (8:16,17)
Đến chiểu, khi ngày Sabát đã hết (xem Mác 1:21-34), dân chúng ùa tới, đem cho Ngài rất nhiều người bị quỷ ám. Những người đáng thương này bị các tà linh ở bên trong điều khiển họ. Thông thường, những người bị quỷ ám có hiểu biết và sức mạnh siêu phàm; có khi họ bị tra tấn hành hạ. Hành vi của họ đôi khi giống người mất trí, nhưng nguyên nhân là do ma quỉ chứ không do thể chất hay tinh thần. Ngài lấy lời nói mà đuổi quỷ ra.
Ngài cũng chữa lành hết thảy những người bệnh, làm ứng nghiệm lời tiên tri Êsai 53:4: "Chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ỉa, và gánh bệnh hoạn của chúng ta." Câu 17 thường được những người chữa lành bằng đức tin sử đụng để cho thấy sự chữa bệnh thuộc trong sự chuộc tội, nên do đó chữa lành thể xác là điều tín hữu có thể lấy đức tin đòi hỏi.
Nhưng ở đây, Thánh Linh Đức Chúa Trời áp dụng lời tiên tri cho chức vụ chữa bệnh trên trần thế của Cứu Chúa chúng ta chứ không phải cho công tác của Ngài ưên thập tự giá.
Tới đây trong đoạn này, chúng ta thấy bốn phép lạ như sau:
1.	Chửa lành người Giuđa mắc bệnh phung, và có mặt của Đấng Christ.
2.	Chữa lành đầy tớ của thầy đội, và Đấng Christ ở cách xa.
3.	Chữa lành bà gia Phierơ, và Chúa Jêsus có mặt trong nhà.
4.	Chữa lành mọi người bị quỷ ám và bệnh tật, có mặt Chúa Jêsus.
Gaebelein gợi ý các phép lạ này làm hình bóng bốn giai đoạn trong chức vụ của Chúa chúng ta.
1.	Đấng Christ trong Sự Hiện Đến Lần Thứ Nhất của Ngài, thi hành chức vụ cho dân Ysơraên của Ngài.
2.	Thời kỳ dân ngoại, lúc đó Chúa Jêsus vắng mặt.
3.	Sự Hiện Đến Lần Thứ Nhì của Ngài, khi Ngài sẽ vào nhà, khôi phục những mối quan hệ của Ngài với Ysơraên và chữa lành con gái mắc bệnh của Siôn.
4.	Thiên Hy Niên, khi mọi người bị quỷ ám và tật bệnh sẽ được chữa lành.12
Đây là phần phân tích hấp dẫn về tiến triển của lời dạy dỗ trong các phép lạ, và đáng khiến chúng ta tỉnh thức trước những chiều sâu ẩn kín của ý nghĩa trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, chúng ta cần cảnh tỉnh đừng đưa phương pháp này đến chỗ quá khích bằng cách áp đặt ý nghĩa đến mức chúng trở thành lố bịch.
E. Phép Lạ Vẽ Sự Khước Từ Của Con Người (8:18-22)
Chúng ta đã thấy Đấng Christ thi hành thẩm quyền trên bệnh tật và ma quỉ. Chỉ khi Ngài đến tiếp xúc với người nam và nữ thì Ngài mới gặp sự kháng cự - phép lạ về sự khước từ của con người.
8:18-20 Khi Chúa Jêsus chuẩn bị vượt biển Galilê từ Cabênaum đến bờ phía đông, một thầy thông giáo đầy tự tin bước lên phía trước nài nỉ xin theo Ngài "trọn đường." Câu trả lời của Chúa thách thức ông tính đến giá phải trả - một đời sống tự bỏ mình. "Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đẩu." Trong chức vụ công khai của Ngài, Ngài không có nhà riêng của mình; tuy nhiên, có nhiều căn nhà nơi đó Ngài trở thành vị khách được hoan nghênh và Ngài thường có nơi để ngủ. Sức mạnh thật trong lời phán của Ngài dường như mang tính thuộc linh: thế gian này không thể cung cấp cho Ngài nơi nghỉ thật và lâu dài. Ngài còn nhiều việc phải làm và không thể nghỉ ngơi cho đến khi làm xong. Điều này cũng đúng cho các môn đồ Ngài; thế gian không phải là nơi yên nghỉ cho họ - hay ít nhất, đừng nên để thế gian trở thành nơi yên nghỉ!
8:21 Một môn đồ đầy thiện ý khác tò lòng sẵn sàng theo Ngài, nhưng còn một điều ưu tiên cao hơn: "Lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha trước đã." Dù cha người đã chết hay chưa cũng không khác biệt gì. Rắc rối cơ bản được diễn tả qua những lời nói mâu thuần nhau: "Chúa... tôi trước đã." Người này đặt bản thân mình trước cả Đấng Christ. Tuy hoàn toàn chính đáng để chôn cất đàng hoàng cho cha mình, nhưng việc đó trở thành sai khi một hành động xứng đáng như thế lại chiếm ưu tiên hem sự kêu gọi của Cứu Chúa.
8:22 Trên thực tế, Chúa Jêsus trả lời người này: "Bổn phận trước hết của ngươi là theo ta. Hãy để kẻ chết về mặt thuộc linh chôn kẻ chết thuộc thể. Người chưa được cứu có thể làm việc đó. Nhưng còn một việc mà chỉ một mình ngươi mới làm được. Hãy dâng điều tốt nhất của đời sống ngươi cho điều thật sự còn đến lâu dài. Đừng phí đời sống ấy vào những chuyện vụn vặt." Kinh Thánh không kể cho chúng ta biết hai môn đồ này trả lời ra sao. Nhưng hàm ý vững chắc ấy là: họ đã bỏ Đấng Christ để đi kiếm cho mình nơi tiện nghi thoải mái trong thế gian này và để đời sống họ ôm ấp những điều thấp kém hem. Trước khi lên án họ, chúng ta nên xét lại chính mình về hai điều khoản của tư cách môn đồ được Chúa Jêsus nói rõ trong phân đoạn này.
F. Quyền Năng Trẽn Các Hiện Tượng Thiên Nhiên (8:23-27)
Biển Galilê nổi tiếng về cơn bão dữ tợn bất ngờ làm biển dậy sóng ba đào. Gió từ phía bắc tràn xuống thung lũng Giôđanh, thổi ngày càng mạnh trong hẻm núi hẹp này. Khi gió thổi vào biển, tàu bè đi trên biển sẽ hết sức nguy hiểm.
Trong dịp này, Chúa Jêsus vượt từ bờ tây sang bờ đông. Khi bão nổi lên, Ngài đang ngủ trên thuyền. Các môn
đổ hoảng kinh đánh thức Ngài dậy, hốt hoảng nài nỉ Ngài cứu giúp. Điều đáng khen là họ đã đến với đúng Đấng họ cần đến. Sau khi quở đức tin yếu ớt của họ, Ngài quở gió và biển. Khi biển yên lặng như tờ, những người này lấy làm lạ vì ngay cả thiên nhiên cũng vâng lịnh Vị Hành Khách khiêm tốn của họ. Họ hiểu biết kém cỏi biết bao khi không biết Đấng Tạo Hóa và Đấng Bảo Tồn cõi vũ trụ đã ở trong con tàu ngày hôm ấy!
Mọi môn đổ sớm muộn cũng gặp bão. Nhiều lúc, dường như chúng ta sắp bị những cơn sóng nhận chìm. Thật được yên ủi tuyệt vời biết bao khi biết Chúa Jêsus ở trong con thuyền với chúng ta: "Không cơn sóng nào nhận chìm được con thuyền có Chủ của đại dương, của đất và các từng trời đang nằm nghỉ trên đó." Không ai có thể dẹp yên những cơn bão cuộc đời được như Chúa Jêsus.
G. Chúa Jêsus Chữa Lành Hai Người Bị Quỷ Ám (8:28-34)
8:28 Ổ bờ đông biển Galilê là xứ của dân Gađara.13 Khi Chúa Jêsus đến, Ngài gặp hai trường hợp quỷ ám hung dữ khác thường. Hai người bị quỷ ám này sống trong những hang động giống như mồ mả, và hung dữ đến nỗi không ai dám đi ngang qua đường đó.
8:29-31 Khi Chúa Jêsus đến gần, những ma quỉ kêu lên: "Lạy Con Đức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không?" Chúng biết Chúa Jêsus là ai, và N^ài cuối cùng sẽ tiêu diệt chúng.
Trên phương diện này, thần học của chúng còn chính xác hem cả thần học của rất nhiều người theo thần học tự do tân phái. Cảm thấy Chúa sắp đuổi chúng ra khỏi người này, chúng xin được chuyển sang bây heo đang ăn gần đó.
8:32 Thật kỳ lạ thay, Chúa chấp thuận lời cầu xin của chúng. Nhưng vì sao Chúa tể trị tối thượng lại tán thành lời cầu xin của ma quỉ? Để hiểu hành động của Ngài, chúng ta phải nhớ hai sự thực. Ma quỉ lẩn tránh tình trạng không có thân thể; chúng muốn ở trong con người, hoặc nếu không được như vậy, chúng muốn ở trong súc vật hoặc các loài tạo vật khác. Thứ nhì, mục đích của ma quỉ là phá hủy, không một ngoại lệ nào. Nếu Chúa Jêsus chỉ việc đuổi chúng ra khỏi những người bị quỷ ám, những quỷ này sẽ trớ thành mối đe dọa cho nhiều người khác trong vùng. Khi cho phép chúng nhập vào bầy heo, Ngài đã ngăn không cho chúng nhập vào người nam người nữ và giới hạn quyền lực tiêu diệt của chúng vào súc vật. vẫn chưa đến lúc Chúa tiêu diệt chúng chung cuộc. Ngay khi sự chuyển dời này xảy ra, bầy heo ở trên dốc núi nhảy xuống biển, thảy đểu chết chìm dưới nước.
Sự kiện này chứng minh mục đích tối hậu của ma quỉ là tiêu diệt, và nhấn mạnh khả năng kinh khiếp ấy là hai người này có thể bị nhập bởi số lượng quỷ cần để tiêu diệt hai ngàn con heo (Mác 5:13).
8:33,34 Những đứa chăn heo chạy về báo tin chuyện đã xảy ra. Kết quả là dân thành đến với Chúa Jêsus, xin
Ngài lìa khỏi xứ họ. Kể từ đó, Chúa Jêsus đã bị chỉ trích Ngài giết bầy heo cách không cần thiết và được mời lìa khỏi họ vì Ngài quý mạng người hơn súc vật. Nếu những người dân Gađara này là người Giuđa, nuôi heo sẽ là việc bất hợp pháp. Nhưng bất luận họ có là người Giuđa hay không, điều họ đáng bị lên án ấy là: họ quý bầy heo hơn việc chữa lành cho hai người bị quỷ ám.
H. Quyền Nàng Đế Tha Tội (9:1-8)
9:1 Bị dân Gađara khước từ, Cứu Chúa vượt qua biển Galilê lần nữa đến Cabênaum, là nơi đã trở nên thành của Ngài sau khi dân Naxarét cố giết Ngài (Luca 4:29-31). Chính tại đây, Ngài thi hành một số những phép lạ quyền năng nhất của Ngài.
9:2 Bốn người đến với Ngài, khiêng theo một người bại trên chiếc cáng hay tấm thảm. Câu chuyện của Mác cho biết vì đoàn dân rất đông, họ phải dỡ mái nhà và dòng người bại xuống trước mặt Chúa Jêsus (2:1-12). Khi Chúa Jẽsus thấy đức tin của họ, Ngài phán cùng người bại: "Hỡi con, hãy vững lòng, lội lỗi con đã được tha." Lưu ý rằng Ngài đã thấy đức tin của họ. Đức tin thôi thúc những người này đưa người bại đến với Chúa, và đức tin của người bại để đi đến nhờ Chúa Jêsus chữa lành. Chúa chúng ta trước hết ban thưởng đức tin ây băng cách công bố tội lỗi người được tha. Vị thầy thuốc đại tài dẹp bỏ nguyên nhân trước khi chữa trị những triệu chứng; trước tiên Ngài đã ban những phước hạnh lớn hơn. Điều này làm nảy sinh câu hỏi: liệu có bao giờ
Đấng Christ chữa lành một người mà Ngài không ban kèm theo sự cứu rỗi không?
9:3-5 Khi vài thầy thông giáo nghe Chúa tuyên bố tội lỗi của người bại đã được tha, họ nghĩ thầm Ngài phạm tội lộng ngôn. Suy cho cùng, chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể tha thứ tội lỗi - và đương nhiên họ sẽ không tiếp nhận Ngài như Đức Chúa Trời! Chúa Jêsus toàn tri biết được ý tưởng của họ, quở trách ác tưởng trong lòng vô tín của họ, rồi hỏi họ xem điều nào dễ nói hơn: "Tội lỗi ngươi đã được tha," hay nói "Hãy đứng dậy mà đi." Thật ra, nói câu nào cũng dễ như nhau, nhưng câu nào đễ làm hơn? cả hai đều là việc con người không làm được, nhưng kết quả của mạng lịnh thứ nhất không thấy bằng mắt được, còn công dụng của mạng lịnh thứ hai sẽ được nhận thấy ngay tức khắc.
9:6,7 Để tỏ cho các thầy thông giáo biết Ngài có quyền tha tội ở thế gian này (nên bới đó đáng được tôn kính như Đức Chúa Trời), Chúa Jêsus đã hạ cố ban cho họ một phép lạ để họ có thể nhìn thấy. Quay sang người bại, Ngài phán: "Hãy đứng dậy, vác lấy giường, mà trờ về nhà ngươi."
9:8 Khi đoàn dân thấy người bại vác giường trở về nhà, họ biểu lộ hai cảm xúc - sợ và lấy làm lạ. Họ sợ khi đối diện với sự thăm viếng siêu nhiên cách tỏ tường. Họ ngợi khen Đức Chúa Trời đã ban quyển năng lớn dường ấy cho con người. Nhưng họ đã hoàn toàn trượt mất ý nghĩa của phép lạ ấy. Sự chữa lành tỏ tường cho người bại nhằm khẳng định tội lỗi của người
này đã được tha thứ, tức một phép lạ vô hình. Từ điểu này, đáng ra họ phải nhận biết điểu mình chứng kiến không phải là biểu hiện việc Đức Chúa Trời ban thẩm quyền cho con người, nhưng là minh chứng sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa vòng họ trong thân vị của Chúa Jêsus Christ. Nhưng họ đã không hiểu.
Về phần các thầy thông giáo, từ các biến cố sau đó, chúng ta biết họ chỉ ngày càng cứng lòng hơn trong vô tín và thù ghét.
I. Chúa Jèsus Gọi Người Thâu Thuê Tên Mathiũ (9:9-13)
9:9 Bầu không khí căng thẳng dâng lên quanh Cứu Chúa đã tạm thời lắng dịu bởi câu chuyện đơn sơ và khiêm nhường của Mathiơ về sự kêu gọi chính ông. Là người thâu thuế hay một nhân viên sở thuế, ông và các quan chức đổng bạn bị người Giuđa hết sức thù ghét bởi cớ sự gian giảo, bởi những khoản thuế chèn ép họ đã thu, và trên hết bởi họ phục vụ lợi ích của đế quốc Lamã, là lãnh chúa của Ysơraên. Khi Chúa Jêsus đi ngang qua sở thuế, Ngài nói với Mathiơ: "Hãy theo ta." Ổng đáp ứng ngay tức khắc; ông liền đứng dậy và đi theo Ngài; bỏ lại công việc bất lương truyền thống này để lập tức trở thành môn đồ của Chúa Jêsus. Có người nói: "Óng mất công việc thoải mái tiện nghi, nhưng tìm được một định mệnh. ỏng mất nguồn thu nhập cao, nhưng tìm được danh dự. Ông mất sự an ninh đầy tiện nghi, nhưng tìm được chuyến mạo hiểm chưa bao giờ mơ ước tới." Quan trọng trong số phần thưởng của ỏng ấy là: ông trở nên một trong mười hai sứ đồ và được vinh dự viết sách Tin Lành mang tên ông.
9:10 Bữa ăn được mò tả ở đây do Mathiơ xếp đặt để tôn trọng Chúa Jêsus (Luca 5:29). Đây là cách ông tuyên xưng Đấng Christ công khai và giới thiệu các đồng nghiệp của mình với Cứu Chúa. Do đó, tất nhiên các khách mời cũng là những người thâu thuế và nhiều người khác nữa mà người ta thường gọi là kẻ xấu nết! (Bản Anh ngữ ghi là "tội nhân").
9:11 Thời đó có phong tục ngồi ăn nằm tựa trên những chiếc ghế nhỏ đối mặt với bàn ăn. Khi những người Pharisi thấy Chúa Jêsus kết bạn theo kiểu đó với đám hạ lưu trong xã hội, họ đến với các môn đồ Ngài, kết tội Ngài "phạm tội đồng lõa"; chắc chắn không một tiên tri thật nào lại ngồi ăn với những tội nhân!
9:12 Chúa Ịêsus nghe điều đó và trả lời: "Chẳng phải là người khỏe mạnh cẩn thầy thuốc đâu, song là người có bệnh." Người Pharisi xem mình là người khỏe mạnh và không chịu xưng nhận nhu cầu cần Chúa Jêsus. (Thực ra, họ đang bị bệnh tâm linh hết sức nặng và hết sức cần được chữa lành.) Trái lại, những người thâu thuế và tội nhân lại sẵn sàng hơn đê công nhận tình trạng thật của họ và tìm kiếm ơn cứu chuộc của Đấng Christ. Vì vậy lời buộc tội này đã đúng! Chúa Jêsus đã thực sự ăn với tội nhân. Nếu Ngài ngồi ăn với người Pharisi, lời buộc tội ấy cũng vần đúng! Có lẽ còn đủng nhiều hem nữa! Nếu Chúa Jêsus không ăn với tội nhân
trong thế giới như thế giới của chúng ta, ắt hẳn Ngài phải luôn luôn ngồi ăn một mình. Nhưng điều quan trọng phải nhớ là khi Ngài ăn với tội nhân, Ngài không bao giờ buông mình vào những đường lối gian ác của họ hay thỏa hiệp lời chứng của Ngài. Ngài tận dụng cơ hội ấy kêu gọi con người đến chân lý và sự thánh khiết.
9:13 Rắc rối của người Pharisi là: dầu họ tuân thủ các nghi lễ của Do Thái giáo cách hết sức chính xác, lòng họ vẫn cứng cỏi, lạnh lùng và nhẫn tâm. Vì vậy, Chúa Jêsus thách thức họ hãy học biết ý nghĩa những lời phán của Đức Giêhôva: "Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ" (được trích từ Ổsê 6:6). Dầu Đức Chúa Trời đã thiết lập hệ thống dâng tế lễ, Ngài không muốn những nghi lễ trở thành vật thay thế cho sự công bình ở bề trong. Đức Chúa Trời không phải Đấng Câu Nệ Nghi Lễ, và Ngài không hài lòng với những nghi lễ mà thiếu lòng tin kính cá nhân - nhưng đây đích xác là điều người Pharisi đã làm. Họ tuân giữ văn tự của luật pháp nhưng không có lòng thương xót những người cần sự giúp đỡ thuộc linh. Họ chỉ kết bạn với những người tự cho mình là công bình giống như chính họ vậy.
Trái lại, Chúa Jêsus nói rất rõ với họ: "Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội." Ngài làm trọn hoàn toàn ước muốn của Đức Chúa Trời đối với sự thương xót cũng như của tế lễ. Trên một phương diện, khống có một người công bình nào trên thế gian này, vì vậy Ngài đến để kêu gọi mọi người ăn năn. Nhưng ý tưởng ở đây ấy là: sự kêu gọi của Ngài chỉ hiệu quả cho những người nào công nhận mình là tội nhân. Ngài không thể chữa lành cho những người nào kiêu ngạo, tự cho mình công bình và không chịu ăn năn - giống như những người Pharisi này.
J. Chúa Jêsus Bị Chất Vân về sự Kiêng Ăn mm
9:14 Đến lúc này, Giăng Báptít chắc đang ở tù. Các môn đổ Giăng Báptít đến với Chúa Jêsus mang theo một thắc mắc. Bản thân họ thường xuyên kiêng ăn, nhưng môn đồ của Chúajêsus thì không. Vì sao họ không kiêng ăn?
9:15 Chúa Jêsus trả lời bằng một minh họa. Ngài là chàng rể và các môn đồ Ngài là nhưng khách đến dự lễ cưới. Chừng nào Ngài còn ở với họ, thì không có cớ gì để kiêng ăn như dấu hiệu của sự than khóc, nhưng Ngài sẽ bị đem đi khỏi họ; bấy giờ các môn đồ Ngài sẽ kiêng ăn. Ngài bị đem đi khỏi họ - trong sự chết và chôn, và kể từ khi Ngài thăng thiên, Ngài không còn ở với các môn đồ Ngài trong thân xác của Ngài nữa. Tuy những lời phán của Chúa Jêsus không truyền lịnh phải kiêng ăn, nhưng những lời ấy chắc chắn tản thành kiêng ăn là sự luyện tập thích đáng cho những người chờ đợi Chàng rể trở lại.
9:16 Thắc mắc từ các môn đồ của Giăng Báptit càng thôi thúc Chúa iẻsus nói rõ Giăng đã đánh dấu kết thúc của một định kỳ, công bố Thời
Đại Ân Điển mới, và Ngài cho thấy những nguyên tắc tương ứng của chúng không thể pha trộn với nhau được. Cố pha trộn luật pháp và ân điển cũng giống như dùng một miếng nỉ mới chưa co rút (Bản Anh ngữ) để vá vào chiếc áo cũ. Khi giặt, miếng vá sẽ co rút, tự xé toạc khỏi miếng vải cũ. Sẽ hư nặng còn hơn trước nữa. Gaebelein than phiền rất đúng:
Cơ Đốc giáo thiên về Do Thái giáo, với lời tuyên XUIĨÍỊ Ân Điển và Tin Lành, cô gắng iỊÌữ luật pháp vù nuôi dưỡng sự công bình theo luật pháp, đây là sự gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời còn hơn cà tự xiơìg mình là Ysơraên trong quá khứ và thờ lạy hình tượng.14
9:17 Hoặc sự pha trộn này giống như đổ rượu mới vào bầu da cũ. Áp
lực do sự lên men của rượu mới sẽ làm bể bầu da cũ vì da cũ đã hết độ đàn hồi. Sự sống và sự tự do của Tin Lành sẽ phá hủy bầu da của chủ nghĩa duy lễ nghi.
Việc giới thiệu kỷ nguyên Cơ Đốc dứt khoát dẫn đến sự căng thẳng. Niềm vui Đấng Christ mang lại không thể chứa trong hình thức và nghi lễ của Cựu Ước. Phải có một trật tự sự việc hoàn toàn mới. Pettingill nói rõ điều này:
Vì vậy Vua cảnh cáo môn đồ Ngài đừng pha trộn cái cũ... và cái mới... Thế nlnùỉíỊ dây chính là điều người ta đã lùm trong khắp Cơ Đốc giáo giới. Do Thái được đem vá vào và điều chỉnh cho thích nghi ở khắp mọi nơi i>ìữa các hội thánh và cái áo cũ dược gọi là "Cơ Đốc }>iáo." Kết qua là một hỗn hợp tạp nham, chẳng ra Do Thái giáo cũng chung ra Cơ Đốc giáo, nhitng lù sự thay thế về nghi lễ của những công việc chết dể thay cho lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời hằng sống. Rượu /nới của sự cứu rỗi tự do được dem đổ vào bầu da cũ của chủ Híịỉũa diíX luật, rồi dẫn đến kết quả gì? Lăm chi vậy, bầu (la nứt hư di còn rượu đổ ra ngoài hết rà thử rượu quý báu dem lại sự sống ấy bị mất di. Luật pháp đã mất vẻ kinh khiếp của nó vì được pha trộn với ân điển, còn ân điển mất đì vẻ dẹp và đặc tính của ân điển, vì đã bị pha trộn với việc làm theo luật pháp}5
K. quyên Năng Để Chia Lành Bệnh Vỗ Phương Cứu Chữa Và KÊU Kẻ Chết Sồng Lại (9:18-26)
9:18,19 Bài giảng của Chúa Jêsus về sự thay đổi những định kỳ bị ngắt ngang bởi người cai nhà hội đau buồn đến quẫn trí vì con gái của ông vừa mới chết. Ông quỳ trước mặt Chúa, xin Ngài đến cứu sống con gái mình. Hiếm có khi người cai nhà hội này lại nhờ Chúa Jêsus cứu giúp; hầu hết các lãnh đạo Do Thái sẽ sợ bị đồng nghiệp của mình nhạo báng và khinh thường nếu đến nhờ Chúa Jêsus. Chúa Jêsus tôn trọng đức tin của ồng bằng cách cùng với môn đồ đi đến nhà người cai nhà hội.
9:20 Lại một gián đoạn khác nữa! Lần này là người đàn bà mắc bệnh mất huyết đã mười hai năm. Chúa Ịêsus không hề bực mình trước những sự ngắt ngang như thế. Ngài luôn luôn điềm đạm, sẵn sàng chờ đón và ai cũng có thể đến với Ngài được.
9:21,22 Y khoa không thể giúp người đàn bà này; thật ra, tình trạng của bà đang xấu đi (Mác 5:26). Trong cơn cùng cực, bà gặp Chúa Jêsus -hoặc ít nhất bà đã nhìn thấy Ngài bị vây giữa đám đông. Tin rằng Ngài có thể và sẵn lòng chữa lành bà, bà lách qua đám đông và đến rờ trôn áo của Chúa Jêsus. Đức tin thật sẽ không bao giờ bị Ngài làm ngơ. Ngài quay lại tuyên bố bà được chữa lành; lập tức người đàn bà được lành lần đầu tiên trong suốt mười hai năm.
9:23,24 Câu chuyện giờ đây chuyển sang người cai nhà hội có đứa con gái vừa mới chết. Khi Chúa Jêsus đến nhà, những người khóc mướn chuyên nghiệp đang la ré và có người đã gọi đó là "nỗi sầu khổ tổng hợp." Ngài truyền khách ra khỏi phòng, đồng thời tuyên bố bé gái này chẳng chết đâu, nhưng đang ngỏ. Hầu hết những người nghiên cứu Kinh Thánh đều tin rằng Chúa Jêsus dùng chữ "ngủ"ở đây theo nghĩa bóng để chỉ về sự chết. Tuy nhiên, có người tin bé gái này đang hôn mê. Lối giải thích này không phủ nhận Chúa Jêsus ắt đã có thể khiến bé gái từ kẻ chết sống lại nếu bé chết rồi, nhưng lối giải thích này nhấn mạnh Chúa Jêsus trung thực đèn nỗi Ngài không nhận lấy công đã gọi người chết sống lại khi bé gái này thực ra chưa chết. Sir Robert Anderson theo quan điểm này. Ông nói người cha và mọi người khác nói đứa bé đã chết, nhưng Chúa Jêsus nói bé gái chưa chết.
9:25,26 Dầu trường hợp nào đi nữa, Chúa Jêsus cũng đã cầm tay của bé gái và phép lạ diễn ra - bé gái ngồi dậy. Chẳng mấy chốc tin đồn về phép lạ lan khắp cả xứ đó.
L. Quyển Năng BỂ Ban sự Sáng Mắt (9:27-
31)
9:27,28 Khi Chúa Jêsus rời khỏi vùng của người cai nhà hội, có hai người mù đi theo Ngài, để xin Chúa chửa cho sáng mắt. Dầu bị mất thị lực tự nhiên, những người này có khả năng phân biệt thuộc linh rất tinh tế. Khi gọi Chúa Jêsus là con Đavít, họ công nhận Ngài là Đấng Mêsi đã chờ đợi lâu nay và là Vua hợp pháp của Ysơraên. Và họ biết khi Đấng Mêsi đến, một trong những tư cách của Ngài sẽ là cho kẻ mù được thấy (Êsai 61:1, chú thích ngoài lề của bản RSV). Khi Chúa thử nghiệm đức tin của họ bằng cách hỏi họ có tin rằng Ngài làm được điều này không (tức cho họ được sáng mắt), họ trả lời không chút lưỡng lự: "Lạy Chúa, được."
9:29,30 Sau đó, Vị Bác Sĩ Đại Tài rờ mắt họ và quả quyết với họ rằng vì họ tin, họ sẽ thấy. Ngay lập tức, mắt họ liên mở trở nên hoàn toàn bình thường.
Con người nói: "Thấy tức là tin." Đức Chúa Trời phán: "Tin là thấy." Chúa Jêsus phán với Mathê: "Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao?" (Giăng 11:40). Tác giả thơ Hêbơrơ lưu ý: "Bởi đức tin, chúng ta biết..." (11:3). Sứ đồ Giăng viết: "Ta đã viết những điều này cho các con Ị... là kẻ nào tin], hầu cho các con biết..." (I.Giăng 5:13). Đức Chúa Trời không đẹp lòng loại đức tin đòi hỏi phải có phép lạ trước
đã. Ngài muốn chúng ta tin Ngài chỉ vì cớ Ngài là Đức Chúa Trời.
Vì sao Chúa Jêsus đã nghiêm khắc
cảnh cáo những người được chứa lành không được phép kể cho người khác? Trong phần chú thích cho 8:4, chúng ta gợi ý rằng chắc Chúa không muốn khuấy động phong trào quá sớm để tôn Ngài lên làm vua. Dân chúng vẫn chưa chịu ăn năn; Ngài không thể trị vì trên họ cho đến khi họ được tái sanh. Hơn nữa, một biến loạn cách mạng để ủng hộ Chúa Jêsus sẽ dẫn đến sự trả đũa khủng khiếp từ tay chính quyền Lamã trên người Giuđa. Ngoài ra, Chúa Jêsus phải lên thập tự giá trước khi Ngài có thể cai trị trong tư cách Vua; bất kỳ điều gì cản lối Ngài đến Gôgôtha đều mâu thuẫn với kế hoạch định sẵn của Đức Chúa Trời.
9:31 Với lòng biết ơn khôn tả vì được thấy trớ lại, hai người này loan truyền tin tức về phép lạ đã chữa lành họ. Tuy có vẻ chúng ta bị cám dỗ để đồng cảm, và thậm chí ngưỡng mộ lời làm chứng hồ hởi của họ, sự thật phũ phàng là họ hoàn toàn không vâng lời và không thể tránh khỏi chuyện gây hại hơn là làm ích lợi, bằng cách khơi dậy tính hiếu kỳ nông nổi hơn là sự quan tâm do Thánh Linh dẫn dắt. Ngay cả lòng biết ơn cũng không phải là cớ biện hộ hợp lý cho sự không vâng lời.
M. Quyến Nâng Để Ban Lời Nói (9:32-34) 9:32 Trước hết, Chúa Jêsus ban sự sống cho người chết; kế đến, ban sự sáng mắt cho kẻ mù; giờ đây Ngài cho kẻ câm nói được. Dường như có trình tự thuộc linh trong các phép lạ tại đây - sự sống đến trước hết, sau đó đến sự hiểu biết, và sau đó đến lời làm chứng.
Một tà linh làm cho người này bị câm. Có ai đó quan tâm đủ để đưa người bị quỷ ám này đến với Chúa Jêsus. Đức Chúa Trời ban phước cho nhóm người vô danh cao quý đã trở thành những công cụ của Ngài để đưa người khác đến với Chúa Jêsus!
9:33 Ngay khi quỷ bị đuổi ra, người câm nói được. Chắc chắn chúng ta có thể cho rằng người này sử dụng năng lực lời nói vừa được phục hồi của mình để thờ phượng và làm chứng cho Đấng rất khoan đung chữa lành cho mình. Dân chúng công nhận Ysơraên đang chứng kiến những phép lạ chưa từng thấy.
9:34 Nhưng người Pharisi ưả lời bằng cách nói Chúa Jêsus đuổi quỷ bởi phép của chúa quỷ. Đây chính là điều về sau Chúajêsus gọi là tội không thể tha được (12:32). Gán những phép lạ Ngài thực hiện bởi Thánh Linh cho quyền năng của Satan tức là tội lộng ngôn phạm đến Đức Thánh Linh. Trong khi người khác được phước bởi sự rờ đụng để chữa lành bệnh của Đấng Christ, người Pharisi vẫn chết mất, đui mù và câm lặng về mặt thuộc linh.
VI. CÁC SỨ ĐỔ CỦA VUA MÊSI ĐƯỢC SAI ĐẾN VỚI YSƠRAÊN (9:35 - 10:42) A. Nhu Cầu Về Con Gặt (9:35-38) 9:35 Câu này mở đầu điều được gọi là Chuyến Lưu Hành Lần Thứ Ba tại xứ Galilê. Chúa Jêsus đi khắp các thành và các làng, giảng Tin Lành về NƯỚC Đức Chúa Trời, tức là: Ngài là Vua của Ysơraên, nếu dân sự ăn năn và công nhận Ngài, Ngài sẽ cai trị họ.
Sự ban nước Thiên đàng xác thực được dành cho Ysơraên lần này. Điều gì xảy ra nếu Ysơraên đáp ứng? Kinh Thánh không giải đáp thắc mắc này. Chúng ta thực sự biết Đấng Christ vẫn phải chịu chết để cung cấp cơ sớ công bình, nhờ đó Đức Chúa Trời có thể xưng công bình cho tội nhân thuộc mọi thời đại.
Khi Đấng Christ giảng dạy, Ngài chữa lành mọi loại tật bệnh. Các phép lạ đã là đặc trưng cho Sự Hiện Đến Lần Thứ Nhất của Đấng Mê si trong ơn thấp hơn, thì cũng vậy, chúng cũng sẽ đánh đấu Sự Hiện Đến Lần Thứ Nhì Của Ngài trong đại quyền đại vinh (đối chiếu Hêbơrơ ó:5 "quyền phép của đời sau").
9:36 Khi nhìn vào những đám dần đông Ysơraên, bị hà hiếp và bất lực, Ngài thấy họ như chiên không có người chăn. Ngài động lòng thương xót họ. o, điều đó khiến chúng ta có thể biết nhiều hơn nữa tấm lòng khao khát phúc lợi thuộc linh cho kẻ lầm lạc và chết mất. Chúng ta rất cần cầu nguyện liên tục:
Xin cho tôi nhìn vào đâm đôn ọ,
như Cứu Chúa của tôi đã nhìn,
Cho đến khi mắt tôi nhạt nhòa lệ; Xin cho tôi nhìn đầy lòng thương
đàn chiên đi lan? than?,
Và yêu chúng bằníỊ tình yêu của
Ngài.
9:37 Công tác vĩ đại của mùa gặt thuộc linh cần phải thực hiện xong, nhưng con gặt có quá ít. Dường như nan đề ấy còn mãi đến ngày nay. Nhu cầu vẫn luôn lớn hơn lực lượng làm việc.
9:38 Chúa Jêsus bảo các môn đồ xin chủ của mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Để ý ở đây là nhu
cầu không tạo thành sự kêu gọi. Con gặt đừng đi cho tới khi được sai đi. Đấng Christ,  Con Đức Chúa Trời đã sai tôi
Đến những vùng đất tối khuya nửa đêm;
Sự phong chức của tôi là sự phong chức đầy quyền năng Từ bàn tay bị đinh đóng.
- Frances Bevan
Chúa Jêsus không xác định Chủ mùa gặt là ai. Có người nghĩ đây là Đức Thánh Linh. Trong 10:5, chính Chúa Jêsus sai các môn đổ đi, vì vậy dường như rõ ràng chính Chúa Jêsus là Đấng mà chúng ta nên cầu nguyện với Ngài trong vấn đề truyền giảng Tin Lành thế giới này.
B. Mười Hai Môn Bồ Được Kêu Gọi (10:1-4)
10:1 Trong câu cuối đoạn ọ, Chúa dạy các môn đồ cầu nguyện xin thêm con gặt. Để thành tâm dâng lên lời cầu xin ấy, tín hữu phải đích thân sẵn lòng ra đi. Vì vậy, ở đây chúng ta thấy Chúa gọi mười hai môn đồ của Ngài. Trước đó Ngài đã chọn họ, nhưng giờ đây Ngài gọi họ đến sứ mạng truyền giảng đặc biệt cho Ysơraên. Đi kèm với sự kêu gọi là thím quyền để đuổi các tà linh và chữa lành mọi thứ bệnh tật. Ta thấy tính độc nhất vô nhị của Chúa Jêsus tại đây. Những người khác đã thi hành nhiều phép lạ, nhưng chưa người nào ban được quyền năng này cho người khác.
10:2-4 Mười hai sứ đồ là:
1. Simôn, cũng gọi là Phierơ. vốn là người nông nổi, rộng lượng, đầy tình cảm, ông là một lãnh đạo bẩm sinh.
2.	Anhrê là em người, ổng được Giăng Báptít giới thiệu đến với Chúa Jêsus (Giăng 1:30,40), sau đó đem Phierơ anh mình đến với Ngài. Từ đó trở đi, ông đã chọn công việc đưa người đến với Chúajêsus.
3.	Giacơ, con của Xêbêđẽ, là người về sau bị vua Hê rốt giết chết (Công Vụ 12:2) - là người đầu tiên tuân đạo trong số mười hai sứ đồ.
4.	Giăng là em Giacơ. Cũng là con trai của Xêbêđê, ông là môn đổ được Chúa Jêsus yêu. Chúng ta mang ơn ông về sách Tin Lành Thứ Tư, ba Thơ Tín, và sách Khải Huyền.
5.	Philíp. Là dân thành Bếtsaiđa, ông đưa Nathanaên đến với Chúa Jêsus. Đừng nhầm ông với Philíp thầy giảng Tin Lành trong sách Công Vụ.
ó. Batêlẽmy. Người ta tin ông cũng chính là Nathanaên, người Ysơraên mà Chúa Jêsus thấy trong ông không có chút chi dối trá (Giăng Ì :47).
7.	Thôma, còn gọi là Điđim, nghĩa là "con sinh đôi." Thường được gọi là "Thôma hoài nghi," những sự nghi ngờ của ông đã dọn đường cho lời tuyên xưng phi thường về Đấng Christ (Giăng 20:28).
8.	Mathiơ. Trước kia là người thâu thuế, và là người viết sách Tin Lành này.
Ọ. Giacơ, con của Aphê. Chúng ta không biết thêm điều gì nữa về ỏng.
10.	ThađÊ. Óng còn được gọi là Giuđe con của Giacơ (Luca ố: Ì ó). Lời nói được ghi lại duy nhất của ông chép ở Giăng 14:22.
11.	Simôn là người Canaan, Luca gọi ông là Xêlốt (Luca ó: 15).
12.	Giuđa íchcariốt, là kẻ phản Đức Chúa Jêsus.
Lúc này, chắc các sứ đồ đang ở độ tuổi hai mươi. Được chọn từ nhiều tầng lớp khác nhau và chắc là những người trẻ tuổi có năng lực trung bình, sự vĩ đại thật của họ cốt ở chỗ họ liên hệ với Chúa Jêsus.
c. Sứ Mạng Cho Ysứraêí! (10:5-33)
10:5,6 Phần còn lại của đoạn này chép những lời dạy của Chúa Jêsus về chuyến giảng đạo đặc biệt cho nhà Ysơraên. Đừng nên lầm lẫn với lần sai bảy mươi người ra đi về sau (Luca 10:1) hay với Đại Mạng Lịnh (Mathiơ 28:19,20). Đây là chuyến truyền giáo tạm thời với mục đích cụ thể công bố nước Thiên đàng đã đến gần. Tuy một số những nguyên tắc này có giá trị lâu dài cho dân Chúa trong mọi thời đại, nhưng chính việc một số nguyên tắc về sau được Chúa Jêsus thu hồi chứng minh chúng không nhằm làm những nguyên tắc vĩnh viễn (Luca 22:35,36)-
Thứ nhất, nêu rõ lộ trình. Họ không được phép đến với dân ngoại cũng không đến với người Samari, là dân tạp chủng bị người Giuđa gớm ghét. Lúc này, chức vụ của họ được giới hạn cho con chiên lạc mất của nhà Ysơraên.
10:7 Sứ điệp là rao giảng nước Thiên đàng đã đến gần. Nếu dân Ysơraên khước từ, sẽ không còn cớ biện hộ nào cả vì lời công bố chính thức này được tuyên rao cho riêng họ. Nước Thiên đàng đến gần trong thân vị của vua. Ysơraên phải quyết định tiếp nhận hay khước từ Ngài.
10:8 Các môn đồ được ban những phẩm chất thích hợp để khẳng định sứ điệp của họ. Họ sẽ chữa lành kẻ
đau, làm sạch kẻ phung, khiến sống kẻ chết10 và đuổi các quỷ. Người Do Thái đòi hỏi các dấu lạ (I.Côrinhtỏ 1:22) vì vậy Đức Chúa Trời đã gia ơn chiếu cố để ban cho họ những đấu lạ.
Về phần thù lao, những đại diện của Chúa sẽ không đòi tiền công phục vụ của họ. Họ đã nhận phước hạnh của mình không phải trả tiền, nên sẽ ban phát chúng trên cùng một cơ sở như vậy.
10:9,10 Họ sẽ không cần phải dự bị trước cho hành trình. Suy cho cùng, họ là người Ysơraên giảng cho người Ysơraên, và có một nguyên tắc được thừa nhận giữa vòng người Giuđa là người làm công đáng được đồ ăn. Vì vậy, họ không cần mang theo vàng, hoặc bạc, hoặc tiền trong lưng; cũng đừng đem cái bao đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy. Chắc ý nghĩa ở đây là đôi giày dự phòng hay một cây gậy dự phòng, nếu đã có sẵn một cây gậy rồi, họ được phép mang theo (Mác ó:8). Ý chính ở đây là nhu cầu của họ sẽ được chu cấp hàng ngày.
10:11 Họ sẽ phải thu xếp thế nào về chốn đì Khi vào một thành nào đó, họ phải tìm một chủ nhà xứng đáng -người sẽ tiếp họ như môn đồ của Chúa và sẽ mở lòng ra với sứ điệp của họ. Một khi đã tìm gặp chủ nhà như thế, họ sẽ ở cùng với người ấy chừng nào còn ở trong thành, chứ không vì tìm được điều kiện sống thuận lợi hơn mà ra khỏi nhà đó.
10:12-14 Nếu nhà nào tiếp họ, các môn đồ sẽ chào gia đình, lịch sự và biết ơn đón nhận lòng hiếu khách ấy. Mặt khác, nếu nhà nào không chịu tiếp đãi sứ giả của Chúa, họ không có bổn phận cầu xin sự bình an của Đức Chúa Trời cho nhà ấy. Có nghĩa họ không chúc phước cho gia đình ấy. Không những thế thôi, họ còn diễn tả sự buồn lòng của Đức Chúa Trời bằng cách phủi bụi dưới chân. Khi khước từ môn đồ của Đấng Christ, gia đình ấy đang khước từ chính Ngài.
10:15 Ngài báo trước sự khước từ ấy sẽ đem lại hình phạt trong ngày phán xét còn kinh khiếp hem cả hình phạt cho sự bại hoại của thành Sôđôm và Gômôrơ. Điều này chứng minh có nhiều mức độ hình phạt trong địa ngục; nếu không, làm sao có người lại chịu nhẹ hơn người khác?
10:16 Trong phần này, Chúa Jêsus khuyên mười hai sứ đổ về hành K/của họ khi đối diện với sự bắt bớ. Họ sẽ giống như chiên giữa bầy muông sói, bị bao vây giữa những người gian ác rắp tâm tiêu diệt họ. Họ nên khôn ngoan như rắn, tránh tạo ra những xúc phạm không cần thiết hay bị mắc vào những tình huống đầy thỏa hiệp. Và họ cũng phải vô hại (Bản Việt Ngữ ghi là "đơn sơ") như chim bổ câu, được bảo vệ bởi binh giáp của đặc tính công bình và đức tin không chút giả mạo.
10:17 Họ phải cảnh giác trước những người Do Thái vô tín, là người sẽ lỏi họ vào tòa án hình sự và đánh đòn họ trong nhà hội. Họ sẽ bị tấn công cả về mặt dân sự lẫn tôn giáo.
10:18 Họ sẽ kéo lê đến trước mặt quan tổng đốc và các vua vì cớ Đấng Christ. Nhưng sự nghiệp của Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng gian ác của con người. "Con người có sự gian ác của mình, nhưng Đức Chúa Trời có
đường lối Ngài." Trong giờ phút thất bại, các môn đồ sẽ được hưởng đặc ân vô song để làm chứng trước mặt các vua và người ngoại bang. Đức Chúa Trời sẽ hiệp mọi sự lại làm ích. Cơ Đốc giáo đã chịu khổ rất nhiều từ tay quan chức dân sự, thế nhưng "chẳng còn giáo lý nào bổ ích hơn thế nữa cho những người được lập lên để cai trị."
10:19,20 Họ không cần phải tập luyện trước những gì phải nói khi ra tòa. Nhưng thời điểm đến, Thánh Linh Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ khôn ngoan thiên thượng để trả lời thế nào cho tôn vinh Đấng Christ và hoàn toàn làm bối rối và nân lòng những người vu cáo họ. Nên tránh hai thái cực quá khích khi giải thích câu 19. Quá khích thứ nhất là giả định ngây thơ cho rằng Cơ Đốc nhân không bao giờ cần chuẩn bị trước sứ điệp của mình. Điều quá khích thứ hai là quan điểm cho rằng câu này không thích ứng cho chúng ta ngày nay. Điều phải lẽ và đáng ao ước ấy là người giảng chờ đợi trong tinh thần cầu nguyện trước mặt Chúa để nhận được lời thích hợp cho một dịp cụ thể. Nhưng cũng đúng là trong những khủng hoảng, mọi tín hữu đều có thể nắm lấy lời hứa của Đức Chúa Trời để xin Ngài ban cho họ khôn ngoan nói ra với trực giác thiên thượng. Họ trở thành những chiếc loa phát ngôn cho Thánh Linh của Cha họ.
10:21 Chúa Jêsus báo trước cho các môn đồ biết sẽ phải đối diện với sự phản bội xảo trá và lừa gạt. Anh sẽ vu cáo em. Cha sẽ phản con. Con cái sẽ trớ thành kẻ tố giác cha mẹ, khiến cha mẹ bị xử tử.
J. c. Macaulay diễn tả điều này rất hay:
Chúng ta dang vì có đồng minh cùng chịu sự thù ghét của thể gian... đầy tớ không dược phép đòi hỏi được kẻ thù đối đãi tốt hơn họ đã đối dãi với chính Chúa. Nếu thế gian này không còn diều gì tốt hơn thập tự ÍỊÌÍÌ dể dành cho Chúa Jêsus, thế gian sẽ không dành cho môn dồ Ngài chiếc .xe ngựa của vua: nếu chỉ có mão í>ai (lành cho Ngài, sẽ không có nhữtĩiỊ vòng hoa dành cho chùn? ta dâu.... Chí có điều chúng ta phải thấy sự thù ghét của thê qian đôi với chúng ta thực sự là "vì cớ Đấng Christ," chứ không phải ịịhét vì có bất kỳ điều gì đáng ghét nơi chihìí> ta hay điều gì khôn? xíỉtĩg đánq vài Chúa đầy ơn là Đấm* mà chúm! ta đan (ỉ đại diện.17 10:22,23 Các môn đồ sẽ bị mọi người ghét - không phải mọi người theo nghĩa không có ngoại lệ, nhưng bị ghét bởi mọi nền văn hóa, mọi dân tộc, mọi tầng lớp, v.v..., của con người. "Song ai bển lòng cho đến cuối cùng thì sẽ được rỗi." Nếu chỉ hiểu riêng câu này, dường như câu này ám chỉ có thể kiếm được sự cứu rỗi bởi bền lòng kiên trì. Chúng ta biết câu này không nói điều ấy vì trong suốt Kinh Thánh, sự cứu rỏi được trình bày như món quà tặng không của ân điển Chúa qua đức tin (Êphêsô 2:8- Ọ). Câu này cũng không thể có nghĩa ai cứ trung tín với Đấng Christ thì sẽ được cứu khỏi sự chết thuộc thể; câu Kinh Thánh trước đã báo trước sự chết của một số môn đồ trung tín rồi. Cách giải thích đơn giản nhất là: sự bền lòng là dấu hiệu của
người thật sự được cứu. Những người bền lòng đến cuối cùng trong lúc bị bắt bớ đã dùng chính sự bền đỗ chứng minh họ là tín hữu thật. Lời tuyên bố này cũng có trong Mathiơ 24:13, nói đến dân Giuđa trung tín sót lại trong Cơn Đại Nạn không chịu thỏa hiệp lòng trung thành với Chúa Jêsus của họ. Sự bền lòng của họ chứng minh họ là môn đồ thật.
Trong những đoạn Kinh Thánh nói đến tương lai, Thánh Linh Đức Chúa Trời thường chuyển từ tương lai gần sang tương lai xa. Lời tiên tri có thể mang ý nghĩa một phần và trước mắt đồng thời có cả sự ứng nghiệm đầy đủ và xa hơn. Nói ví dụ, Hai Sự Hiện Đến của Đấng Christ có thể kết hợp với nhau trong cùng một phân đoạn mà không giải thích thêm gì cả (Êsai 52:14,15; Mỉchê 5:2-4). Trong câu 22 và 23, Chúa Jêsus đã dùng thể loại chuyển tiếp mang tính tiên tri này. Ngài báo trước cho mười hai môn đồ về hoạn nạn thương khó họ sẽ chịu vì cớ Ngài, rồi dường như Ngài thấy họ làm hình bóng về những môn đồ Do Thái tận hiến của Ngài Ương Cơn Đại Nạn. Ngài đã nhảy vọt từ những thử thách của các Cơ Đốc nhân đầu tiên đến những thử thách của những tín hữu trước Sự Hiện Đến Lần Thứ Nhì của Ngài.
Phần đầu câu 23 có thể nói đến mười hai sứ đồ: nhưng "Khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành này, thì hãy trốn qua thành kia..." Họ không buộc phải cứ chịu thói bạo ngược của kẻ thù nếu còn lối thoát đáng trọng. "Tránh thoát nguy hiểm thì không sai - chỉ sai khi trốn tránh nhiệm vụ!"
Phần cuối câu 23 đưa chúng ta hướng ưước tới những ngày ngay trước khi Đấng Christ ưở lại để cai trị: "... Các ngươi đi chưa khắp các thành dân Ysơraên thì Con người đã đến rồi." Câu này không có thể nói đến sứ mạng của mười hai sứ đồ vì Con Người đã đến rồi. Một số giáo sư Kinh Thánh hiểu câu này nói đến sự phá hủy Giêrusalem vào năm 70 s.c. Tuy nhiên, thật khó nhìn thấy làm sao nói đến ữận thảm sát này như "sự hiện đến của Con Người." Dường như khả dĩ hơn nhiều nếu xem câu này nói đến sự Tái Lâm của Chúa. Trong Cơn Đại Nạn, những anh em Do Thái trung tín của Đấng Christ sẽ ra đi rao giảng Tin Lành của nước Thiên đàng. Họ sẽ bị bắt bớ và săn đuổi. Trước khi có thể đi hết mọi thành của Ysơraên, Chúa Jêsus đã trở lại để đoán xét kẻ thù Ngài và thiết lập vương quốc Ngài.
Có vẻ như có mâu thuẫn giữa câu 23 và Mathiơ 24:14. ỏ đây nói họ đi chưa khắp các thành của Ysơraên thì Con Người đã đến rồi. ỏ Mathiơ 24:14 nói rằng Tin Lành về Nước Trời sẽ được giảng ra khắp đất trước khi Ngài tái lâm. Tuy nhiên, không có mâu thuần nào cả. Tin Lành sẽ được giảng trong mọi dân tộc, dầu vậy không nhất thiết phải giảng cho mọi cá nhân. Nhưng sứ điệp này sẽ bị chống đối rất ngoan cố, và sứ giả sẽ bị bắt bớ kinh khiếp và bị cản trở trong Ysơraên. Vì vậy, không phải họ sẽ đến được tất cả mọi thành của Ysơraên.
10:24,25 Môn đồ của Chúa sẽ gặp dịp thắc mắc vì sao mình phải chịu ngược đãi. Nếu Chúa Jêsus là Đấng
Mêsi, vậy sao môn đồ Ngài phải chịu khổ thay vì đang cai trị? Trong câu 24 và 25, Chúa lường trước thắc mắc của họ và trả lời bằng cách nhắc họ nhớ mối quan hệ của họ với Ngài. Họ là môn đồ; Ngài là Thầy của họ. Họ là đầy tớ; Ngài là Chủ của họ. Họ là người trong nhà; Ngài là chủ nhà. Làm môn đồ có nghĩa đi theo Thầy, chứ không phải làm người cao trọng hem thầy. Đầy tớ không nên đòi hỏi được ưu đãi hơn Chủ mình. Nếu con người gọi Chủ Nhà đáng kính là "Bêênxêbun" ("chúa của loài ruồi," một vị thần của người Écrôn mà người Giuđa dùng tên ấy để chỉ về Satan), thì họ sẽ dùng những lời lẽ lăng mạ càng ghê gớm hơn nữa cho người nhà của Ngài. Làm mồn đồ bao gồm cả chia sẻ sự hắt hủi Thầy mình đang chịu.
10:26,27 Ba lần Chúa dặn các môn đồ đừng sợ (câu 26, 28, 31). Trước hết, họ đừng sợ điều có vẻ như chiến thắng của kẻ thù; sự nghiệp của Ngài sẽ được binh vực cách vinh quang trong ngày hầu đến. Mãi đến lúc này, Tin Lành vẫn tương đối bị giấu và những sự dạy dỗ của Ngài tương đối bị che khuất. Nhưng chẳng mấy chốc, các môn đồ sẽ dạn dĩ rao giảng sứ điệp Đấng Christ mà đến lúc này vẫn đang được dạy bảo cho họ trong nơi kín nhiệm, tức dạy cách riêng tư.
10:28 Thứ nhì, các môn đồ dừng SỢ cơn tức giận đầy sát khí của con người. Điểu tệ hại nhất con người làm được là giết thân thể. Sự chết thuộc thể không phải là thảm kịch tối cao đối với Cơ Đốc nhân. Chết là được ở với Đấng Christ và vì vậy tốt hem nhiều. Đấy chính là sự giải cứu khỏi tội lỗi, buồn rầu, bệnh tật, hoạn nạn và sự chết; đấy là sự chuyển dời vào vinh hiển đời đời. Vì vậy, theo ý nghĩa thực tế, điểu tệ hại nhất mà con người làm được chính là điều tốt nhất có thể xảy ra cho con cái Đức Chúa Trời.
Các môn đồ đừng nên sợ con người nhưng nên kính sợ Đấng có thể diệt được cả linh hồn và thân thể trong địa ngục. Đây là sự mất mát lớn nhất - bị phân cách đời đời khỏi Đức Chúa Trời, khỏi Đấng Christ và khỏi hy vọng. Sự chết thuộc linh là mất mát không thể lường được, là số phận phải tránh bằng mọi giá.
Những lời của Chúa Jêsus trong câu 28 nhắc ta nhớ đến John Knox thánh thiện, trên bia mộ ông ghi dòng chữ: "Đây là nơi an nghỉ của người sợ Đức Chúa Trời đến nỗi không bao giờ sợ bất kỳ ai."
10:29 Giữa những thứ thách khủng khiếp, các môn đồ có thể tin cậy sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus dạy điều này từ loài chim sẻ vốn có khắp mọi nơi. Hai con chim tầm thường này được bán với giá một đổng liền. Thế nhưng không một con nào chết ngoài ý muốn của Cha, không được Cha biết đến hay không có mặt của Cha. Có người nói: "Đức Chúa Trời dự tang lễ của mỗi con chim sẻ."
10:30,31 Chính Đức Chúa Trời quan tâm cách cá nhân đến loài chim sẻ bé xíu kia cũng là Đấng đếm chính xác tóc trên đẩu của mỗi con cái Ngài. Sợi tóc kém giá trị hơn con chim sẻ nhiều. Điều này cho thấy dân sự Ngài quý trọng hơn nhiều chim sẻ, vậy sao họ phải sợ?
10:32 Với những nhận định trước đỏ, còn gì hợp lý hơn cho môn đồ Đấng Christ phải xưng Ngài ra trước mặt thiên hạ cách không chút sợ hãi? Bất kỳ xấu hổ hay nhục nhã nào họ có thể chịu đều sẽ được ban thưởng dư dật trên Thiên đàng khi Chúa Jêsus xưng họ ra trước mặt Cha Ngài. Xưng Đấng Christ ra ở đây bao gồm lòng tận hiến cho Ngài là Chúa và Cứu Chúa và công nhận Ngài bằng đời sống và bằng môi miệng. Trong trường hợp của hầu hết mười hai sứ đồ, điều này dẫn đến sự tuyên xưng tối hậu về Chúa trong sự tuân đạo.
10:33 Chối Đấng Christ trên trần gian sẽ được báo đáp bởi bị chối trước mặt Đức Chúa Trời trên trời. Chối Đấng Christ theo ý nghĩa này tức là không chịu công nhận những đòi hỏi của Ngài trên đời sống mình. Trên thực tế, những ai sống cuộc đời tuyên bố: "Tôi không hề biết Ngài" cuối cùng sẽ nghe Ngài phán: "Ta không hề biết ngươi." ỏ đây, không phải Chúa đang nói đến sự chối Ngài tạm thời khi gặp áp lực, như trong trường hợp của Phierơ, nhưng nói đến kiểu chối bỏ trở thành thói quen chung cuộc.
D. Không Phải Binh An Nhưng Thanh Gưữm (10:34-39)
10:34 Phải hiểu những lời phán của Chúa chúng ta như biện pháp tu từ mà trong đó những kết quả mắt thấy được về sự hiện đến của Ngài được nói đến như mục đích hiển nhiên về sự hiện đến của Ngài. Chứa nói rằng Ngài không đến để đem sự bình an, mà là đem gươm giáo. Thật ra, Ngài đã đến để đem lại bình an (Êphêsô 2:14-17); Ngài đã đến để thế gian có thể được cứu bới Ngài (Giăng 3:17).
10:35-37 Nhưng ý chính ở đây ấy là: bất cứ khi nào các cá nhân MỞ nên môn đồ Ngài, gia đình họ sẽ quay sang chống đối họ. Một người cha trở lại tin Chúa sẽ bị người con trai vô tín của mình chống đối, một người mẹ tin Đấng Christ bị con gái chưa được cứu của mình chống đối. Bà gia được tái sanh sẽ bị con dâu chưa được tái sanh thù ghét. Vì vậy, thường phải chọn lựa giữa Đấng Christ và gia đình. Không mối ràng buộc tự nhiên nào được phép lung lạc tín đồ khỏi lòng hoàn toàn trung thành với Chúa. Cứu Chúa phải ưu tiên hơn cha, mẹ, con trai hay con gái mình. Một trong những giá phải trả để làm môn đồ là kinh nghiệm sự căng thẳng, xung đột, xa lánh từ chính gia đình mình. Sự thù địch này thường cay đắng hơn sự thù địch trong các lãnh vực khác của đời sống.
10:38 Nhưng còn một điều thường cướp đi địa vị hợp pháp của Đấng Christ hơn cả gia đình nữa - đấy chính là yêu sự sống mình. Vì vậy Chúa Jêsus nói thêm: "Ai không vác cây thập tự mình mà theo ỉa, thì cũng chẳng đáng cho ta." Đương nhiên, thập tự giá là phương tiện tử hình. Vác thập tự giá đi theo Đấng Christ có nghĩa sống trong sự từ bỏ mình tận tụy với Ngài đến nỗi ngay cả sự chết cũng không phải là một giá cao quá không trả nổi. Không phải mọi môn đồ đều bị đòi hỏi phải bỏ mạng sống vì Chúa, nhưng hết thảy đều được kêu
gọi để quý trọng Ngài đến nỗi không kể sự sống mình làm quý nữa.
10:39 Lòng yêu mến Đấng Christ phải áp đảo bản năng bảo tổn chính mình. Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ Đấng Christ mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được. Cám dỗ ở đây là giữ chặt lấy sự sống mình bằng cách cố gắng tránh nỗi đau đớn mất mát của một đời sống tận hiến hoàn toàn. Nhưng đấy là sự phung phí đời sống lớn nhất - sống cuộc đời làm thỏa mãn bản ngã. Công dụng lớn nhất của đời sống là sống phục vụ Đấng Christ. Người nào mất sự sống mình để tận hiến cho Ngài thì sẽ tìm lại được cách đầy dẫy trọn vẹn.
E. Một Chén Nước Lạnh (10:40-42) 10:40 Không phải mọi người đều khước từ sứ điệp của các môn đổ. Có người sẽ công nhận họ là đại diện của Đấng Mêsi và tiếp đãi họ tử tế. Các môn đồ sẽ rất hạn chế trong khả năng đền đáp lại lòng tử tế như thế, nhưng họ không phải lo lắng; bất kỳ điều gì làm cho họ sẽ được kể là làm cho Chúa, và sẽ được ban thướng xứng đáng.
Đón tiếp môn đồ Đấng Christ sẽ tương đương với đón tiếp chính Đấng Christ, và đón tiếp Ngài cũng chính là đón tiếp Đức Chúa Cha là Đấng đã sai Ngài, vì người được sai đi đại diện cho người sai phái. Đón tiếp một đại sứ - là người thay mặt cho chính quyền đã sai phái đại sứ ấy đi - tức là hưởng những mối quan hệ ngoại giao với đất nước của đại sứ ấy.
10:41 Ai rước một đấng tiên tri vì người ấy là đấng tiên tri thì sẽ lãnh phẩn thưởng của đấng tiên tri. A. T.
Pierson bình luận:
Người Do Thái xem phần thưởng của đấng tiên tri là lớn nhất; vì trong khi các vua cai trị trong danh Chúa, các thầy tế lễ nhân danh Chúa thi hành chức vụ, thì các tiên tri đến từ Chúa vờ dạy cả thầy tế lễ lẫn vua. Đấng Christ nói rằng nêu bạn chỉ cần đón rước vị tiên tri vì cớ người ấy là tiên tri, thì chính phần thưởng được ban cho tiên tri cũng sẽ dược ban cho bạn, nếu bạn í>iúp người tiên tri ây. Hãy suy Híịhĩ đến điều đỏ nếu bạn có khuynh hưởnạ chỉ trích diễn qiả! Nếu bạn qiúp ÔHÍ> phát tiíỊÔn cho Đức Chúa Trời, và khích lệ ông, bạn sẽ nhận một phần trong phần thưởng cửa ôrií>; nlìiừiẹ nếu bạn gây cho người ẩ\ khó thi hành chức vụ, bạn sẽ mất phần thưởng của bạn. Thật tuyệt vời khi giúp một người đang tìm cách làm điều ích lợi. Bạn đừng nhìn vào V phục, thái độ, cung cách hay giọng nói của người ấy; nỉutng bạn nên nhìn vượt qua những thứ đó để nói: "Đâv có phải là sứ điệp của Chúa dành cho tôi không? Người này có phải là tiên tri của Đức Chúa Trời cho linh hồn tôi không?" Nếu người ấy là tiên tri của Chứa, hãy đón tiếp nqười, tôn trọnt> lời nói và CÔH1Ị việc của người, và rồi nhận một phần tronq phần thưởng của người}9'
Ai rước một người công chính vì người ấy là một người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Những ai đoán xét người khác bởi vẻ hấp dẫn thuộc thể hay sự sung túc của cải vật chất, thì không nhận thấy được giá trị đạo đức thật sự được
che khuất sau dáng vẻ rất tầm thường. Cách một người đối đãi với một môn đồ giản dị nhất cũng chính là cách người ấy đối đãi với chính Chúa.
10:42 Hành vi tử tế đối với môn đồ của Chúa Jêsus sẽ không hề bị bỏ qua. Ngay cả một chén nước lạnh đem cho một người vì cớ người ấy là môn đổ của Chúa cũng sẽ được ban thưởng lớn lao.
Như vậy, Chúa kết thúc mạng lịnh đặc biệt của Ngài cho mười hai sứ đồ bằng cách trao cho họ phẩm cách của bậc vương giả. Đúng là họ sẽ bị chống đối, hất hủi, bắt giữ, xét xứ, bỏ tù và thậm chí bị giết nữa. Nhưng họ đừng bao giờ quên mình là những đại diện của Vua và đặc ân vinh diệu của họ là phát ngồn và hành động thay cho Ngài.
VII. Sự CHỐNG ĐÔI VÀ KHƯỚC TỪ NGÀY CÀNG GIA TĂNG (Đoạn 11,12) A. Giăng Báptít bị bỏ tù (11:1-19) 11:1 Sau khi sai mười hai sứ đồ thi hành sứ mạng đặc biệt và tạm thời cho nhà Ysơraên, Chúa Jêsus lìa khỏi chỗ đó đi giảng dạy trong các thành trong xứ Galilê, là nơi các môn đồ đã sống trước đó.
11:2,3 Giờ đây, Giăng bị Hêrốt bỏ tù. Ngã lòng và cô đơn, ông bắt đầu thắc mắc. Nếu Chúa Jêsus thật là Đàng Mêsi, vì sao Ngài để sứ giả mở đường cho Ngài khốn khổ trong tù? Giông như rất nhiều bậc vĩ nhân của Đức Chúa Trời, Giăng đã gặp lúc đức tin tạm thời bị sụp đổ. Vì vậy, Giăng sai hai trong số các môn đổ mình (Bản Việt ngữ: sai môn đồ mình) đến hỏi Chúa Jêsus có thật là Đấng các tiên tri đã hứa không, hay họ vẫn phải chờ Đấng Được Xức Dầu.
11:4,5 Chúa Jêsus trả lời bằng cách nhắc Giăng nhớ Ngài đang làm các phép lạ được dự ngồn về Đấng Mêsi: Kẻ mù được thấy (Êsai 35:5); kẻ què được đi (Ềsai 35:6); kẻ phung dược sạch (Êsai 53:4; cũng xem Mathiơ 8:10,17); kẻ điếc được nghe (Ềsai 35:5); kẻ chết được sống lại (không có nói tiên tri cho Đấng Mêsi; phép lạ này còn vĩ đại hơn cả những phép lạ được dự ngôn trước). Chúa Jêsus nhắc Giăng nhớ Tin Lành đang được rao giảng cho kẻ nghèo khó để làm ứng nghiệm lời tiên tri về Đấng Mêsi trong Êsai 61:1. Các lãnh tụ tôn giáo thường hay chú ý vào giới giàu có quyền quý. Đấng Mêsi đem tôn giáo đến cho kẻ khó khăn.
11:6 Rồi Cứu Chúa nói thêm: "Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta!" Trên môi miệng của người khác, đây sẽ là lời khoe khoang của người ích kỷ tột bực. Trên môi miệng Chúa Jêsus, đây là lời nói hợp lý về sự hoàn hảo của cá nhân Ngài, thay vì xuất hiện như một đại tướng hào hùng, Đấng Mê si đã đến như Người Thợ Mộc tầm thường. Sự dịu dàng, địa vị thấp kém và khiêm nhường của Ngài không phải là đặc điểm một thần tượng nổi bật về một Đấng Mêsi cầm quân. Những người bị thúc đẩy bởi những tư dục của xác thịt có lẽ nghi ngờ lời Ngài tuyên bố là Vua. Nhưng phước hạnh của Đức Chúa Trời sẽ giáng trên những ai dùng sự hiểu biết thuộc linh để công nhận Chúa Jêsus ở Naxarét là Đấng Mêsi đã hứa ban.
Đừng nên giải nghĩa câu ó như lời quở trách Giăng Báptít. Đức tin của mỗi người cần được nhiều lần khẳng định và làm vững mạnh. Sụp đổ đức tin tạm thời ỉà một chuyện, vấp ngã vĩnh viễn vì chân diện thật của Chúa Jêsus lại là chuyện hoàn toàn khác. Không một chương đơn lẻ nào trở thành câu chuyện của trọn đời người. Khi xét đến toàn bộ đời sống Giăng, chúng ta thấy bản ký thuật về sự trung tín và bền đỗ.
11:7,8 Ngay khi các môn đổ Giăng ra về đem theo lời trấn an của Chúa Jêsus, Chúa quay sang đoàn dân đông để khen Giăng Báptít. Cũng chính đoàn dân này đã ùa vào đồng vắng khi Giăng rao giảng tại đó. Vì sao vậy? Để xem một người như cây sậy yếu đuối và lay động, bị rung trước mọi cơn gió thoảng qua của dư luận con người chăng? Đương nhiên không! Giăng là vị truyền đạo không biết sợ, một lương tâm tiêu biểu, người thà chịu khổ hơn là nín lặng, thà chết hơn là nói dối. Có phải họ đến để xem một triều thần ăn mặc đẹp, sang trọng? Đương nhiên không! Giăng là con người bình dị của Đức Chúa Trời, cuộc sổng khắc khổ của ông là lời quở trách tinh thần bắt chước thế gian cực kỳ trầm trọng của dân chúng.
11:9 Có phải họ ra đồng vắng để xem đấng tiên tri chăng? o, Giăng là đấng tiên tri - trên thực tế, là tiên tri vĩ đại nhất. ở đây Chúa không hàm ý ông còn hơn đấng tiên tri về mặt tính cách cá nhân, thuật hùng biện hay tính thuyết phục; ống cao trọng hơn vì địa vị làm sứ giả mở đường cho Vua Mêsi.
11:10 Điều này được giải thích rõ trong câu lơ; Giăng làm ứng nghiệm lời tiên tri của Malachi (3:1) - làm vị sứ giả đi trước Chúa và chuẩn bị cho dân sự đón Ngài hiện đến. Nhiều người khác đã nói tiên tri về Sự Hiện Đến của Đấng Christ, nhưng Giăng là người được chọn để công bố sự hiện ra thật của Ngài. Có người nói rất hay: "Giăng đã mở đường cho Đấng Christ và rồi ông nhường đường cho Đấng Christ."
11:11 Câu nói "Kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người." chứng tỏ là Chúa Jêsus đang nói đến đặc ân của Giăng, chứ không phải tính cách của ông. Kẻ rất nhỏ hèn trong nước Thiên đàng không nhất thiết có tính cách tốt hơn Giăng, nhưng người ấy có đặc ân tôn trọng hơn. Làm công dân nước Thiên đàng thì cao trọng hơn công bố sự hiện đến của nước ấy. Đặc ân của Giăng thật vĩ đại trong việc dọn đường cho Chúa, nhưng ông không còn sống để hưởng các phước hạnh của nước Thiên đàng.
11:12 Từ đầu chức vụ của Giăng cho đến khi bị cầm tù vào lúc này, nước Thiên đàng bị bạo lực hãm ép. Người Pharisi và thầy thông giáo chống đối nước ấy dử tợn. Vua Hêrốt đã vùi dập nước Thiên đàng bằng cách bắt giữ sứ giả của nước ây.
"... Và kẻ hãm ép đó chiếm lây bằng sức mạnh." (Bản Việt ngữ: "... và là kẻ hãm ép đó choán lấy.")." Câu này có thể giải nghĩa theo hai cách. Thứ nhất, kẻ thù nước Thiên đàng đã dốc hết sức hãm ép nước Thiên đàng để tiêu diệt nước ấy. Việc họ khước tử
Giăng báo trước việc khước từ chính vị Vua và bới đó khước từ luôn vương quốc. Nhưng cũng có thể câu này nói rằng những ai sẵn sàng đón sự hiện ra của Vua thì đã đáp ứng mạnh mẽ với lời công bố và ráng hết sức để vào nước Thiên đàng. Đây là ý nghĩa trong Luca Ì ó: Ì ó: "Luật pháp và các lời tiên tri có đến đời Giăng mà thôi; từ đó, tin lành của nước Đức Chúa Trời được truyền ra, và ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó." ở đây, nước Thiên đàng được mô tả như thành phố bị vây, và mọi hạng người từ bên ngoài đang đập cửa, cố chen vào trong, cần phải có sự hãm ép thuộc linh nhất định.
Dầu chấp nhận ý nào đi nữa, ý chính vẫn là: sự giảng đạo của Giăng đã gặp phải phản ứng mạnh mẽ, và đem lại một ảnh hướng sâu xa và lan rộng.
11:13 "Vì hết thảy các đấng tiên tri và sách luật đã nói trước cho đến đời Giăng." Toàn bộ sách từ Sáng Thế Ký đến Malachi báo trước sự hiện đến của Đấng Mêsi. Khi Giăng xuất hiện trên diễn đàn lịch sử, vai trò độc đáo của ông không phải chỉ nói tiên tri; vai trò của ông là công bố sự ứng nghiệm toàn bộ những lời tiên tri về Sự Hiện Đến Lần Thứ Nhất của Đấng Christ.
11:14 Malachi đã dự ngôn trước khi Đấng Mêsi hiện ra, Êli sẽ đến trước làm người mở đường (Malachi 4:5, ó). Nếu dân chúng sẵn lòng đón nhận Chúa Jêsus là Đấng Mêsi, thì Giăng hẳn sẽ điền vào vai trò của Êli. Giăng không phải là Én tái thế - ông khăng định mình không phải là Êli trong Giăng 1:21. Nhưng ông đã đến trước Đấng Christ trong tinh thần và quyền năng của Êli (Luca 1:17).
11:15 Không phải tất cả mọi người đều quý trọng Giăng Báptít hay hiểu ý nghĩa sâu nhiệm của chức vụ ông. Do đỏ, Chúa nói thêm: "Ai có tai mà nghe, hãy nghe." Nói cách khác, hãy chú ý. Đừng bỏ sót ý nghĩa điểu các ngươi đương nghe. Nếu Giăng làm ứng nghiệm lời tiên tri về Êli, thì Chúa Jêsus là Đấng Mêsi đã hứa ban! Khi công nhận Giăng Báptít như vậy, Chúa Jêsus đang tái khẳng định lời Ngài tuyên bố là Đấng Christ của Đức Chúa Trời. Chấp nhận điều này sẽ dẫn đến chấp nhận cả điều kia.
11:16,17 Nhưng dòng dõi đang nghe Chúa Jêsus phán không quan tâm chấp nhận điều nào cả. Những người Do Thái được đặc ân nhìn thấy Sự Hiện Đến của Vua Mêsi của họ đã không quan tâm đến cả Ngài lẫn người mở đường cho Ngài. Họ là một câu đố hóc búa. Chúa Jêsus ví họ với con trẻ hay hờn dồi ngồi giữa chợ không chịu thỏa lòng với bất kỳ sự tiếp xúc kết thân nào cả. Nếu bạn chúng muốn thổi sáo để chúng có thể nhảy múa, thì chúng không chịu. Nếu bạn chúng muốn diễn kịch đám tang, chúng không chịu than khóc.
11:18,19 Giăng đến như một người khổ tu thì người Giuđa lên án ông bị quỷ ám. Mặt khác, Con Người ăn uống theo cách bình thường. Nếu nếp sống khổ tu của Giăng khiến họ thấy khó chịu, thì chắc hẳn họ phải hài lòng với thói quen ăn uống bình thường hơn của Chúa Jêsus. Nhưng không! Họ gọi Ngài là người ham mê ăn uống, kẻ say rượu, bạn bè với
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người thâu thuế cùng kẻ xấu nết.
Đương nhiên, Chúa Jêsus không hề ăn uống quá đáng; lời buộc tội của họ hoàn toàn bịa đặt. Đúng Ngài làm bạn với người thâu thuế cùng kẻ xâu nết
nhưng không theo cách họ muốn nói. Ngài kết bạn với tội nhân để cứu họ khỏi tội, nhưng Ngài không hể chia sẻ hay tán thành tội lỗi của họ.
"Song le, sự khôn ngoan được xưng là phải, bởi những việc làm của sự ấy." Đương nhiên, Chúa Jêsus là Sự Khôn Ngoan hiện thân (I.Côrinhtô 1:30). Dầu những người vô tín có thể vu cáo Ngài, Ngài được binh vực bởi công việc của Ngài và qua đời sống các môn đổ Ngài. Dầu đoàn dân Giuđa không chịu công nhận Ngài là Vua Mêsi, những lời tuyên bố của Ngài hoàn toàn được xác minh bởi các phép lạ của Ngài và bởi sự biến đổi tâm linh của các môn đổ tận tụy của Ngài.
8. Những Lời Rùa Sả Trên Các Thanh Không Ăn Năn ở Xứ Galilê (11:20-24)
11:20 Đặc ân lớn lao đem lại trách nhiệm [ớn lao. Không thành phố nào có đặc ân hem Côraxin, Bếtsaiđa và Cabênaum. Con Đức Chúa Trời nhập thể đã bước đi trên những con đường đầy bụi của họ, dạy dỗ dân sự được sủng ái của họ, và thi hành hầu hết các phép lạ quyền năng của Ngài giữa các vách thành của họ. Trước bằng chứng tràn ngập như thế, họ vẫn ngoan cố không chịu ăn năn. Như vậy, chẳng lấy gì làm lạ khi Chúa công bố số phận nghiêm trọng nhất trên họ.
11:21 Ngài bắt đầu với Côraxin và Bêtsaida. Các thành này đã nghe hiệp ước đầy ơn của Đức Chúa Trời và Cứu Chúa của họ, thế nhưng vẫn xây lưng lại với Ngài. Suy nghĩ của Ngài quay về với thành Tyrơ và Sidôn, là những thành chịu sự đoán phạt của Đức Chúa Trời vì cớ thờ lạy hình tượng và gian ác. Nếu được đặc ân nhìn thấy các phép lạ của Chúa Jêsus, ắt họ đã tự hạ mình ăn năn cách sâu xa nhất. Do vậy, trong ngày phán xét, Tyrơ và Siđôn sẽ bị đoán phạt nhẹ hơn Côraxin và Bếtsaiđa.
11:22 Những chứ "đến ngày phán xét... sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn" cho thấy sẽ có nhiều mức độ hình phạt trong địa ngục, cũng như sẽ có nhiều mức độ ban thưởng trên Thiên đàng (I.Côrinhtô 3:12-15). Một tội duy nhất đưa con người vào địa ngục chính là không chịu vâng phục Đức Chúa Jêsus Christ (Giăng 3:3ób). Nhưng cường độ chịu khổ trong địa ngục sẽ tùy thuộc vào đặc ân đã bị khước tử và những tội họ đã buông mình vào.
11:23,24 Có rất ít thành phố hưởng đặc ân như Cabẽnaum. Thành này đã trở nên quê hương của Chúa Jêsus sau khi Ngài bị khước từ tại Naxarét (9:1; cũng xem Mác 2:1-12), và một số các phép lạ phi thường nhất của Ngài - tức những bằng chứng không thể bác bẻ vào đâu được về tu cách Đấng Mêsi của Ngài - đã được thi hành tại đó. Nếu thành Sôđôm gian ác kia - tức kinh đô của đồng tính luyến ái - được hưởng đặc ân như thế, ắt nó đã ân năn và được dung tha. Nhưng đặc ân của Cabênaum còn lớn hơn. Đáng ra dân chúng phải ân năn và vui mừng   công   nhận   Chúa. Nhưng
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Cabênaum đã bỏ lỡ mất ngày cơ hội của mình. Tội lỗi bại hoại của Sôđôm rất lớn. Nhưng không tội nào lớn hem tội khước từ Con Đức Chúa Trời thánh khiết của Cabênaum. Do đó, Sôđôm sẽ không bị hình phạt nghiêm khắc như Cabênaum trong ngày đoán phạt. Được nhấc cao tới trời về đặc ân, Cabênaum sẽ bị hạ xuống tới âm phủ trong sự đoán phạt. Nếu điều này đúng cho Cabênaum, thì lại càng đúng hơn biết bao cho những nơi có dư dật Kinh Thánh, những nơi Tin Lành được rao giảng trên truyền thanh truyền hình, và những nơi có rất ít người -nếu như có - không có cớ để bào chữa.
Trong thời Chúa chúng ta, có bốn thành phố nổi bật trong xứ Galilê: Côraxin, Bếtsaiđa, Cabênaum, và Tibêriát. Chúa phán những lời rủa sả trên ba thành đầu, nhưng không nói cho Tibêriát. Kết quả là gì? Côraxin và Bếtsaiđa bị phá hủy hoàn toàn đến nỗi người ta không biết được địa điểm chính xác của chúng. Địa điểm của Cabênaum không rỏ lắm. Tibêriát vẫn đứng vững. Sự ứng nghiệm đáng kể của lời tiên tri này là một bằng chứng nữa về sự toàn tri của Cứu Chúa và sự soi dẫn của Kinh Thánh.
c. Phản ứng của Cứu Chúa Trước sự Khước Từ (11:25-30)
11:25,26 Ba thành phố của Galilê không có mắt để thấy cũng không có tòng để yêu mến Đấng Christ của Đức Chúa Trời. Ngài biết thái độ của họ chăng qua là tiên vị cho sự khước từ ở một tầm mức rộng hơn. Ngài đã phản ưng thê nào với sự không ăn năn của họ? Ngài không phản ứng với sự cay đắng, tinh thần yếm thế, hay hận thù. Trái lại, Ngài cất tiếng tạ ơn Đức Chúa Trời vì không điều nào có thể làm hỏng những mục đích tối thượng của Ngài. "Hỡi Cha! Là Chúa của trời đất, tôi khen ngợi Cha, vì Cha đã giấu những điểu này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho những con trẻ hay."
Chúng ta nên tránh hai hiểu lầm khả dĩ ở đây. Thứ nhất, không phải Chúa Jêsus đang tỏ ra vui sướng trước sự đoán phạt không thể tránh khỏi cho các thành của xứ Galilê. Thứ nhì, Ngài không hàm ý Đức Chúa Trời ỷ quyền để rút sự sáng khỏi kẻ khôn ngoan và người sáng dạ.
Các thành này cỏ mọi cơ hội để nghênh đón Chúa Jêsus. Họ cố ý không chịu thuận phục Ngài. Khi họ khước từ sự sáng, Đức Chúa Trời đã rút sự sáng khỏi họ. Nhưng những kế hoạch của Ngài sẽ không thất bại. Nếu giới trí thức không chịu tin, thì Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ Ngài cho những tấm lòng tầm thường. Ngài sẽ làm cho kẻ đói được đầy những vật ngon và đuổi kẻ giàu đi tay không (Luca 1:53).
Những người tự xem mình rất khôn ngoan và hiểu biết đến độ không cần Đấng Christ thì đã bị đui mù về lý trí phán đoán. Nhưng những ai thừa nhận mình thiếu khôn ngoan thì đã nhận được sự bày tỏ về Ngài "Trong Ngài đã giấu kin mọi sự quý báu về khôn ngoan thõng sáng" (Côlôse 2:3). Chúa Jêsus cảm tạ Cha vì Cha đã chỉ định rằng nếu số người này không có Ngài, thì người khác sẽ có. Khi đối
diện với lòng vô tín lớn lao, Ngài tìm được niềm an ủi nơi kế hoạch và mục đích tối cao của Đức Chúa Trời.
11:27 Mọi việc đã được Cha giao cho Đấng Christ. Đây sẽ là lời tuyên bố ngạo mạn nếu do bất kỳ ai khác nói ra, nhưng khi do Chúa Jêsus tuyên bố, đây chính là lời tuyên bố đơn giản về sự thật. Tại giờ phút đó, lúc sự chống đối càng gia tăng, nhìn không có vẻ như Ngài đang nắm quyền kiểm soát; dầu vậy đúng là Ngài đang kiểm soát. Chương trình đời sống Ngài đang tiến tới phía trước không cưỡng lại được để tiến tới sự đắc thắng vinh quang cuối cùng. "Ngoài Cha không có ai biết Con." Có sự mầu nhiệm không thể hiểu hết về Thân Vị Đấng Christ. Sự liên hiệp về thần tánh và nhân tánh trong một Thân Vị gây ra nhiều nan đề làm lùng bùng lý trí con người. Chẳng hạn, có nan đề về sự chết, Đức Chúa Trời không thể chết. Nhưng Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời và Chúa Jêsus đã chết. Thế nhưng thần tánh và nhân tánh của Ngài không thể tách rời. Vì vậy dầu chúng ta có thể biết Ngài, yêu mến Ngài và tin cậy Ngài, vẫn còn một phương diện mà trong đó chỉ một mình Đức Chúa Cha mới có thể thực sự hiểu Ngài.
Nhưng những huyền nhiệm cao củ của Danh Ngài
Vượt quá sự hiểu biết cua tạo
vật!
Chỉ một mình Đức Chúa cha (lời tuyên bố vinh (liệu thay!)
Mài có thể hiểu Con.
Ô, Chiên Con cửa Đức Chúa Trời, Ngài thật sự.xứng đáng.
Mọi đầu gối phải quỳ trước Ngài!
- Josiah Conder "Ngoài Cha không có ai biết Con; ngoài Con và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không ai biết Cha." Đức Chúa Cha cũng là Đấng không ai hiểu thấu. Cuối cùng, chỉ một mình Đức Chúa Trời là đủ vĩ đại để hiểu Đức Chúa Trời. Con người không thể biết Ngài bởi sức riêng hay trí thông minh riêng của mình. Nhưng Chúa Jêsus có thể và thực sự bày tỏ Cha cho những người mà Ngài muốn. Ai biết được Con thì cũng biết được Cha nữa (Giăng 14:7).
Thế nhưng sau khi nói toàn bộ điều này, chúng ta phải thừa nhận rằng khi tìm cách giải nghĩa câu 27, chúng ta đang đề cập đến những chân lý cao quá sức mình. Chúng ta nhìn xem trong gương cách mập mờ. Thậm chí trong cõi đời đời, lý trí hữu hạn của chúng ta cũng không thể hiểu hết sự vĩ đại của Đức Chúa Trời hay lẽ mầu nhiệm về Sự Nhập Thể. Khi chúng ta đọc thấy Đức Chúa Cha được bày tỏ chỉ cho những người nào mà Con muốn, có lẽ chúng ta bị cám dỗ để nghĩ đến sự chọn lựa độc đoán dành cho một vài người được ưu đãi. Câu Kinh Thánh tiếp theo ngăn ngừa lối giải thích như thế. Chúa Jêsus đưa ra lời mời phổ thông cho mọi người nào mệt mỏi và gánh nặng hãy đến với Ngài để được yên nghỉ. Nói cách khác, những ai được Ngài chọn để bày tỏ Đức Chúa Cha cho họ chính là những người tin cậy Ngài là Chúa và Cứu Chúa. Khi khảo sát lời mời dịu dàng vô hạn này, chúng ta hãy nhớ
đây là lời mời ngay sau sự khước từ Chúa Jêsus cách trắng trợn của những thành được ưu đãi trong xứ Galilê. Sự thù ghét và ngoan cố của con người không dập tắt nổi tình yêu và ân điển của Ngài. A. J. McClain nói:
Dầu Ysơroên đan? tiến tới cảnh khổ vì bị Đức Chúa Trời đoán phạt, qua lời cuối cũng của Ngài vị Vua vẫn mở rộng cánh cửa cứu rỗi cá nhân. Vù bởi đó, Ngài chứìig minh Ngài là Đức Chúa Trời đầy ơn, ngay cở trước niỊKỠng cửa của sự đoán phạt}"
11:28 Hãy đến. Đến có nghĩa là tin (Công Vụ 10:31); là nhận lãnh (Giăng 1:12); là ăn (Giăng 6:35); là uống (Giăng 7:37); là nhìn xem (Êsai 45:22); xưng (I.Giăng 4:2); nghe (Giăng 5:24,25); vào cửa (Giăng 10:9); mở cửa (Khải Huyền 3:20); rờ trôn áo Ngài (Mathiơ 9:20,21); tiếp nhận món quà sự sống đời đời qua Đức Chúa Jêsus Christ Chúa chúng ta (Rôma 0:23).
Đến cùng Ta. Đối tượng của đức tin không phải là giáo hội, bài Tín Điều, hay một tu sĩ, nhưng là Đấng Christ hằng sống. Sự cứu rỗi ở trong một Đấng. Ai có Chúa Jêsus thì được cứu y như cách Đức Chúa Trời có thể khiến họ được cứu vậy.
Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh lặng. Để thực sự đến với Chúa Jêsus, con người phải thừa nhận mình đang nặng gánh tội lỗi. Chỉ những người công nhận mình bị hư mất thì mới được cứu. Đức tin nơi Đức Chứa Jêsus đèn tiếp theo sau sự ăn năn với Đức Chúa Trời.
Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Để ý "yên nghĩ" ở đây là một
món quà; không thể làm việc để kiếm nó hay có công đức để hưởng được nó. Đây là sự yên nghỉ của sự cứu rỗi xuất phát từ chỗ nhận biết Đấng Christ đã hoàn tất công tác cứu chuộc trên thập tự giá ở đồi Gôgôtha. Đây là sự yên nghỉ của lương tâm đến tiếp sau sự nhận biết án phạt tội lỗi mình đã được trả một lần đủ cả và biết Đức Chúa Trời sẽ không đòi đền trả hai lần.
11:29 Trong câu 29 và 30, lời mời thay đổi từ sự cứu rỗi sang phục vụ.
Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường. Trái với những người Pharisi vốn hà khắc và kiêu ngạo, Vị Thầy chân chính là Đấng nhu mì và khiêm nhường. Những ai mang lấy ách Ngài sẽ học cách nhận lấy địa vị thấp hèn nhất.
Nên hãy gánh lấy ách của Ta.
Điều này cỏ nghĩa bước vào sự đầu phục ý muốn Ngài, trao quyền kiểm soát đời mình cho Ngài (Rôma 12:1,2).
Và học theo Ta. Khi chúng ta công nhận quyền tể trị của Ngài trên mọi lãnh vực của đời sống mình, Ngài huấn luyện chúng ta đi trong đường lối Ngài.
Thì linh hổn các ngươi sẽ được yên nghi. Đây không phải là sự yên nghỉ của lương tâm, nhưng sự yên nghỉ của tấm lòng mà họ tìm được do nhận lấy địa vị hèn kém nhất trước mặt Đức Chúa Trời và con người. Đây cũng là sự yên nghỉ mà người ấy kinh nghiệm trong sự phục vụ Đấng Christ
khi thôi không cố làm một người quan trọng.
11:30 "Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng." Một lần nữa có sự
tương phản rõ nét với người Pharisi. Chúa Jêsus nói về họ: "Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu, để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào" (Mathiơ 23:4). Ách của Chúa Jêsus dễ chịu; ách ấy không làm xây xát. Có người gợi ý nếu Chúa Jêsus có bảng hiệu bên ngoài tiệm mộc của Ngài, bảng hiệu ấy chắc sẽ ghi: "Những ách của ta rất vừa vặn."
Gánh của Ngài nhẹ nhàng. Câu này không có nghĩa không có nan đề, thử thách, lao nhọc hay đau lòng nào trong đời sống Cơ Đốc nhân. Nhưng câu này nói chúng ta không gánh những điều ấy một mình. Chúng ta mang ách chung với Đấng ban ân điển đầy đủ cho mọi lúc có cần. Phục vụ Ngài không phải là ách nô lệ, nhưng là sự tự do trọn vẹn. J. H. Jowett nói:
Lồi lầm chết níỊười của tín hữu ấy là tìm cách mam> gánh nặng của cuộc dời trên một chiếc YÒtig cô duy nhất. Đức Chúa Trời không định cho con ntỊitời maníỊ íỊíính nặng một mình. Do dó, Đấng Christ chí giải quyết bằng những chiếc ách! Ách là một cái CƯƠHÍỊ !>án trên cô hai người, và chính Chúa nài HÍ làm một trong hai m>ười ấy. Ni>ài muôn chia sẻ nỗi lao nhọc của mọi CÔI1Ị> tác nặn}! nhọc .xây .xát da. Bí quyết của sự bình an và chiên tlitíní> trong cuộc đời Cơ Dốc dược tìm thấy trong việc cài há VÒI11Ị cô ÍỈ(IHÍ> dè lìặìiíỊ cua "bản ttíỊŨ" và nhận lấy "ách" nhẹ nhàníỊ của Chú20
D. Chúa JẼSUS Là Chúa cùa Ngày Sabát (12:18)
12:1 Đoạn này ghi lại khủng hoảng chống đối ngày càng gia tăng. Sự hiểm ác và thù địch ngày càng tăng của người Pharisi giờ đây sẵn sàng tràn bờ. Vấn đề mở cửa đập chính là vấn để ngày Sabát.
Vào ngày Sabát hôm ấy, Chúa Jêsus và các môn đồ đi qua giữa đồng lúa mì. Các môn đồ đói, bứt bông lúa mà ăn. Luật pháp cho phép họ tự giúp mình mót lúa trong đồng ruộng của người lân cận miễn không dùng liềm để cắt (Phụctruyền Luậtlệ Ký 23:25).
12:2 Nhưng người Pharisi - là những người bới lông tìm vết về luật pháp - lên án họ đã phạm ngày Sabát. Dầu Kinh Thánh không ghi lời kết tội cụ thể của họ, nhưng có thể họ kiện các môn đồ về: (1) Tội đã gặt (bứt bông lúa); (2) Đạp lúa (vò bông lúa trong tay); (3) dê lúa (tách hạt lúa ra khỏi vỏ trấu).
12:3,4 Chúa đáp lại lời than phiền lố bịch của họ bằng cách nhắc họ nhớ lại một trường hợp trong đời Đavít. Một lần nọ, đang khi lưu vong, ông cùng thủ hạ vào đồng vắng và đã ăn bánh bày ra, tức mười hai ổ bánh để làm kỷ niệm mà không ai ngoài các thầy tế lễ được phép ăn. Đavít lẫn thủ hạ của ông đều không phải là thầy tê lễ, thế nhưng Đức Chúa Trời không hề bắt lỗi họ vì đã làm như vậy. Vì sao Ngài không bắt lỗi?
Nguyên nhân vì luật pháp của Đức Chúa Trời không hề nhằm làm khó cho dân sự trung tín của Ngài. Không phải vì lỗi của Đavít mà ông bị lưu đày. Một dân tộc tội lỗi đã khước tử
Ông. Nếu ông được giao địa vị hợp pháp của mình, ông và thủ hạ sẽ không phải ăn bánh trần thiết. Vì có tội lỗi trong Ysơraên, nên Đức Chúa Trời cho phép một việc làm mà trong trường hợp khác sẽ bị cấm.
Sự tương tự nổi bật rõ ràng. Chúa Jêsus là vị vua hợp pháp của Ysơraên, nhưng dân này không công nhận Ngài là Đấng Tể Trị của họ. Nếu Ngài được nhận địa vị phải lẽ của Ngài, môn đồ Ngài sẽ không phải ăn kiểu đó trong ngày Sabát hay vào bất cứ ngày nào trong tuần. Lịch sử đang tự lập lại. Chúa không quớ trách các môn đồ, vì họ không làm gì sai cả.
12:5 Chúa nhắc người Pharisi nhớ các thầy tế lễ đã xúc phạm ngày Sabát vì giết và dâng các con thú làm tế lễ cùng làm rất nhiều bổn phận phục vụ khác nữa (Dânsố Ký 28:9, 10), thế nhưng họ không phải mắc tội vì đang dự phần phục vụ Đức Chúa Trời.
12:6 Người Pharisi biết các thầy tế lễ làm việc vào mọi ngày Sabát trong đền thờ mà không phạm đến ngày ấy. Vậy vì sao họ chỉ trích các môn đồ về hành động họ đã làm trước hiện diện của Đấng tồn trọng hơn đền thờ? Chữ in nghiêng Đấng (Bản Việt Ngữ không in nghiêng) có lẽ nên hiểu là: "Tại chỗ này có một điểu tôn trọng hơn cả đền thờ." "Điều" ở đây là nước Đức Chúa Trời, hiện diện trong Thân Vị của Vua.
12:7 Người Pharisi không hể hiểu được tấm lòng của Chúa. Trong ôsê 6:6, Ngài phán: "Ta muốn lòng nhân từ, không muốn của tế lễ." Chúa đặt sự thương xót trước nghi lễ. Ngài muốn thấy dân Ngài bứt bông lúa trong ngày Sabát để làm thỏa cơn đói hơn là tuân giữ ngày ấy nghiêm khắc đến nỗi phải bị đau đớn về thể xác. Nếu người Pharisi nhận ra được điều này, ắt họ chẳng lên án các môn đồ. Nhưng họ quý trọng sự tuân thủ câu nệ bề ngoài hơn cả phúc lợi của con người.
12:8 Rồi Cứu Chúa nói thêm: "Vì Con Người là Chúa ngày Sabát."
Chính Ngài là Đấng đã thiết lập luật này từ đầu, bởi đó Ngài là Đấng có đủ tư cách nhất để giải thích ý nghĩa thật của ngày ấy. E. w. Rogers nói:
Dườnạ như thể Mathiơ ở đây được Thánh Linh dạy dỗ, đã ôn lại nhanh chótiiỊ rất nhiều danh .xi(iìg và chức vụ của Chúa Jêsus: Ngài là Con Người; Chúa cứa /ỉ lĩ ờ V Sabát; tôi tớ la; người yêu (lâu của Ta; con Đavít; tôn irọniị hơn đền thờ: tôn trọiií> hơn Giôna; tôn trọng hơn Salômôn. ÔníỊ ôn nhanh như vậy dê cho thấy trọng tội của việc không chịu tiếp nhận Ní>ài và khônq dâng lên NíỊÙì nhfíní> quyền hạn .xứiiiỊ dám' cùa Ngùi.21 Trước khi đi qua câu chuyện kế tiếp - Chúa Jêsus chửa lành người teo tay vào ngày Sabát - chúng ta dừng lại để ôn vắn tắt sự dạy dỗ của Kinh Thánh về ngày Sabát.
PHỤ LỤC VỀ NGÀY SABÁT
Ngày Sabát đã là - và sẽ luôn luôn là - ngày thứ bảy trong tuần (ngày thứ bảy dương lịch).
Đức Chúa Trời nghỉ ngày thứ bảy, sau sáu ngày sáng thế (Sáng Thế Ký 2:2). Lúc đó, Ngài không truyền con người giữ ngày Sabát, dầu vậy có lẽ
Ngài đã định cho con người tuân giữ nguyên tắc này - một ngày nghỉ cho mỗi bảy ngày.
Dân Ysơraên được truyền lịnh giữ ngày Sabát. Khi Mười Điều Răn được ban cho họ (Xuất Êdíptô Ký 20:8-11). Luật ngày Sabát khác với chín điều răn kia; đây là luật lễ nghi trong khi các luật kia là luật đạo đức. Nguyên nhân duy nhất khiến làm việc trong ngày Sabát trở nên sai quấy chính là vì Đức Chúa Trời đã phán như vậy. Các điều răn kia liên quan đến những điều vốn dĩ đã là sai quấy.
Lệnh cấm làm việc ngày Sabát không hề có ý định áp dụng cho: sự phục vụ Đức Chúa Trời (Mathiơ 12:5), những việc làm cần thiết (Mathiơ 12:3,4), hay những việc làm của lòng thương xót (Mathiơ 12:11,12). Chín trong Mười Điều Răn được lập lại trong Tân Ước, không phải với tư cách luật pháp nhưng với tư cách những chỉ dẫn cho Cơ Đốc nhân sống dưới ân điển. Điều răn duy nhất không hề truyền cho Cơ Đốc nhân phải tuân giữ chính là điều răn về ngày Sabát. Trái lại, Phaolô dạy rằng không thể kết tội Cơ Đốc nhân vì không giữ ngày ấy (Côlôse 2: Ì ó).
Ngày đặc trưng của Cơ Đốc giáo là ngày thứ nhất của tuần lễ. Chúa Jêsus đã từ kẻ chết sống lại vào ngày này (Giăng 20:1), một bằng chứng cho thấy công tác cứu chuộc đã hoàn tất và được Đức Chúa Trời phê chuẩn. Trong hai Ngày của Chúa, Ngài gặp các môn đồ (Giăng 20:19,26). Đức Thánh Linh được ban xuống vào ngày thứ nhất trong tuần lễ (Công Vụ 2:1;
cũng Lêvi Ký 23:15,16). Các môn đồ đầu tiên nhóm lại trong ngày đó để bẻ bánh, rao giảng về sự chết của Chúa (Công Vụ 20:7). Đây là ngày Đức Chúa Trời đã chỉ định để trong ngày đó, Cơ Đốc nhân biệt riêng ngân quỹ cho công việc Chúa (I.Côrinhtô 16:1-2).
Ngày Sabát hay ngày thứ bảy đến vào cuối một tuần làm việc nặng nhọc; Ngày của Chúa, hay ngày Chúa Nhật, bắt đầu một tuần với sự hiểu biết đầy yên nghỉ rằng công tác cứu chuộc đã hoàn tất. Ngày Sabát kỷ niệm sự sáng thế thứ nhất; Ngày của Chúa được liên kết với sự dựng nên mới. Ngày Sabát là ngày của trách nhiệm; Ngày của Chúa là ngày của đặc ân.
Cơ Đốc nhân không "giữ" Ngày Của Chúa như phương tiện để kiếm sự cứu rỗi hay đạt được sự thánh khiết, cũng không phải vì sợ bị phạt. Họ biệt riêng Ngày của Chúa ra vì lòng tận hiến đầy trìu mến với Đấng đã phó chính Ngài vì họ. Vì chúng ta được giải thoát khỏi những công việc thông lệ thế tục của đời sống vào ngày này, nên có thể biệt riêng nó ra theo cách đặc biệt để thờ phượng và phục vụ Đấng Christ.
Nói rằng ngày Sabát được đổi thành Ngày của Chúa thì nói không đúng. Ngày Sabát là Ngày Thứ Bảy dương lịch, và Ngày Của Chúa là ngày Chúa Nhật. Ngày Sabát là cái bóng; hình thật là Đấng Christ (Côlôse 2: Ì ố, 17). Sự sống lại của Đấng Christ đánh dấu một khởi đầu mới, và Ngày Của Chúa biểu thị sự khởi đầu ấy.
Là một người Do Thái trung tín sống dưới luật pháp, Chúa Jêsus đã giữ ngày Sabát (mặc dầu có những lời kết tội ngược lại của người Pharisi). Với tư cách Chúa của ngày Sabát, Ngài giải thoát ngày ấy khỏi những quy tắc và luật lệ sai lầm đã bó chặt quanh ngày ấy.
E. Chúa Jêsus Chữa Lành Vào Ngày Sabát (12:9-14)
12:9 Từ đồng lúa mì, Chúa vào nhà hội. Luca cho chúng ta biết các thầy thông giáo và người Pharisi đã có mặt tại đó theo dõi Ngài để mong tìm cớ kết tội Ngài (Luca 0:6,7).
12:10 Trong nhà hội có một người teo một bàn tay - một bằng chứng không lời cho thấy người Pharisi vô quyền không giúp được người ấy. Mãi đến giờ, họ vẫn xem thường anh cách lạnh nhạt. Nhưng đột nhiên, người này trở nên quý giá với họ vì trớ thành phương tiện để gài bẫy Chúa Jêsus. Họ biết Cứu Chúa luôn luôn chủ động trước để làm vơi bớt sầu khổ của con người. Họ nghĩ: nếu Ngài chữa bệnh trong ngày Sabát, thì họ sẽ bát tại trận Ngài phạm tội đáng bị hình phạt. Vì vậy họ bắt đầu đặt câu hỏi về pháp lý: "Trong ngày Sabát, có phép chữa kẻ bệnh hay không?"
12:11 Cứu Chúa trả lời bằng cách hỏi họ có kéo con chiên của mình lên khỏi hầm trong ngày Sabát không. Đương nhiên họ kéo chứ! Nhưng tại sao? Có lẽ họ nêu lý do đấy là công việc của lòng thương xót - nhưng có lẽ c°n một suy tính khác nữa: con chiên ay đáng tiền và họ không muốn mất tiền, ngay cả trong ngày Sabát.
12:12 Chúa chúng ta nhắc họ nhớ con người còn quý trọng hơn cả con chiên. Nếu có phép tỏ lòng thương xót súc vật, thì làm điểu lành cho con người trong ngày Sabát lại càng đúng hơn biết dường nào!
12:13,14 Khi đã bắt tại trận những lãnh tụ Do Thái trong hố sâu tham lam của họ, Chúa chửa lành bàn tay bị teo. Khi bảo người này giơ tay ra, đức tin và ý chí con người đều được kêu gọi phải hành động. Lúc đó, sự vâng lời được thưởng bằng sự chửa lành. Bàn tay này được lành như bàn tay kia bởi Đấng Tạo Hóa kỳ diệu. Chắc bạn nghĩ người Pharisi sẽ sung sướng vì người mà họ vốn không có quyền giúp cũng không cảm thấy muốn giúp nay đã được chữa lành. Trái lại, người Pharisi hết sức tức giận Chúa Jêsus và lập mưu để giết Ngài. Nếu có bàn tay bị teo, ắt hẳn họ rất vui sướng để được chữa lành bất kỳ ngày nào trong tuần.
F. Chữa Lành Bệnh Cho Mọi Nguôi (12:15-21) 12:15,16 Khi Chúa Jêsus biết ý tưởng của kẻ thù, Ngài bỏ đi khỏi chỗ
đó. Thế nhưng đi đến đâu, đám đông cũng vây quanh; và nơi nào người bệnh nhóm lại, Ngài đểu chữa lành
cả. Nhưng Ngài truyền họ không loan báo những sự chữa lành bằng phép lạ của Ngài, không phải để giữ Ngài khỏi gặp nguy hiểm nhưng để tránh mọi phong trào thất thường tôn Ngài lên làm Vị Anh Hùng cách mạng của quần chúng. Phải giữ đúng thời khóa biểu thiên thượng. Cuộc cách mạng của Ngài sẽ đến, không phải bởi cách đổ máu người Lamã, nhưng bằng cách đổ chính huyết của Ngài.
12:17,18 Chức vụ đầy ơn của Ngài làm ứng nghiệm lời tiên tri Êsai 41:9; 42:1-4. Tiên tri đã thấy trước Đấng Mêsi như Đấng Chinh Phục dịu dàng. Ông mò tả Chúa Jêsus là Tôi Tớ mà Giêhôva đã chọn, là người rất yêu dấu đẹp lòng Đức Chúa Trời mọi đàng. Đức Chúa Trời sẽ ban Thánh Linh ngự trên Ngài - lời tiên tri được ứng nghiệm tại phép báptêm cửa Chúa Jêsus. Và chức vụ của Ngài sẽ vượt ra ngoài ranh giới Ysơraên; Ngài sẽ rao giảng sự công chính cho dân ngoại. Tính chất thứ nhì này trở nên nổi bật khi tiếng trả lời "Không" của Ysơraên ngày càng lớn hơn.
12:19 Êsai nói tiên tri thêm rằng Đấng Mêsi sẽ chẳng cãi lẫy hay kêu la, và không ai nghe được tiếng Ngài ngoài đường cái. Nói cách khác, Ngài sẽ không phải là người kích động quần chúng về chính trị, Ngài sẽ không khuấy động quẩn chúng. McClain viết:
Vị vua này - lù 'líầx tớ' của Đức Chúa Trời - sẽ khâm! tiên lên địa vị nôi hột hợp pháp cùa Ni>ài bằm; hất kỳ phương tiện tììóiìiỊ tlutờnạ của sức mạnh xác thịt hay biện pháp mị dân chính trị nào; cũn ạ khôm> hàm> nhữniỉ thế lực siêu nhiên dưới quyền M - ■ 22
12:20 Ngài sẽ chẳng bẻ cây gậy đã gãy hay dập tắt ngọn đèn gần tàn.
Ngài sẽ không giày đạp những người bị tước đoạt của cải hay hạng người bị xã hội ruồng bỏ để đạt mục tiêu của Ngài. Ngài sẽ khuyến khích và làm vững mạnh người tan vỡ cõi lòng và bị hà hiếp. Thậm chí Ngài còn thổi tia lửa đức tin bùng lên thành ngọn lửa.
Chức vụ của Ngài sẽ tiếp tục cho đến khi Ngài khiến sự công chính được
thắng. Sự chăm sóc trìu mến và khiêm nhường của Ngài cho người khác sẽ không bị dập tắt bởi lòng thù ghét và vong em của con người.
12:21 Và dân ngoại sẽ tin cậy Danh Ngài. Trong Êsai, cụm từ này là: "Và các vùng bờ biển sẽ chờ đợi luật pháp Ngài," nhưng ý nghĩa củng là như nhau. Các vùng bờ biển nói đến các nước ngoại bang. Họ được tả là đang chờ đợi sự cai trị của Ngài để có thể trở nên thần dân trung thành của Ngài. Kleist và Lilly ca ngợi câu trích này từ Êsai là:
... Một troníỊ tìhữ/iíỊ ngọc CỊUÝ cua sách Tin Lành. bức tranh tủ Đấ/iíỊ Christ với ve dẹp tuyệt vời... Êsai mô tả sự liên hiệp cùa Đấng Christ với Cha, sứ mạn (Ị của NiỊÙi dê dạy dỗ các dân, sự dịu dàng của Nạài khi dôi đãi với nhân loại âíUìiị chịu khố và chiểu íhắiiíị cuối cù lì ý của Nạài: khôiìỊi còn /ỉV vọ/;!,' nào khác cho thê gian ngoại trừ trong Danh Ngài. Đâtix Clirist - là Cứu Chúa của thê ự lơn - khô)ìi> dược diễn tá bằníỊ Iiliữní> từ HỊ>ữ khô khan cùa triết học kinlì viện. nluùiạ dược khoác troiiíỊ HÍỊÔII IIIỊỮ hình tưựtií> phoníỊ phú cún
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Đôiiạ phưdnạ.
G. Tội Không Thể Tha Được (XUI- 32) 12:22-24  Khi  Chúa chữa lành người mù và câm bị quỷ ám, dân
chúng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc Ngài có thể là Con của Đavít, Đấng Mêsi của Ysơraên. Điểu này chọc giận người Pharisi. Không thể nhịn chịu thêm bất kỳ lời gợi ý đồng cảm nào với Chúa Jềsus, họ kết tội phép lạ ấy
được thực hiện bởi quyền năng của Bẽênxêbun, là chúa quỷ. Bẳn cáo trạng đáng ngại này là lời kết tội công khai đầu tiên rằng Chúa Jêsus được ma quỉ ban quyền năng.
12:25,26 Khi biết ý tưởng họ, Chúa Jêsus tiếp tục vạch trần sự ngu dại của họ. Ngài nói rằng không một nước nào, thành nào hay nhà nào tự chia xé nhau mà tiếp tục còn được. Nếu Ngài đuổi quỷ của Satan bằng quyền năng của Satan, thì Satan đang hành động chống lại chính hắn. Điều ấy thật phi lý.
12:27 Chúa có câu trả lời sắc bén thứ nhì cho người Pharisi. Một số đồng nghiệp của họ, được gọi là những thầy trừ quỷ, tuyên bố có quyền năng để đuổi quỷ. Chúa Jêsus không thừa nhận cũng không phủ nhận lời tuyên bố của họ, nhưng dùng điều đó để nói rõ rằng nếu Ngài nhờ Bêênxêbun mà trừ quỷ, thì các con trai của người Pharisi (tức những thầy trừ quỷ ấy) cũng nhờ quyền phép của Bêênxêbun. Người Pharisi không bao giờ thừa nhận điều này, nhưng không thế tránh né lối giải thích hợp lý của lý lẽ này. Những đồng nghiệp của người Pharisi sẽ lên án họ khi ám chỉ họ đuổi quỷ với tư cách tay sai của Satan. Scoíield nói:
Người Pharisi cấp tốc phần nộ trước mọi lời ám chí nào cho rằng (/uyên năiìí> Satan có liên quan tiến họ và con cái họ, nluùiiị dựa trên cơ
mù họ ílaiiỊi chấp nhận. tức nói Đanx Christ đuôi quy nhờ quyền cùa Kêènxêhim, tiu chính những con cùa họ ì ĩ' dành íỊÌá họ là kỉiôìiíi nhất vàn;  vi  nếu  quyền  đuôi  quy là quyền của Satan, thì bất cứ ai sử dụtìíỊ quyền phép ây đều liên minh
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với iii>L(ôn cứa quyên nãìii> đó.
Họ đang nói không hợp lý luận khi gán những kết quả tương tư nhau cho các nguyên nhân khác nhau.
12:28 Đương nhiên, sự thật là Chúa Jêsus cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ. Toàn bộ đời sống của Ngài với tư cách Con Người trên đất đều sống bởi quyền năng của Thánh Linh. Ngài là Đấng Mêsi đầy dẫy Thánh Linh, là Đấng Êsai đã báo trước (Êsai 11:2; 42:1; 61:1-3). Do đó, Ngài phán với người Pharisi: "nếu Ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỉ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi." Lời công bố này chắc chắn là đòn chí mạng. Họ tự khoe khoang kiến thức thần học. Thế nhưng nước Đức Chúa Trời đã đến với họ vì Vua ở giữa họ, thế mà họ thậm chí còn chẳng biết Ngài đang có mặt tại đó nữa!
12:29 Thay vì kết liên minh với Satan, chính Chúa Jêsus là Đấng Chinh Phục Satan. Ngài minh họa điều này bằng câu chuyện về người mạnh sức. Người mạnh sức là Satan. Nhà của người mạnh sức là phạm vi hắn tung hoành, của cải của hắn chính là những ma quỉ của hắn. Chúa Jêsus là Đấng trói người mạnh sức, vào nhà của hắn, và cướp của cải hắn. Thực ra, việc trói Satan diễn ra theo nhiều giai đoạn. Việc này bắt đầu trong chức vụ công khai của Chúa Jèsus. Được bảo đảm dứt khoát bởi sự chết và sự phục sinh của Đấng Christ. Công việc này sẽ táng đáng kể hem nữa trong thời trị vì một ngàn năm
của Vua (Khải Huyền 20:2). Cuối cùng, công việc này sẽ thành hiện thực đời đời khi Satan bị quăng xuống hổ lửa (Khải Huyền 20:10). Hiện tại, ma quỉ dường như không bị trói; nó vẫn có quyền hành đáng kể. Nhưng số phận của nó đã được định đoạt và thì giờ của nó còn ngắn ngủi.
12:30 Rồi Chúa Jêsus phán: "Ai không ở với ỉa, thì nghịch cùng ta; ai không thâu hiệp với ỉa, thì tan ra." Thái độ phạm thượng của họ cho thấy người Pharisi không ồ với Chúa; vì vậy, họ đang nghịch cùng Ngài. Khi không chịu thu hoạch mùa màng cùng với Ngài, họ đang làm tản lạc các hạt lúa. Họ vu cáo Chúa Jêsus đuổi quỷ bằng quyển năng của Satan trong khi trên thực tế, chính họ là những tôi tớ của Satan, tìm cách phá hỏng công tác của Đức Chúa Trời.
Trong Mác 9:40, Chúa Jêsus phán: "... Hễ ai không nghịch cùng ta là thuộc về ta." Câu này dường như đảo ngược thẳng thừng những lời Ngài phán trong Mathiơ 12:30. Điểm khó hiểu được giải quyết khi chúng ta thấy trong Mathiơ, đây là vấn đề về sự cứu rỗi. Một người hoặc ủng hộ Đấng Christ hoặc chống nghịch Ngài; không hề có sự trung lập. Trong Mác, vấn đề là sự phục vụ. Có nhiều điểm khác biệt lớn lao giữa vòng các môn đồ Chúa Jêsus - những khác biệt trong sự thông công tại hội thánh địa phương, với những phương pháp, trong lối giải thích các giáo lý. Nhưng quy luật ở đây ấy là nếu người nào không chống lại Chúa, thì người ấy đang ủng hộ Ngài và nên được tôn trọng cách xứng đáng.
12:31,32 Những câu này đánh đấu sự khủng hoảng Ưong cách Chúa đối đãi với những lãnh đạo của Ysơraên. Ngài lên án họ đã phạm vào tội không thể tha được bằng cách nói phạm đến Đức Thánh Linh, tức là kết án Chúa Jêsus thi hành các phép lạ của Ngài bằng quyền năng Satan chứ không bởi quyền phép Đức Thánh Linh. Trên thực tế, đây chính là gọi Thánh Linh là Bêênxêbun, chúa của quỷ.
Có sự tha thứ cho mọi hình thức khác của tội lỗi và lời phạm thượng. Một người thậm chí có thể nói phạm đến Con Người mà vẫn được tha. Nhưng nói phạm thượng đến Đức Thánh Linh là tội mà không còn có sự tha thứ nào khác trong đời này hay trong Thiên Hy Niên sắp đến. Khi Chúa nói trong đời này, Ngài đang nói đến những ngày Ngài thi hành chức vụ công khai trên đất. Quả là thắc mắc hợp lý: Ngày nay người ta có thể phạm vào tội không tha thứ được này không, vì Ngài đang không đích thân hiện diện trong thân thể để thi hành các phép lạ.
Tội không thể được tha không phải là một với tội khước từ Tin Lành; có thể một người cự tuyệt Cứu Chúa suốt nhiều năm, sau đó ăn năn, tin và được cứu. (Đương nhiên, nếu chết đi mà vẫn chưa tin người ấy vẫn không được tha thứ.) Cũng không phải là tội sa ngã; tín hữu có thể đi [ạc xa Chúa, thế nhưng vẫn có thể được khôi phục mối tương giao trong gia đình của Đức Chúa Trời. Nhiều người lo sợ có thể phạm phải tội không thể tha được. Dầu ngày nay người ta có thể phạm vào tội này, nhưng sự kiện người ấy lo
lắng chính là bằng chứng người ấy không phạm vào tội này. Những người đã phạm vào tội này là người cứng lòng và không ngừng chống đối Đấng Christ. Họ chẳng hề băn khoăn day dứt vì đã lăng mạ Thánh Linh, cũng không ngần ngại lập mưu giết chết Con Đức Chúa Trời. Họ chẳng hề hối hận, cũng chẳng ăn năn.
H. Xem Trái Biết Cây (12:33-37) 12:33 Ngay cả người Pharisi chắc củng đã thừa nhận Chúa Jêsus làm điều lành khi đuổi quỷ. Thế nhưng họ kết tội Ngài đã làm điều dữ. ở đây, Chúa vạch trần tình trạng không nhất quán của họ, và trên thực tế Ngài phán: "Các ngươi hãy quyết định đi. Nếu cây tốt, trái của nó cũng tốt, và ngược lại." Trái phản ảnh phẩm chất của cây đã sinh ra trái đó. Trái của chức vụ Ngài là tốt. Ngài đã chữa lành kẻ bệnh, kẻ mù, kẻ điếc, kẻ câm, đã đuổi nhiều quỷ và kêu kẻ chết sống lại. Một cây hư hoại có sinh ra được trái tốt không? Hoàn toàn không thể! Vậy sao họ lại ngoan cố không chịu công nhận Ngài?
12:34,35 sở dĩ như vậy vì họ là dòng dõi rắn lục. Thói hiểm ác của họ chống lại Con Người, thể hiện rõ bởi những lời nói đầy nọc độc của họ, chính là sự tuôn trào từ tấm lòng gian ác của họ.25 Tấm lòng đầy dẫy điều thiện sẽ thể hiện bằng chứng qua lời nói đầy ơn và công bình. Tấm lòng gian ác tự thể hiện qua lời nói phạm thượng, cay đắng và ngôn ngữ hung bạo.
12:36 Chúa Jêsus long trọng cảnh cáo họ (và chúng ta) rằng mọi người sẽ khai trình mọi lời hư không mình đã nói, vì những lời người ta nói ra là đồng hồ đo lường chính xác về đời sống họ, nên chúng lập thành cơ sớ thích hợp để định tội hoặc tha bổng. Sự định tội để đoán phạt người Pharisi sẽ lớn biết dường nào vì những lời nói gian ác và khinh thường của họ đối cùng Con Thánh của Đức Chúa Trời!
12:37 "Vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt." Trong trường hợp tín hữu, hình phạt cho lời nói bất cẩn đã được trả xong qua sự chết của Đấng Christ; tuy nhiên, lời nói bất cẩn của chúng ta, chưa được xưng ra và chưa được tha, sẽ khiến mất phần thướng tại Ngai Đoán Xét của Đấng Christ.
I. Dấu Lạ Của ĩỉên Tri Giôna (12:38-42) 12:38 Bất chấp mọi phép lạ Chúa Jêsus đã làm, các thầy thông giáo và người Pharisi vẫn cả gan xin Ngài một dấu lạ, hàm ý sẽ tin nếu Ngài chứng minh được chính Ngài là Đấng Mêsi! Những sự giả hình của họ quá hiển nhiên. Nếu không tin sau khi thấy rất nhiều phép lạ như thế, làm sao họ chịu tin chỉ bởi thêm một phép lạ nữa? Thái độ đòi hỏi các dấu lạ để làm điều kiện cho lòng tin là thái độ không làm đẹp lòng Chúa. Đúng như Chúa Jêsus đã phán với Thôma: "Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!" (Giăng 20:29). Trong cơ cấu tổ chức của Đức Chúa Trời, thấy đến sau tin.
12:39 Chúa gọi họ là dòng dõi hung ác gian dâm; hung ác vì họ cố tình bịt mắt trước chính Đấng Mêsi của họ, gian dâm vì không chung thủy về mặt thuộc linh với Đức Chúa Trời
của họ. Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa của họ, Đấng độc nhất vô nhị kết hợp thần tánh tuyệt đối và nhân tánh ừọn vẹn, đứng giữa họ, đang phán với họ, thế mà họ còn dám xin Ngài một dấu lạ.
12:40 Chúa nói ngắn gọn với họ rằng không một dấu lạ nào khác được ban cho họ ngoài dấu lạ của tiên tri Giôna, để nói đến sự chết, chôn và sự sống lại của Ngài. Từng trải bị cá nuốt rồi sau đó được nôn ra của Giôna (Giôna 1:17; 2:10) làm hình bóng trước về sự thương khó và sống lại của Chúa. Việc Ngài sống lại từ kẻ chết sẽ là dấu lạ chung quyết, đạt đến đỉnh điểm trong chức vụ của Ngài cho dân Ysơraên.
Giôna bị ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm thể nào thì Chúa cũng báo trước Ngài sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm thể ấy. Câu này gây ra nan đề. Theo cách người ta thường tin, nếu Chúa Jêsus được chôn vào ưưa thứ sáu rồi sống lại vào sáng Chúa Nhật, làm sao có thể nói Ngài ở ba ngày ba đêm trong mộ? Câu trả lời thế này: theo cách tính của người Do Thái, bất kỳ phần nào của ban ngày và đêm cũng đều được kể như một khoảng thời gian đầy trọn. "Một ngày và đêm tạo thành một onah, và một phần của một onah thì cũng giống như toàn bộ một onah vậy" (Tục ngữ Do Thái).
12:41 Chúa Jêsus mô tả tội phạm của các lãnh đạo Do Thái bằng hai điểm tương phản nhau. Thứ nhất, dân ngoại của thành Ninive được hưởng ít đặc ân hơn, thế nhưng họ đã nghe lời giảng của Đấng tiên tri có mắc sai lầm là Giôna này, họ đã hết sức đau đớn ăn năn. Họ sẽ đứng dậy trong ngày phán xét để định tội những người trong thời của Chúa Jêsus vì không chịu tiếp nhận Đấng tôn trọng hơn Giôna - tức là Con Đức Chúa Trời Nhập Thể.
12:42 Thứ nhì, nữ hoàng Sêba, một người ngoại bang ở bên ngoài vòng đặc ân của Do Thái, đã đi từ phương Nam, với nỗ lực và chi phí rất lớn, để đến phỏng vấn Salômôn. Người Do Thái trong thời Chúa Jêsus không cần phải đi đâu xa để thấy Ngài; Ngài đã đi từ Thiên đàng đến nơi ở của họ để làm Vua Mêsi của họ. Thế nhưng họ không dành chỗ nào trong đời sống họ cho Ngài - là Đấng vô vàn tôn trọng hơn Salômôn. Một nữ hoàng ngoại bang sẽ lên án họ trong ngày đoán xét về tội cố ý thờ ơ như thế.
Trong đoạn này, Chúa chúng ta được trình bày như Đấng cao trọng hơn đền thờ (câu 6); cao trọng hơn Giôna (câu 41); và cao trọng hơn Salômôn (câu 42). Ngài "cao trọng hơn kẻ cao trọng nhất, và tốt hơn vô cùng so với người tốt nhất."
J. Một Tà Lỉnh quay Trờ Lại (12:43-45) 12:43,44 Giờ đây Chúa dùng ẩn dụ để tóm tắt quá khứ, hiện tại và tương lai cửa dân Ysơraên vô tín. Người này tượng trưng cho dân Do Thái, tà linh tượng trưng cho hình tượng vốn đặc trưng cho dân tộc này kể từ thời làm nô lệ tại Êdíptô cho đến cuộc lưu đày Babylôn (là điểu tạm thời chữa trị dân Ysơraên khỏi tội thờ lạy hình tượng). Dường như tà linh đã
ra khỏi người này. Từ cuối cuộc lưu đày cho đến ngày nay, dân Do Thái không còn là người thờ lạy hình tượng nữa. Họ giống như căn nhà trống khổng, quét sạch và sửa soạn tử tế.
Hơn một ngàn chín trăm năm trước, Cứu Chúa tìm cách vào trong nhà trống đó. Ngài là Người ỏ Trong Nhà và Chủ Nhà, nhưng dân chúng kiên quyết không chịu cho Ngài vào. Dầu không còn thờ lạy hình tượng nữa, nhưng họ cũng không thờ lạy Đức Chúa Trời chân thần.
Căn nhà ưống không nói đến khoảng trống thuộc linh - tình trạng nguy hiểm, như câu tiếp theo cho thấy. Cải cách vẫn chưa đủ. Phải có sự tiếp nhận Cứu Chúa cách tích cực.
12:45 Sẽ có ngày linh của hình tượng quyết định quay lại căn nhà, đi kèm với bảy quỷ khác dữ hơn nó nữa. Vì bảy là con số của sự trọn lành hoặc sự hoàn chỉnh, có lẽ câu này nói đến tội thờ lạy hình tượng trong hình thức phát triển trọn vẹn của nó. Câu này nhìn hướng tới Cơn Đại Nạn khi quốc gia bội đạo này thờ lạy Arttichrist. sấp mình xuống trước con người tội ác và thờ phượng hắn như Đức Chúa Trời là một hình thức thờ lạy hình tượng còn kinh khiếp hem cả tội dân sự từng phạm trong quá khứ. Vì vậy, số phận người ấy sau lại xấu hơn trước. Ysơraên vô tín sẽ gánh chịu những đoán phạt kinh khiếp của Cơn Đại Nạn, và sự chịu khổ của họ còn vượt troi hơn cả sự chịu khổ trong cảnh Lưu Đày Tại Babylôn. Phần dân sự thờ lạy hình tượng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn tại Sự Tái Lâm của Đấng Christ.
"Dòng dõi dữ này cũng như vậy." Chủng tộc bội đạo khước từ Đấng
Christ vốn cự tuyệt khinh thường Con Đức Chúa Trời trong Sự Hiện Ra Lần Thứ Nhất Của Ngài cũng chính là chủng tộc sẽ chịu sự đoán phạt kinh khiếp khi Ngài Hiện Đến Lần Thứ Nhì.
K. Mẹ Và Anh Em Trai Của Chúa Jêsus (12:4650)
Những câu này mô tả một sự kiện có vẻ như tầm thường, trong đó gia đình Chúa đến nói chuyện với Ngài. Vì sao họ đến? Có lẽ Mác cho chúng ta manh mối. Một số bạn hữu của Chúa Jêsus xác định Ngài đã mất trí (Mác 3:21,31-35), và có lẽ gia đình Ngài đến để âm thầm đưa Ngài đi (cũng xem Giăng 7:5). Khi nghe báo mẹ và anh em trai Ngài đang chờ bên ngoài muốn nói chuyện cùng Ngài, Chúa trả lời bằng cách hỏi: "Ai là mẹ ta, ai là anh em ta?" Rồi chỉ vào các môn đồ, Ngài phán: "Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ỉa ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ỉa vậy."
Lời công bố đáng sửng sốt này mang đầy ý nghĩa thuộc linh; nó đánh dấu bước ngoặc đặc biệt trong cách Chúa đối đãi với Ysơraên. Mali và các con trai của bà đại diện cho dân Ysơraên, tức những người bà con cùng huyết thống của Chúa Jêsus. Mãi đến lúc này, Ngài vẫn giới hạn chức vụ Ngài hầu hết cho chiên lạc mất của nhà Ysơraên. Nhưng ngày càng thấy rõ chính dân sự Ngài sẽ không có được Ngài. Thay vì sấp mình xuống trước Đấng Mêsi của họ, người Pharisi đã kết tội Ngài đang bị Satan kiểm soát.
Vì vậy giờ đây Chúa Jêsus công bố một trật tự mới. Kể từ đó trở đi, những mối ràng buộc của Ngài với Ysơraên sẽ không còn là yếu tố chi phối việc Ngài đi ra rao giảng nữa. Dầu tấm lòng thương xót của Ngài vẫn tiếp tục nài nỉ đồng bào theo xác thịt của Ngài, đoạn 12 báo hiệu sự đoạn tuyệt không lầm lẫn vào đâu được với Ysơraên. Kết quả ấy giờ đây hiện rõ. Ysơraên sẽ không có Ngài, nên Ngài sẽ quay sang những người chịu có Ngài. Những mối quan hệ huyết thống sẽ bị thay" thế bởi những suy tính thuộc linh. Sự vâng lời Đức Chúa Trời sẽ đem những người nam người nữ -bất luận người Do Thái hay ngoại bang - vào mối quan hệ sống động với Ngài.
Trước khi rời khỏi biến cố này, chúng ta nên nhắc hai ý về mẹ của Chúa Jêsus. Trước hết, rõ ràng Mali không giữ bất kỳ địa vị hưởng ưu tiên đặc biệt nào khi ra mắt Ngài.
Thứ nhì, việc nhắc đến những em trai của Chúa Jêsus giáng một đòn vào giáo lý dạy Mali là nữ đồng trinh vĩnh viễn. Có hàm ý rất mạnh mẽ: đầy là những con trai thật sự của Mari và do đó là em cùng mẹ khác cha của Chúa chúng ta. Quan điểm này được củng cố bởi những câu Kinh Thánh như Thi Thiên Ó9:8; Mathiơ 13:55; Mác 3:31, 32; 6:3; Giăng 7:3,5; Công Vụ 1:14; I.Côrinhtô 9:5; Galati 1:19.
VUI. VUA CÔNG BỐ HÌNH THỨC LÂM THỜI MỚI CỦA NƯỚC THIÊN ĐÀNG vì Cớ Sự KHƯỚC Từ CỦA YSƠRAÊN (Đoạn 13)
Các An Dụ uế Nước Thiên Dàng Chúng ta lại tiến đến thời điểm khủng hoảng trong sách Tin Lành của
Mathiơ. Chúa cho thấy các mối quan hệ trên trần gian giờ đây được thay thế bởi những mối quan hệ thuộc linh, cho thấy không còn vấn đề dòng dõi huyết thống của người Do Thái nhưng là vấn đề vâng phục Đức Chúa Cha. Khi khước từ Vua, các thầy thông giáo và người Pharisi tất nhiên khước từ luôn nước Thiên đàng. Giờ đây qua một loạt ẩn dụ, Chúa Jêsus cho thấy trước hình thức mới của nước Thiên đàng sẽ diễn ra trong thời kỳ giữa lúc Ngài bị khước từ với sự hiện ra cuối cùng của Ngài trong tư cách Vua muôn vua và Chúa muôn chúa. Sáu trong các ẩn dụ này bắt đầu với những chữ "Nước Thiên đàng giống như..."
Để thấy những ẩn dụ này trong đủng góc độ của chúng, chúng ta xem lại nước Thiên đàng được thảo luận trong đoạn 3. Nước Thiên đàng là phạm vi trong đó quyền cai trị của Đức Chúa Trời được công nhận. Nước ấy có hai phương diện: (1) Lời tuyên xưng bề ngoài, bao gồm tất cả những ai tuyên bố công nhận quyền cai trị của Đức Chúa Trời; và (2) Thực tại bể trong, chỉ gồm những người đã bước vào nước này bởi trở lại tin nhận Chúa. Nước này được nhìn thấy trong năm giai đoạn: (1) Giai đoạn Cựu Ước trong đó nước được nói tiên tri đến; (2) Giai đoạn "đến gần" hay hiện tại trong Thân Vị của Vua; (3) Giai đoạn lâm thời, gồm có những người trên đất xưng mình là thần dân của Ngài tiếp sau khi Vua bị khước từ và trở về Thiên đàng; (4) Sự bày tỏ nước Thiên đàng ra trong Thiên Hy Niên; và (5) Vương quốc cuối cùng và đời đời. Mọi
câu Kinh Thánh nói đến nước này đều thuộc vào một trong những giai đoạn trên. Đoạn 13 ở đây đang thảo luận đến giai đoạn thứ ba, tức giai đoạn trung gian. Trong giai đoạn này, nước Thiên đàng trong thực tại bề trong của nó - (các tín hữu thật) - từ Lễ Ngũ Tuần cho đến Sự cất Lên - được hợp bởi những người vốn cũng chính là hội thánh. Đây là sự nhận diện duy nhất giữa nước Thiên đàng và hội thánh; ngoài ra, nước Thiên Đàng không phải là một cũng không giống hệt nhau.
Ghi nhớ những bối cảnh này, chúng ta hãy cùng nhau xem các ẩn dụ.
A. Ẩn Dụ Người Gieo Giông (13:1- 9)
13:1 Chúa Jêsus ra khỏi nhà mà Ngài đã chữa lành cho người bị quỷ ấm và ngồi bên mé biển Galilê. Rất nhiều người nghiên cứu Kinh Thánh nhìn thấy ngôi nhà này đang mô tả dân Ysơraên và biển như của dân ngoại. Vì vậy, sự di chuyển của Chúa làm biểu tượng về sự đoạn tuyệt với Ysơraên; trong hình thức lâm thời, nước Thiên đàng sẽ được rao giảng cho các dân.
13:2 Khi đoàn dân đông lắm tụ tập trên bãi biển, Ngài xuống thuyền và bắt đầu dạy dân chúng bằng các ẩn dụ. Ân dụ là câu chuyện có sự dạy dỗ ngầm về thuộc linh hay đạo đức mà không phải luôn luôn thấy rõ tức khắc. Bảy ẩn dụ đi sau kể cho chúng ta biết nước Thiên đàng ra sao trong khoảng thời gian giữa Sự Hiện Đến Lần Thứ Nhất Và Thứ Nhì của Ngài.
Bốn ẩn dụ đầu tiên được kể cho đoàn dân; ba ẩn dụ cuối được Chúa kể cho riêng các môn đồ mà thôi, Chúa giải thích hai ẩn dụ đầu và ẩn dụ thứ bảy cho các môn đồ, để cho họ (và chúng ta) giải nghĩa các ẩn dụ còn lại bằng những chìa khóa mà Ngài đã ban rồi.
13:3 Ẩn dụ thứ nhất nói về người gieo giống định gieo trên bốn loại đất khác nhau. Và có thể mong đợi mỗi trường hợp đem lại kết quả khác nhau.
13:4-8
LOẠI ĐẤT	KẾT QUẢ
Ì.   Đường  bị  dè    /.   Hạt  giống bị
cứns.	chim trời ăn mất.
2.	Hại lỊÌốníỉ, nia
mầm nhanh chóní>.
2.	Lớp đá sỏi nhitỉiỊì không có rẽ:
mỏim.	mặt trời mọc lên
thì bị đốt và phải héo.
3.	Hạ! ÍỊÌỐI1Í> lua
, ~„-.   , ,   ...       mầm. nhiùiư klìíhiv
3.	Đát có bụi gai.	., '
thê tăiiỊ! trương vì
gai.
4.	Hụt giông nứt
mầm. lớn lèn, đem
lại vụ mùa: một số
4.	Đất tốt.	già  ni gấp trăm
lần. có giẻ gấp sáu chục. có gió gấp ba di ục.
13:9 Chúa Jêsus kết thúc ẩn dụ bằng lời khuyến cáo bí ẩn: "Ai có tai, hãy nghe!" Trong ẩn dụ này, Ngài đang truyền đạt sứ điệp quan trọng cho đoàn dân, và một sứ điệp khác cho các môn đổ. Đừng ai trượt mất ý nghĩa của lời Ngài phán.
Vì chính Chúa giải thích ẩn dụ trong câu 18- 23, chúng ta sẽ kiềm nén tò mò của mình cho đến khi đọc tới phân đoạn đó.
B. Mục Đích Của Các Ẩn Dụ (13:10-17) 13:10 Các môn đồ không hiểu vì sao Chúa lại phán cho đoàn dân bằng thứ ngôn ngữ ẩn khuất của các ẩn dụ.
Vì vậy họ xin Ngài giải thích phương pháp của Ngài.
13:11 Trong cầu trả lời, Chúa phân biệt giữa đoàn dân vô tín với các môn đồ đã tin Ngài. Đoàn dân, là mẫu điển hình của dàn tộc này, hiển nhiên đang khước từ Ngài, dầu vậy sự khước từ của họ vẫn chưa đầy đủ cho đến thời điểm thập tự giá. Họ sẽ không được phép biết những điểu mầu nhiệm (bí mật) của nước Thiên đàng, trong khi những môn đổ thật của Ngài sẽ được giúp cho hiểu.
Điều mầu nhiệm trong Tân Ước là một sự kiện con người chưa từng biết trước đó, là điều con người không thể học hỏi được nếu không có khải thị thiên thượng, nhưng giờ đây được bày tỏ ra. Những điểu mẩu nhiệm của nước Thiên đàng đến tận bấy giờ vẫn là những chân lý chưa ai biết về nước Thiên đàng trong hình thức lâm thời của nó. Chính sự kiện nước Thiên đàng sẽ có một hình thức lâm thời vẫn là bí mật mãi cho đến tận bây giờ. Các ẩn dụ này mô tả một số đặc trưng của nước Thiên đàng trong khoảng thời gian Vua vắng mặt. Do đó, có người gọi đây là "hình thức mầu nhiệm của nước Thiên đàng." - không phải vì có điều gì huyền bí về nước ấy, nhưng đơn giản vì chưa hể có ai biết trước thời điểm đó.
13:12 Có vẻ như độc đoán khi những bí mật này bị rút khỏi đoàn dân đông để bày tỏ cho các môn đổ.
Nhưng Chúa nêu lý do: "Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ được dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điểu họ đã có nữa." Các môn
đổ có đức tin nơi Chúa Jêsus; do đó, họ sẽ được ban khả năng để nhận được thêm. Họ đã tiếp nhận sự sáng; do đó họ sẽ nhận thêm sự sáng nữa. Mặt khác, dân Giuđa đã khước từ Sự Sáng của thế gian; do đó, họ không những bị ngăn không nhận được thêm sự sáng, mà còn mắt cả chút ít sự sáng đã có. Khước từ sự sáng thì không được cho sự sáng nữa.
13:13 Mathevv Henry ví các ẩn dụ này với trụ mây và trụ lửa để soi sáng Ysơraên đồng thời gây rối cho người Êdíptô. Các ẩn dụ sẽ được bày tỏ cho những người thật lòng quan tâm, nhưng sẽ tỏ ra "chỉ là sự bực tức cho những người thù địch với Chúa Jêsus." Vì vậy, không phải do Chúa bốc đồng, nhưng chỉ là cách hoạt động của nguyên tắc vốn có sẵn trong toàn bộ đời sống - sự đui mù của lý trí dẫn đến sự đui mù của óc phán đoán. Vì cớ đó Ngài phán với người Giuđa bằng các ẩn dụ. H. c. VVoodring nói thế này: "Vì họ không yêu mến lẽ thật, nên sẽ không nhận được sự sáng của lẽ thật."26 Họ xưng mình thấy, tức là quen thuộc với chân lý thiên thượng, nhưng Chân Lý nhập thể đứng trước mặt họ mà họ cương quyết không chịu thấy Ngài. Họ xưng mình nghe Lời Đức Chúa Trời, nhưng Lời Hằng sống của Đức Chúa Trời đang ở giữa họ mà họ không chịu vâng lời Ngài. Họ không chịu hiểu sự thực tuyệt vời về Sự Nhập Thể; do đó, năng lực để hiểu đã bị cất khỏi họ.
13:14,15 Họ là sự ứng nghiệm sống động lời tiên tri Êsai 6:9,10. Lòng Ysơraên đã trở nên cứng cỏi và họ nặng tai trước tiếng phán của Chúa. Họ cố tình không chịu nhìn bằng mắt mình. Họ biết nếu họ thấy, nghe, hiểu và ăn năn, Đức Chúa Trời sẽ chữa lành họ. Nhưng trong cơn bệnh tật và túng thiếu của họ, họ vẫn khước từ sự cứu giúp của Ngài. Do đó, hình phạt dành cho họ là họ sẽ nghe mà chẳng hiểu chi, và nhìn mà chẳng thấy chi.
13:16,17 Các môn đồ đã được hưởng đặc ân lớn lao, vì đang thấy điều chưa ai từng thấy trước đó. Các tiên tri là những người công bình của Cựu Ước, đã khao khát được còn sống nhìn thấy Đấng Mêsi đến, nhưng ao ước của họ không được thỏa mãn. Các môn đồ được đặc ân sống vào giờ phút khủng hoảng này trong lịch sử, để nhìn thấy Đấng Mêsi, để chứng kiến các phép lạ của Ngài, được nghe lời dạy vô song ra từ môi miệng Ngài.
c. Lời Giai Thích An Dụ Người Gieo Giông (13:18-23)
13:18 Sau khi giải thích vì sao dùng các ẩn dụ, giờ đây Chúa tiếp tục giải nghĩa ẩn dụ về bốn loại đất. Ngài không xác định người gieo giống là ai, nhưng chúng ta có thể biết chắc hình ánh này chỉ về hoặc chính Ngài (câu 37) hoặc những người rao giảng sứ điệp nước Thiên đàng. Ngài xác định hạt giống là đạo nước Thiên đàng (câu Các lớp đất tượng trưng cho những người nghe sứ điệp ấy.
13:19 Lối đi bị nén cứng nói đến những người không chịu tiếp nhận sứ điệp. Họ nghe Tin Lành nhưng không hiểu - không phải vì không thể hiểu, nhưng vì không chịu hiểu. Chim trời là hình ảnh về Satan; Satan cướp hạt giống khỏi lòng những người nghe này. Satan cộng tác với họ để tự làm cho lòng họ cứng cỏi. Người Pharisi là những người nghe thuộc hạng đất cứng.
13:20,21 Khi Chúa nói đến lớp đất
đá sỏi, Ngài nghĩ đến lớp đất phủ trên gờ đá. Lớp đất này tượng trưng cho những người nghe đạo và vui mừng chịu lấy. Và thoạt đầu, có lẽ người gieo giống rất phấn chấn vì công tác giảng đạo của mình rất thành công. Nhưng chẳng bao lâu người ấy rút ra được những bài học sâu sắc hem: không phải là tốt khi sứ điệp được đón nhận với những nụ cười những tiếng reo mừng. Trước hết phải có sự cáo trách tội lỗi, đau buồn về tội lỗi và ăn năn. Nhìn thấy người tìm hiểu Chúa khóc lóc trên con đường đến Gôgôtha thì có dấu hiệu thành công hơn là nhìn thấy người ấy đi xuống dọc lối đi trong nhà thờ với vẻ vô tư và hổ hởi. Lớp đất nông cạn này sinh ra lời tuyên xưng nông cạn, đất không đủ sâu để đâm rễ. Nhưng khi lời tuyên xưng của họ được thử nghiệm bởi mặt trời nóng cháy của sự chịu khổ và sự bắt bớ, họ quyết định không đáng phải chịu như vậy và bỏ mọi lời tuyên xưng đầu phục Đấng Christ của mình.
13:22 Lớp đất rậm gai tượng trưng cho một hạng người khác nghe đạo hời hạt bề ngoài. Bể ngoài họ có vẻ là những thần dàn thật của nước Thiên
đàng nhưng theo thời gian, hứng thú của họ bị nghẹt ngòi bới sự lo lắng về đời này và bới mê đắm về của cải. Không có bông trái nào cho Đức Chúa Trời trong đời sống họ. Lang minh họa điều này qua hình ảnh người con trai của một người cha ham thích tiền và có một cơ sở kinh doanh lớn đồ sộ. Người con nghe giảng về Chúa trong tuổi thanh xuân nhưng rồi bị cuốn hút vào trong công việc làm ăn.
Chẳng mâv chốc, người con phải chọn giữa làm đẹp lòng Chúa và đẹp lòng cha mình. Như vậy, gai đã có trong lớp đất khi hạt giống được gieo ra và nẩy mầm. Những lo lắng đời này và sự lừa dôi của sự giàu có đã gần lắm rồi. Người này đì theo những ước muốn của cha mình, dấn thân hoàn toàn vào cônq việc kinh doanh, vươn lên làm chủ cơ sở, và khi đã thịnh vượn (Ị troníỊ đời thì phải công nhộn anh đã bỏ bê những điều thuộc về Thiên đàng. Anh sắp về hưu và tỏ ý định chuyên tâm hơn trong cúc vấn đề thuộc linh. NhiởiíỊ Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu. Người này về lum và chết đột ngột chí vài tháng sau. Anh để lại 90.000 Bảng Anh và đời thuộc linh bị hoang phí. Gai dã làm nghẹt ngòi dạo vù đạo không kết qua được}1
13:23 Đất tốt tượng trưng cho tín hữu thật. Người này nghe đạo và chịu tiếp nhận, và hiểu đạo qua việc làm theo những điều mình đã nghe. Dầu các tín hữu này không đồng loạt tạo ra lượng kết quả như nhau, nhưng hết thảy họ qua kết quả của mình đều cho thấy họ có sự sống thiên thượng. Kết quả ở đây là biểu hiện của đặc tánh
Cơ Đốc hơn là những linh hồn được chinh phục về cho Đấng Christ. Khi chữ "kết quả" được dùng trong Tân Ước, nó thường nói đến trái Thánh Linh (Galati 5:22,23).
An dụ này nhăm nói gì với đoàn dân đông? Hiển nhiên, ẩn dụ cảnh cáo nguy cơ của việc nghe mà không làm theo. Ấn dụ này cũng khích lệ những cá nhân thành tâm tiếp nhận Đạo, và sau đó chứng minh thực tại của họ bằng cách đem lại kết quả cho Chúa. Về phần các môn đồ, ẩn dụ chuẩn bị họ và các môn đồ tương lai của Chúa Jêsus cho sự kiện đáng nân lòng là có tương đối ít người nghe sứ điệp mà được cứu thật. An dụ này cứu thần dân trung thành của Đấng Christ khỏi ảo tướng cho rằng cả thế gian đều sẽ hoán cải qua sự truyền bá Tin Lành. Trong ẩn dụ này, các môn đồ cũng được báo trước ba kẻ thù lớn của Tin Lành: (1) Ma quỉ (chim ười - quỷ dữ); (2) Xác thịt (mặt trời miêu đốt -hoạn nạn hay bắt bớ); và (3) Thế gian (gai - những sự lo lắng về đời này và mê đắm về của cải).
Cuối cùng, các môn đồ được ban khải tượng về sự đền đáp lớn lao cho việc đầu tư vào con người. Gấp ba mươi lần tức là lãi 3000 phần trăm, gấp sáu mươi lần là lãi 6000 phần trăm, và gấp trăm lần là lãi 10.000 phần trăm cho khoản đầu tư. Thực ra, không có cách nào để đo lường kết quả của riêng một trường hợp hoán cải thật. Một giáo viên Trường Chúa Nhật nào đó đã đầu tư vào đời sống của Dwight L. Moody. Moody chinh phục nhiều người khác. Đến lượt họ lại chinh phục nhiều người khác nữa.
Vị giáo viên Trường Chúa Nhật kia đã bắt đầu một phản ứng dây chuyền không bao giờ chấm dứt.
D. Ẩn Dụ VỂ Lúa Mì Và Cò Lùng (13:24-30)
An dụ trước là minh họa sống động về sự kiện nước Thiên đàng bao gồm những người chỉ phục vụ vua trên môi miệng mình cũng như những người là môn đồ thật của Ngài. Ba lớp đất đầu làm hình bóng về nước Thiên đàng trong phạm vi rộng nhất của nó -lời tuyên xưng bề ngoài. Lớp đất thứ tư đại diện cho nước Thiên đàng trong phạm vi nhỏ hơn - những người đã thực sự hoán cải.
13:24-26 Ẩn dụ thứ nhì - là lúa mì và cỏ lùng - cũng trình bày nước Thiên đàng trong hai phương diện này. Lúa mì mô tả tín hữu thật, cỏ lùng là những người chỉ xưng mình là tín hữu thôi. Chúa Jêsus ví nước Thiên đàng với người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Nhưng đương khi người ta ngủ, thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa roi, rồi đi. Unger nói thứ cỏ lùng phổ thông nhất có trong đồng ruộng tại Xứ Thánh là một loại cỏ có lông: "Thứ cỏ độc, hầu như không thể phân biệt với lúa mì khi cả hai đang mọc lá lên. Nhưng đến khi ra giẻ, thì không khó tách chúng riêng ra."28
13:27,28 Khi các đẩy tớ thấy cỏ •ùng lộn với lúa mì, họ hỏi chủ xem chuyện đó xảy ra thế nào. Chủ lập tức nhận ra đây là việc của kẻ thù. Các flây tớ sẵn sàng nhổ cỏ lùng lên ngay lập tức.
13:29,30 Nhưng chủ truyền họ đợi cho đến mùa gặt. Con gặt sẽ tách riêng hai thứ ra. Lúa mì sẽ được thâu trữ vào kho còn cỏ lùng sẽ bị đốt.
Vì sao chủ ruộng ra lịnh hoãn tách riêng ra? Trong thiên nhiên, rễ của lúa mì và cỏ lùng đan xen vào nhau và hầu như không thể nhổ cái này mà
chừa được cái kia.
ỉ
An dụ này được Chúa chúng ta giải thích trong câu 37-43, vì vậy chúng ta sẽ chờ đến đỏ rồi giải thích thêm.
E. Ẩn Dụ Vê Hạt cải (13:31,32)
Tiếp theo Cứu Chúa ví nước Thiên đàng với hạt cải mà Ngài gọi là hạt nhỏ hơn hết, tức là nhỏ hơn hết trong kinh nghiệm của những thính giả Ngài. Khi một người gieo hạt cải này, nó mọc lên thành một cái cây, một sự phát triển phi thường. Cây cải bình thường trông giống một bụi rậm hơn là một cái cây. Cây này lớn đủ để cho chim làm tổ trên các nhánh nó.
Hạt giống này tượng trưng cho khởi đầu [chiêm nhường của nước Thiên đàng. Lúc đầu, nước Thiên đàng tương đối nhỏ và thuần khiết do bị bắt bớ. Nhưng với sự bảo hộ và bảo vệ của chính quyền, nó đã phát triển phi thường. Rồi chim trời đã đến làm tổ trên cây đó. Chữ dùng cho "chim trời" ở đây cũng chính là chữ được dùng trong câu 4; Chúa Jêsus đã giải thích chim trời muốn nói đến quỷ dữ (câu 19). Nước Thiên đàng trở nên nơi làm tổ cho Satan và những tay sai của nó. Ngày nay, chiếc dù của thế giới Cơ Đốc giáo bao trùm cả những hệ thống chối bỏ Đấng Christ như là Duy Nhất Thần Giáo (Unitarianism), Cơ Đốc Khoa Học (Christian Science),
Mormon (Mormonism), Giêhôva Chứng Nhân (Jehovah's VVitnesses), và Giáo Hội Thống Nhất (Uniíication Church của phái Moonies).
Vì vậy, ở đây Chúa báo trước cho các môn đồ biết đang khi Ngài vắng mặt, nước Thiên đàng sẽ kinh nghiệm sự phát triển phi thường. Họ đừng bị lừa dối cũng đừng đánh đổng sự tăng trướng với thành công. Đó sẽ là sự tăng trưởng không lành mạnh. Dầu hạt giống nhỏ bé sẽ trở thành một cây to lớn phi thường, sự to lớn của nó sẽ trở thành "chỗ ở của các ma quỉ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dày mà người ta gớm ghiếc" (Khải Huyền 18:2).
F. Ẩn Dụ Vê Men (13:33)
Kế đến Chúa Jêsus so sánh nước Thiên đàng với men mà người đàn bà kia lấy trộn vào trong ba đấu bột.
Cuối cùng, toàn bộ đống bột đã lên men. Lối giải thích phổ thông cho rằng bột ở đây là thế gian và men là Tin Lành sẽ được rao giảng trên khắp thế gian cho đến khi mọi người đều được cứu. Tuy nhiên, quan điểm này mâu thuần với Kinh Thánh, với lịch sử và với những biến cố đương thời.
Men luôn luôn làm hình bóng về điều ác trong Kinh Thánh. Khi Đức Chúa Trời truyền dân sự Ngài loại men ra khỏi nhà họ (Xuất Êdíptô Ký 12:15), họ đã hiểu điều này. Từ ngày thứ nhất đến ngày thứ bảy của Lễ Ăn Bánh Không Men, nếu ai ăn vật đã lên men, người ấy sẽ bị truất khỏi dân Ysơraên. Chúa Jêsus cảnh cáo về men của người Pharisi và Sađusê (Mathiơ 16:0,12) và men của Hêrốt (Mác 8:15). Trong I.Côrinhtô 5:6-8, men được định nghĩa như điều hiểm ác và xấu xa, và văn mạch Galati 5:9 cho thấy tại đó, men có nghĩa là đạo lý giả dối. Nói chung, men nói đến hoặc giáo lý xấu xa hoặc hành vi xấu xa.
Vì vậy trong ẩn dụ này, Chúa cảnh cáo về sức mạnh thâm nhập và lan Ưuyền của điều ác đang hoạt động trong nước Thiên đàng. Ẩn dụ về hạt cải cho thấy điều xấu trong đặc điểm bề ngoài của nước Thiên đàng; ẩn dụ này cho thấy sự bại hoại bề trong sẽ diễn ra.
Chúng ta tin rằng trong ẩn dụ này, bột đại diện cho lương thực của dân sự Đức Chúa Trời mà họ tìm được trong Kinh Thánh. Men là giáo lý xấu xa. Người đàn bà là các nữ tiên tri giả sẽ dạy và quyến dụ (Khải Huyền 2:20). Đây chẳng phải là điều đầy ý nghĩa sao khi rất nhiều phụ nữ đã là những người sáng lập rất nhiều nhóm tà giáo? Bị Kinh Thánh cấm dạy trong hội thánh (I.Côrinhtô 14:34; I.Timôthê 2:12), một số phụ nữ vẫn ngang bướng chiếm lấy địa vị thẩm quyền giáo lý và đã pha loãng lương thực của dân sự Chúa với những tà giáo phá hoại.
J. H. Brookes nói: Nếu phản đổi rằng ĐấníỊ Christ sẽ khôntỊ ví nước Thiên dàng với diều gì .xâu, thì chỉ cắn đáp lại thế này là đủ: Ní>ài ví nước Thiên đàtĩí> với điều bao gồm cả cỏ lùng và lúa mì, bao gồm cả cá xấu và tốt, mở rộng ra trên củ đầy tớ ỊỊÌcm ác (Mathiơ ì8:23- 32), là nước nhộn vào cả m>ười khôn (Ị mặc lễ phục cưới, và người bị hư mất (Mathiơ





G. Cống Dụng của Các Ẩn Dụ Làm ứng Nghiệm Loi Tiên Tri (13:34,35)
Chúa Jêsus phán bốn ẩn dụ đầu cho ớoàn dân. Công dụng phương pháp dạy này của Chúa làm ứng nghiệm lời tiên tri của Asáp trong Thi Thiên 78:2 rằng Đấng Mêsi sẽ nói lời ví dụ, rao bảo những điểu kín nhiệm từ khi dựng nên trời đất. Những đặc trưng này của nước Thiên đàng trong hình thức lâm thời của nó, bị che kín mãi đến tận lúc này, giờ đây đang được bày tỏ ra.
H. Giải Thích Ẩn Dụ Cố Lùng (13:36-43)
13:36 Phần bài giảng còn lại của Chúa được rao giảng cho các môn đồ, ở trong nhà. ỏ đây, các môn đổ có thể đại diện cho nhóm dân sót có lòng tin của Ysơraên. Việc đề cập đến ngôi nhà thêm lần nữa nhắc chúng ta nhớ Đức Chúa Trời không mãi mãi bỏ dân sự Ngài, là những người Ngài đã biết trước (Rôma 11:2).
13:37 Trong lời giải thích về ẩn dụ lúa mì và cỏ lùng, Chúa xác định chính Ngài là người gieo giống. Ngài đã gieo trực tiếp trong chức vụ trên đất của Ngài, và vẫn đang gieo qua các tôi tớ Ngài trong những thời đại kế tiếp.
13:38 Ruộng là thế gian. Điều quan trọng phải nhấn mạnh, ruộng là thế gian, không phải hội thánh. Giống tót là con cái nước Thiên đàng. Có vẻ như kỳ dị và không phù hợp khi nghĩ những con người sống động đang được trồng xuống đất. Nhưng ý chính ấy là: con cái nước Thiên đàng được gieo ra trong thế gian. Trong những năm chức vụ công khai, Chúa đã gieo
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vào trong thế gian những môn đồ là những thần dân trung thành của nước Thiên đàng. cỏ lùng là con cái quỷ dữ. Satan có đồ giả cho mỗi một thực tại thiên thượng. Nó gieo vào thế gian những người ưông có vẻ giống như môn đồ, nói năng giống như môn đồ, và trong một chừng mực nào đó sống giống như môn đồ. Nhưng họ không phải môn đồ thật của Vua.
13:39 Kẻ nghịch thù là Satan, là kẻ thù của Đức Chúa Trời và toàn dân sự Ngài. Mùa gặt là ngày tận thế, là lúc kết thúc thời đại vương quốc trong hình thức lâm thời của nó, và sẽ là lúc Chúa Jêsus trở lại trong quyền năng và vinh hiển để cai trị trong tư cách Vua. Không phải Chúa đang nói đến sự kết thúc thời đại hội thánh; giới thiệu hội thánh ồ đây chỉ dẫn tới sự nhầm lẫn thôi.
13:40-42 Các con gặt là các thiên sứ (xem Khải Huyền 14:14-20). Trong giai đoạn hiện tại của nước Thiên đàng, không hề có sự phân rẽ cưỡng bức nào giữa lúa mì và cỏ lùng. Chúng được phép lớn lên chung với nhau. Nhưng tại Sự Hiện Đến Lần Thứ Nhì của Đấng Christ, các thiên sứ sẽ gom mọi nguyên nhân tội lỗi và mọi kẻ làm ác rồi ném chúng vào lò lửa, tại đó họ sẽ khóc lóc và nghiến răng.
13:43 Những thần dân công bình của nước Thiên đàng đang ở trên đất trong Cơn Đại Nạn sẽ được vào nước của Cha họ để hưởng Thời Trị Vì Ngàn Năm của Đấng Christ. Tại đó, họ sẽ chiếu rạng như mặt trời; có nghĩa họ sẽ được vinh hiển huy hoàng.
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Một lần nữa, Chúa Jêsus nói thêm lời khuyến cáo khó hiểu bí ẩn: "Ai có tai, hãy nghe!"
Ấn dụ này không binh vực sự dung nạp những người bất kính trong hội thánh Đấng Christ tại địa phương -như một số người đã giả định sai lầm. Nên nhớ ruộng là thế gian, không phải hội thánh. Các hội thánh địa phương được truyền lịnh rõ ràng phải loại khỏi mối thông công của họ mọi người nào phạm một số hình thức nhất định của tội ác (I.Côrinhtô 5:9-13). Ẩn dụ này chỉ dạy rằng trong hình thức mầu nhiệm, nước Thiên đàng sẽ bao gồm cả người thật lẫn người bắt chước, cả người thật lẫn người giả, và tình trạng đó sẽ tiếp tục cho đến kỳ tận thế. Bấy giờ, các sứ giả của Đức Chúa Trời sẽ tách những kẻ giả - là người sẽ bị đem đi đoán phạt, khỏi kẻ thật, là người sẽ được hưởng thời trị vì vinh hiển của Đấng Christ trên đất.
I. Ẩn Dụ vế Kho Báu BỊ Chớn Giấu (13:44)
Tất cả các ẩn dụ cho đến nay đều dạy rằng sẽ có điều tốt và xấu trong nước Thiên đàng, có những thần dân công bình và không công bình. Hai ẩn dụ tiếp theo cho thấy sẽ có hai hạng thần dân công bình: (1) Những người Do Thái tin Chúa trong những thời kỳ trước và sau Thời Đại Hội Thánh; (2) Những người Do Thái và ngoại bang tin Chúa trong thời đại hiện nay.
Trong ví dụ về kho báu, Chúa Jêsus ví nước Thiên đàng với của báu chôn trong đám ruộng kia. Một người kia tìm được, thì giấu đi, rồi vui mừng bán hết mọi thứ mình có mà mua dám ruộng đó.
Chúng tôi muốn gợi ý rằng người kia ở đây chính là Đức Chúa Jêsus. (Ngài là con người trong ẩn dụ về lúa mì và cỏ lùng, câu 37.) của báu đại diện cho dân sót tin kính của dân Giuđa tin Chúa, chẳng hạn như số người đã tồn tại trong chức vụ tại thế của Chúa Jêsus và sẽ tồn tại một lần nữa sau khi hội thánh được cất lên (xem Thi Thiên 135:4, nơi đó Ysơraên được gọi là cơ nghiệp riêng của Đức Chúa Trời). Họ bị chồn ưong đồng ruộng theo nghĩa họ bị tản lạc Ương khắp thế gian và trên thực tế, không ai biết đến họ ngoài Đức Chúa Trời. Chúajêsus được mô tả là khám phá ra kho báu này, rồi đi lên thập tự giá phó hết mọi điều Ngài có để mua thế gian (Il.Côrinhtô 5:19; I.Giăng 2:2) là nơi kho báu ấy đang bị chôn giấu tại đó. Ysơraên được cứu chuộc sẽ được đem ra khỏi chỗ bị chôn giấu khi Đấng Giải Cứu họ ra từ Siôn và thiết lập vương quốc của Đấng Mêsi đã từ lâu mong đợi.
Đôi khi ẩn dụ này được áp dụng cho một tội nhân, từ bỏ hết mọi điều họ có để tìm được Đấng Christ, là Kho Báu vĩ đại nhất. Nhưng lối giải nghĩa này xâm phạm giáo lý về ân điển vốn quả quyết rằng sự cứu rỗi không đòi giá (Êsai 55:1; Êphêsô 2:8,9).
J. Ẩn Dụ VỀ Hạt Châu Quý Giá (13:45,46) Nước Thiên đàng cũng được ví như người lái buôn kia kiếm ngọc châu tốt. Khi thấy một hạt châu có giá trị lớn lao phi thường, ông hy sinh mọi điều mình có để mua cho được hột châu ấy.
Trong lời của một bài Thánh ca có câu: "Tôi đã tìm được Ngọc Châu quý
giá nhất," người đi tìm chính là tội nhân, và Ngọc Châu chính là Cứu Chúa. Nhưng một lần nữa, chúng ta phản đối rằng tội nhân không phải bán tất cả và cũng không phải mua Đấng Christ.
Trái lại, chúng ta tín người lái buôn này là Chúa Jẽsus. Ngọc châu tốt là hội thánh. Tại đổi Gôgôtha, Ngài bán tất cả mọi điều Ngài có để mua ngọc châu này. Ngọc châu hình thành bên trong con trai thông qua sự chịu khổ vì khó chịu thể nào, thì hội thánh cũng được hình thành thông qua vết đâm và vết thương Ưong thân Cứu Chúa thể ấy.
Thật thú vị vì trong ẩn dụ về kho báu, nước Thiên đàng được ví với chính kho báu. ổ đây, nước Thiên đàng không được ví với hạt châu, nhưng ví với người lái buôn. Vì sao có sự khác biệt này?
Trong ẩn dụ trước, điểm nhấn mạnh là vào kho báu - tức dân Ysơraên được chuộc. Nước Thiên đàng được liên kết gần gũi với dân Ysơraên. Nước Thiên đàng lúc đầu được ban cho dân tộc ấy, và trong hình thức tương lai của nước ấy, dân Do Thái sẽ là những thần dân chính yếu của nước Thiên Đàng.
Như đã nói, hội thánh không phải là một với nước Thiên đàng. Tất cả những người ở trong hội thánh thì đều ở trong nước Thiên đàng ở hình thức lâm thời, nhưng không phải tất cả những người ở trong nước Thiên đàng đều ở trong hội thánh. Hội thánh sẽ không ở trong nước Thiên đàng ở hình thức tương lai, nhưng sẽ đồng trị với Đấng Chríst trên đất đã được đổi mới. Điểm nhấn mạnh trong ẩn dụ thứ nhì là chính Vua và giá lớn lao Ngài đã trả để theo đuổi và chinh phục Tân Nương, và vị Tân Nương đó sẽ chia sẻ vinh hiển của Ngài Ưong ngày Ngài hiện ra.
Ngọc trai ra từ biển thể nào, thì hội thánh - đôi khi còn được gọi là Tân Nương dân ngoại của Đấng Christ - hầu như cũng ra từ các dân thể ấy. Điều này không bỏ qua sự kiện cũng có người Ysơraên hoán cải ữong hội thánh, nhưng chỉ nói rằng đặc trưng chi phối của hội thánh, ấy là hội thánh là một dân tộc được kêu gọi ra khỏi các nước cho Danh Ngài. Trong Công Vụ 15:14, Giacơ khẳng định đây là mục đích trọng đại của Đức Chúa Trời trong thời hiện tại.
K. Ẩn Dụ VÊ' Mẻ Lưới (13:47-50)
13:47,48 Ấn dụ cuối trong loạt này ví nước Thiên đàng với cái lưới được thả xuống biển bắt đủ mọi thứ cá.
Ngư phủ lựa cá ra, chọn cá tốt bỏ vào rổ rồi vứt cá xấu.
13:49,50 Chúa giải nghĩa ẩn dụ này. Thời điểm đó là ngày tận thế; tức là vào cuối thời kỳ Cơn Đại Nạn. Đây là thời điểm Sự Hiện Đến Lần Thứ Nhì của Đấng Christ. Người đánh cá là các thiên sứ. Cá tốt là người công bình; tức là những người được cứu, cả người Do Thái lẫn người ngoại bang. Cá xấu là người không công bình; tức là người vô tín thuộc mọi chủng tộc. Có sự tách riêng ra, như chúng ta cũng thấy trong ẩn dụ về lúa mì và cỏ lùng (câu 30, 39- 43). Người công bình vào nước Thiên đàng của Cha họ, còn người không công bình bị
giam trong nơi có lửa, tại đó có khóc lóc và nghiến răng. Tuy nhiên, đây không phải là sự đoán xét cuối cùng; đoán xét này xảy ra ngay tại khới đầu ưước Thiên Hy Niên; sự đoán xét cuối cùng xảy ra sau thời kỳ một ngàn năm kết thúc (Khải Huyền 20:7-15).
Gaebeleein giải nghĩa ẩn dụ này như sau:
Lưới được thả xuống biển, là điều như chúng ta đã thấy trước đẫy tượng trưng cho các dân. An dụ này nói đến việc rao giảng Tin Lành đời đời đútĩíỊ như sẽ xảy ra trong Cơn Đại Nạn (Khải Huyền 14:6, 7). Việc tách riêng cá tốt và cá xâu (lo thiên sứ thực hiện. Toàn bộ điều này khàng thể nói đến thời hiện đại cũng khônq nói đến hội thánh, nìuùig nói đến thời điểm vương quốc sắp được thiết lập. Các thiên sứ sẽ được Chứa sứ dụng, như thấy rất rõ trong sách Khải Huyền. Kẻ ác sẽ bị ném vào lò lửa vò người công bình sẽ còn lại trên âất để hưởng nước Thiên Hy Niên30
l. Kho Báu Chân Lý (13:51,52)
13:51 Khi phán xong các ẩn dụ này, Thầy hỏi các môn đổ có hiểu không. Họ đáp: "Có hiểu." Có lẽ điều này khiến chúng ta ngạc nhiên, hoặc thậm chí khiến chúng ta hơi ganh tị với họ. Có lẽ chúng ta không thể trả lời "có hiểu" cách rất tin quyết như thế.
13:52 Vì họ hiểu, họ có bổn phận phải chia sẻ cho người khác. Các môn đồ phải là những kênh dẫn, chứ không phải đích cuối cùng của ơn phước. Mười hai sứ đồ giở đây là những thầy thông giáo đã được huấn luyện cho nước Thiên đàng; có nghĩa là những thầy giáo và người giải nghĩa chân lý. Họ giống người chủ nhà kia, đem những vật mới và cũ ở trong kho mình ra. Trong Cựu Ước, họ đã có của đặt cọc phong phú về điều mà chúng ta có thể gọi là chân lý cũ. Trong sự dạy dỗ bằng ẩn dụ của Đấng Christ, họ vừa nhận được điều hoàn toàn mới. Từ nhà kho kiến thức bao la này, giờ đây họ nên truyền đạt những chân lý vinh diệu ấy cho người khác.
M. Chua Jêsus Bị Khước Từ Tại Naxarét (13:53-58)
13:53-56 Sau khi phán các ẩn dụ
này rồi, Chúa Jêsus rời bờ biển Galilê đến Naxarét thăm lần cuối tại đó. Khi Ngài dạy dỗ trong nhà hội, dân chúng sửng sốt trước sự khôn ngoan của Ngài và những phép lạ được thuật lại của Ngài. Đối với họ, Ngài chỉ là con người thợ mộc. Họ biết mẹ Ngài là Mali... và các em trai của Ngài là Giacơ, Giôsép, Simôn, Giuđe và các em gái Ngài - họ vẫn sống tại đó ở Naxarét! Làm sao một trong những chàng trai tại chính quê hương của họ có thể nói và làm những điều mà nhờ đó trở nên nổi tiếng đến như vậy? Điều này khiến họ lúng túng không hiểu, và họ thấy cứ bám chặt lấy sự ngu đốt của họ còn dễ hơn công nhận sự thật ấy.
13:57,58 Họ bị vấp phạm vì cứ Ngài. Điều này thúc giục Chúa Jêsus nói rằng vị tiên tri thật thường được tồn trọng hơn bên ngoài quê hương mình. Vùng quê hương của Ngài và chính những người bà con của Ngài đã để cho chỗ quen biết dẫn đến
khinh thường. Lòng vô tín hầu như ngăn trở công việc của Cứu Chúa tại Naxarét. Ngài chỉ chữa lành một vài người bệnh tại đó (đối chiếu Mác 6:5). Không phải vì Ngài không thể làm được các việc ấy; sự gian ác của con người không thể cản trở quyền năng của Đức Chúa Trời. Nhưng chắc lúc đó Ngài đang ban phước cho những người ở tại nơi không hề có lòng khao khát được phước, thỏa đáp nhu cầu nơi không hề biết họ cần, chữa lành cho những người mà ắt họ rất tức giận khi bảo rằng họ mắc bệnh.
IX. ƠN ĐIỂN KHÔNG MỆT MỎI CỦA ĐẤNG MÊSI ĐÃ ĐƯỢC ĐÁP LẠI BẰNG Sự THÙ ĐỊCH NGÀY CÀNG TÂNG (14:1 16:12)
A. Giăng Báptit Bị Chém Đâu (14:1-12)
14:1,2 Tin đồn về chức vụ Chúa Jêsus lan đến Hêrốt Chư Hầu. Người con trai không nổi tiếng này của Hêrốt Đại Đế còn được gọi là Hêrốt Antiba. Đây chính là người ra lịnh chém đầu Giăng Báptít. Khi nghe các phép lạ của Đấng Christ, lương tâm bắt đầu cắn rứt ông. Ký ức về đấng tiên tri bị ông chém cứ hiện ra trước mắt. Ông bảo các đầy tớ: "Đấy là Giăng Báptít. Người đã từ kẻ chết sống lại. Như vậy mới giải thích được những phép lạ này."
14:3 Trong câu 3-12, chúng ta có điều được gọi là cảnh hồi tưởng của văn chương. Mathiơ ngắt ngang câu chuyện để ôn lại những hoàn cảnh xung quanh cái chết của Giăng.
14:4,5 Hêrốt đã bỏ vợ mình và đang sống trong mối quan hệ ngoại tình loạn luân với Hêrôđia, vợ của Philíp em trai mình. Với tư cách tiên tri của Đức Chúa Trời, Giăng không thể không quở trách. Phẫn nộ và không chút sợ hãi, Giăng công khai vạch tội Hêrốt và lên án tội gian dâm của vua.
Vua giận đến mức đủ để giết ông, nhưng như vậy không có lợi về chính trị. Dân chúng đang tuyên bố Giăng là một tiên tri, và ắt sẽ phản ứng, có lẽ phản ứng bằng bạo lực, chống hành hình Giăng. Vì vậy, tên bạo chúa này tạm thời hả giận bới việc nhốt Giăng Báptít vào tù. "Người không kính sợ Chúa thích tôn giáo y như cách họ thích sư tử vậy, hoặc nó chết hoặc nó đã ở đàng sau song sắt; họ sợ tôn giáo khi nó sổng chuồng và bắt đầu thách thức lương tâm họ."31
14:6-11 Đến ngày ăn mừng sinh nhật của Hêrốt, con gái của Hêrôđia làm vua đẹp lòng bởi điệu múa của mình đến nỗi vua bốc đồng truyền ban cho nàng mọi điều nào nàng muốn. Được người mẹ dâm đãng thúc giục, nàng ưắng trợn xin cái đầu của Giăng Báptíỉ... để trên mâm! Đến lúc này, cơn thạnh nộ của vua đối với Giăng đã có phần nguôi đi; có lẽ ông còn ngưỡng mộ lòng can đảm và ưung thực của vị tiên tri. Nhưng dầu rất tiếc, ông cảm thấy phải làm trọn lời hứa. Lịnh được truyền ra. Giăng bị chém đẩu. Và lời cầu xin tàn bạo của cô gái nhảy múa này đã được ban cho.
14:12 Các môn đồ Giăng chôn xác thầy thật đàng hoàng, rồi đến báo tin cho Chúa Jêsus. Ắt hẳn họ không thể đến trút nỗi buồn và phẫn nộ của mình với bất cứ ai tốt hơn Chúa được.
Và cũng để lại cho chúng ta một tấm gương còn gì tuyệt bằng. Trong giờ phút bắt bớ, chống đối, chịu khổ và đau buồn, chúng ta cũng nên đến kể cho Chúa Jêsus.
Về phần Hê rốt, tội phạm của ông đã kết thúc nhưng ký ức vẫn còn mãi. Khi nghe về những hoạt động của Chúa Jêsus, toàn bộ câu chuyện đã quay về ám ảnh ông.
B. Cho Năm Ngàn Người Ăn (14:13-21) 14:13-14 Khỉ Chúa Jẽsus nghe
rằng Hê rốt lo lắng vì tin đồn về các phép lạ của Ngài, thì Ngài xuống thuyền đến một khu vực yên tĩnh bên bờ biển Galilê. Chúng ta có thể biết chắc Ngài không đi vì SỢ; Ngài biết không điều nào có thể xảy ra cho Ngài trước khi thời điểm của Ngài đến. Chúng ta không biết lý do chính khiến Ngài ra, nhưng còn một nguyên nhân phụ ấy là các môn đồ vừa trở về sau sứ mạng giảng đạo của họ (Mác 6:30, Luca 9:10) và cần thời giờ nghỉ ngơi yên tĩnh.
Tuy nhiên, đám đông từ các thành phố đi bộ mà ùa theo Ngài. Khi Ngài đến bờ biển, họ đang chờ tại đó. Không hề bực tức trước sự xâm nhập này, Chúa giàu lòng thương xót của chúng ta bắt tay làm việc tức khắc và chữa lành bệnh tật cho họ.
14:15 Đến chiều tối, tức là sau ba giờ chiều, các môn đồ cảm thấy khủng hoảng sắp nổ ra. Có quá nhiều người, và không có gì cho họ ăn cả! Họ xin Chúa cho dân chúng trở về làng để họ tìm được thức ăn. Sao mà họ hiểu tấm lòng Đấng Christ hay nhận biết quyền năng của Ngài ít ỏi đến thế!
14:16-18 Chúa bảo đảm họ không cẩn làm như vậy. Cớ sao dân chúng phải rời khỏi Đấng mở rộng bàn tay Ngài và chu cấp ước muốn của mọi loài sống? Kế đến Ngài tấn công vào chỗ hở của họ bằng cách phán: "Chính các ngươi hãy cho họ ăn." Họ choáng váng. "Cho họ ăn ư? Chúng ta chẳng có gì ngoài năm ổ bánh và hai con cá." Họ quên mất họ còn có Chúa Jêsus nữa. Cứu Chúa kiên nhẫn phán: "Hãy đem đây cho ta." Đó là phần việc của họ.
14:19-20 Chúng ta có thể hình dung cảnh Chúa truyền đoàn dân đông ngồi xuống cỏ. Cầm năm ổ bánh và hai con cá, Chúa tạ ơn, bẻ ổ bánh ra, rồi trao cho các môn đô phân phát. Có dư dật cho mọi người. Khi mọi người đểu no, các môn đồ gom lại mười hai giỏ bánh thừa. Phần còn lại lúc Chúa kết thúc còn nhiều hem phần có khi Ngài bắt đầu. Mỉa mai thay, có một giỏ bánh cho mỗi một môn đồ vô tín ở đây. Và đoàn dân đông có lẽ từ 10.000 người đến 15.000 đã được Chúa cho an (5000 người nam cộng thêm với phụ nữ và trẻ em).
Phép lạ này là bài học thuộc linh cho các môn đổ thuộc mọi thế hệ. Đoàn dân đông đói khát vẫn luôn có mặt. Vẫn luôn có một nhóm nhỏ các môn đồ với những nguồn cung ứng dường như thật thảm hại. Và luôn luôn có Cứu Chúa giàu lòng thương xót. Khi các môn đổ sẵn lòng dâng cho Ngài hết phần ít ỏi của họ, Ngài nhân nó lên để nuôi hàng ngàn người. Điểm khác biệt đáng lưu ý ấy là năm ngàn người nam đã được Chúa cho ăn bên bờ Galilê chỉ được thỏa cơn đói
một lúc ngắn ngủi; ngày nay những ai được ăn Đấng Christ hằng sống thì được thỏa mãn đời đời (xem Giăng 6:35).
c. Chúa Jêsus Bỉ BỌ Trên Mặt Biển (14:22-
33)
Phép lạ trước bảo đảm cho các môn đồ biết họ đang theo Đấng có thể chu cấp dư dật nhu cầu của họ. Giờ đây họ học biết Đấng ấy có thể bảo vệ và ban quyền năng cho họ nữa.
14:22,23 Trong khi giải tán dân chúng, Chúa truyền các môn đồ vào thuyền và bắt đầu trở về bờ hồ bên kia. Rồi Ngài đi lên ngọn đồi để cẩu nguyện. Đến chiểu tối, tức là sau khi mặt trời lặn, Ngài ở đó một mình. (Theo cách tính của người Do Thái, có hai "buổi chiều tối," xem Xuất Êdíptô Ký 12:6, phần chú thích ngoài lề của Bản RSV. Một buổi chiều tối được nói đến trong câu 15, bắt đầu vào giữa trưa, và buổi chiểu tối kia được nói đến ở đây bắt đầu vào lúc mặt trời lặn.)
14:24-27 Trong lúc đó, con thuyền
dã ra xa đất liền và đang gặp gió ngược. Khi nước áp vào thuyền, Chúa Jêsus nhìn thấy cảnh khốn khó của các môn đồ. Đến canh tư đêm ấy (giữa ba giờ đến sáu giờ sáng), Ngài đi bộ trên mặt biển đến cùng họ. Ngỡ là ma nên các môn đồ hốt hoảng. Nhưng ngay lập tức nghe tiếng nói trấn an của Thầy và Bạn của họ: "Các ngươi hãy yên lòng; ấy là ta đây, đừng sợ!"
Thật đúng cho kinh nghiệm của chính chúng ta biết bao! Chúng ta thường bị bão tố dập vùi, bối rối, tuyệt vọng. Cứu Chúa dường như ở rát xa. Nhưng Ngài vẫn luôn đang cầu nguyện cho chúng ta. Khi bóng đêm dường như tối đen nhất, Ngài vẫn ở sát bên. Ngay cả lúc đó chúng ta cũng thường hiểu lầm Ngài và lo bấm nút "cấp cứu trong lúc hốt hoảng." Lúc đó chúng ta nghe tiếng nói đầy yên ủi của Ngài và nhớ rằng những cơn sóng khiến chúng ta sợ hãi đang ở dưới chân Ngài.
14:28 Khi Phierơ nghe giọng nói rất đỗi quen thuộc và trìu mến, lòng cảm mến và nhiệt tình trào dâng trong ông. "Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa." Thay vì cường điệu chữ "nếu" của Phierơ như dấu hiệu ít đức tin, chúng ta nên nhìn thấy lời yêu cầu dạn dĩ của ông như dấu hiệu của lòng tin cậy lớn lao. Phierơ cảm thấy những mạng lịnh của Chúa là những sự cho phép của Ngài, Ngài ban sức mạnh cho mọi điều nào Ngài truyền lịnh.
14:29-30 Ngay khi Chúa Jêsus phán: "Hãy lại đây," ... Phierơ nhảy ra khỏi thuyền và bắt đầu đi bộ về phía Ngài. Chừng nào mắt ông còn chăm chú vào Chúa Jêsus, ông còn có thể thực hiện việc không thể làm được; nhưng chính giây phút ông lo nghĩ đến gió mạnh, ông bắt đầu chìm. Ông hoảng hốt kêu lên: "Chúa ôi, xin cứu lấy tôi!" Chúa nắm lấy ông, dịu dàng quở trách đức tin nhỏ bé của ông, và đưa ông vào thuyền. Ngay khi Chúa vào thuyền, gió yên lặng. Buổi nhóm thờ phượng diễn ra trên thuyền khi các môn đồ nói với Chúa Jêsus: "Thầy thật là Con Đức Chúa Trời."
Đời sống Cơ Đốc - giống như việc bước đi trên mặt nước - là việc con
người không thể làm được. Chỉ có thể sống được cuộc đời ấy bởi quyền năng của Thánh Linh. Chừng nào chúng ta ngưng nhìn vào mọi vật khác để chỉ chăm chăm vào Chúa Jêsus mà thôi (Hêbơrơ 12:2), chúng ta vẫn kinh nghiệm được sự sống siêu nhiên. Nhưng chính giây phút lo nghĩ đến chính mình hoặc hoàn cảnh của mình, chúng ta bắt đầu chìm. Lúc đó, chúng ta phải kêu cầu với Đấng Christ để được phục hồi và được ban năng lực thiên thượng.
D. Chúa Jêsus Chữa Bệnh Tại GhênẼsarêt (14:34-36)
Thuyền cập bến Ghênêsarêt, bờ phía tây bắc biển Galìỉê. Ngay khi dân chúng nhận biết Chúa Jêsus, họ lùng sục vùng đó tìm hết thảy những người bệnh đem đến cho Ngài để người bệnh có thể rờ đến viền áo của Ngài; như nhiều người hễ ai rờ đến cũng đểu được lành. Và như vậy các bác sĩ trong vùng đó đã được kỳ nghỉ phép. ít nhất, cũng trong ít lâu không có ai bệnh. Vùng này đã hưởng được sức khỏe và sự chữa bệnh nhờ Vị Thầy Thuốc Đại Tài viếng thăm.
E. Sự ô Uế Xuất Phát Từ Bên Trong (15:1-
20)
Người ta thường nói Mathiơ không đi theo trình tự thời gian trong các đoạn đầu. Nhưng từ lúc bắt đầu đoạn 14 cho đến cuối, các biến cố phần lớn đi theo trình tự như chúng đã diễn ra.
Trong câu 15, thứ tự về định kỳ cũng xuất hiện. Trước hết, các cuộc tranh cãi liên tục của người Pharisi và các thầy thông giáo (câu 1-20) tiên báo sự khước từ của Ysơraên đối với
Đấng Mêsi. Thứ nhì, đức tin của người đàn bà Canaan (câu 21-28) mô tả hình ảnh Tin Lành đến với người ngoại bang trong thời đại hiện nay. Và cuối cùng, sự chữa lành đoàn dân đông (câu 29-31) và việc hóa bánh nuôi bốn ngàn người (câu 32-39) chỉ đến thời đại Thiên Hy Niên tương lai cùng với sức khỏe và thịnh vượng trên khắp toàn cầu của thời ấy.
15:1,2 Các thầy thông giáo và người Pharisi không ngớt nỗ lực gài bẫy Cứu Chúa. Một phái đoàn đến từ Giẽrusalem, buộc tội các môn đồ Ngài là ô uế vì ăn mà chưa rửa tay, do đó vi phạm lời truyền khẩu của người xưa.
Để am hiểu được trường hợp này, chúng ta phải hiểu những ngụ ý nói đến tinh sạch và không tinh sạch, và phải biết người Pharisi muốn nói gì qua việc rửa tay. Toàn bộ khái niệm ' về tinh sạch và không tinh sạch có từ thời Cựu Ước. Sự không tinh sạch mà các môn đồ đang bị kết tội ở đây là hoàn toàn thuộc về lễ nghi. Chẳng hạn, nếu một người đụng phải xác chết, hay nếu ăn một điểu gì đó, ị người ấy bị ô uế về lễ nghi - không : phù hợp về mặt lễ nghi để thờ ị phượng Chúa. Trước khi có thể đến : gần Đức Chúa Trời, luật pháp Đức Chúa Trời đòi hỏi người ấy phải chịu qua một nghi lễ tẩy uế.
Nhưng các trưởng lão đã thêm truyền khẩu vào các nghi lễ tẩy uế này. Chẳng hạn, họ quả quyết trước khi một người Do Thái ăn, người ấy phải đưa đôi tay mình qua một tiến trình tẩy uế tỉ mỉ, phải rửa không những đôi bàn tay, mà còn cả cánh tay
lên đến tận cùi chỏ. Nếu đã ở chợ, thì phải đi tắm về mặt lễ nghi. Vì vậy, người Pharisi chỉ trích môn đồ đã không tuân giữ những điều phức tạp tỉ mỉ của việc rửa tay do truyền khẩu Do Thái quy định.
15:3-6 Chúa Jêsus nhắc những người chỉ trích Ngài nhớ họ đã phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, chứ không phải chỉ lời truyền khẩu của người xưa mà thôi. Luật pháp truyền phải hiếu kính cha mẹ bao gồm cả chu cấp tài chánh nếu cần. Nhưng thầy thông giáo và người Pharisi (cùng nhiều người khác) không muốn trả tiền phụng dưỡng cha mẹ cao tuổi của mình. Vì vậy, họ soạn ra lời ữuyền khẩu để dùng nó trốn tránh trách nhiệm. Khi được yêu cầu giúp cha hay mẹ, toàn bộ những việc họ phải làm ấy là lập lại những lời như thế này: "Tất cả khoản tiền nào con có và khoản tiền nào đáng ra có thể dùng chu cấp cho cha mẹ thì đều đã dâng cho Chúa rồi, nên do đó con không thể trao khoản tiền đó cho cha mẹ," và khi đã đọc xong công thức này, họ được tự do thoát khỏi trách nhiệm tài chánh đối với cha mẹ. Khi tuân giữ lời truyền khẩu xảo quyệt này, họ đã vô hiệu hóa Lời của Đức Chúa Trời vốn truyền họ phải chăm sóc cho cha mẹ.
15:7-9 Bởi cách chơi chữ xảo quyệt, họ đã làm ứng nghiệm lời tiên tri Êsai 29:13. Họ xưng mình lấy môi roiếng tôn kính Đức Chúa Trời, nhưng 'õng họ cách xa Ngài lắm. Sự thờ phượng của họ là vô giá trị vì họ xem 'ơi truyền khẩu của con người là ưu tiên hơn Lời Đức Chúa Trời.
15:10,11 Quay sang đoàn dân, Chúa tuyên bố một câu mang ý nghĩa hết sức lớn lao. Ngài tuyên bố chẳng phải điểu chi vào miệng làm dơ dày người, nhưng trái lại là điểu từ miệng ra. Chúng ta hiếm khi am hiểu hết đặc tính cách mạng của lời tuyên bố này. Theo luật Lêvi, điều đi vào miệng thì thực sự đã làm ô uế một người. Người Do Thái bị cấm ăn thịt của bất kỳ súc vật nào không nhai lại và không có móng rẽ ra. Họ không được phép ăn loài cá nào không có vảy và không có vây. Chúa đã ban những chỉ dẫn chi tiết về những thức ăn nào sạch hoặc không tinh sạch.
Giờ đây, Đấng Ban Phát Luật Pháp đang dọn đường để hủy bỏ toàn bộ hệ thống sự ô uế về lễ nghi. Ngài phán rằng thức ăn mà các môn đồ Ngài ăn với đôi bàn tay chưa rửa không làm ô uế họ. Nhưng sự giả hình của những thầy thông giáo và người Pharisi - đó mới thực sự là thứ làm cho ô uế.
15:12-14 Khi các môn đồ báo tin người Pharisi nổi giận vì lời lên án này, Chúa Jêsus đáp lại bằng cách ví họ với những cái cây mà Đức Chúa Trời không trổng. Họ là cỏ lùng chứ không phải lúa mì. Họ và nhưng lời dạy dỗ của họ rốt cuộc sẽ bị nhổ lên; tức là bị tiêu diệt. Rồi Chúa nói thêm: "Hãy để vậy: đó là kẻ mù làm người dẫn đường cho kẻ mù." Dầu xưng mình là những nhà chuyên môn có thẩm quyền trong các vấn đề thuộc linh, họ lại đui mù trước những thực tại thuộc linh cũng giống như những người đang được họ dẫn đưa. Điều không thể tránh khỏi ấy là cả người
dẫn đường và người đi theo đêu sẽ té xuống hố.
15:15 Rõ ràng, các môn đồ rúng động trước sự đảo ngược hoàn toàn này về mọi điểu họ đã được dạy về thức ăn tinh sạch và không tinh sạch. Đây giống như một ẩn dụ đối với họ, tức là một chuyện kể khó hiểu và bị che khuất. Phierơ nói lên sự bối rối của họ khi xỉn Chúa giải thích.
15:16,17 Chúa trước hết tỏ vẻ lạ lùng vì họ chậm hiểu như vậy, sau đó giải thích sự ô uế thật chính là sự ô uế về đạo đức chứ không phải về thể chất. Những thức ăn ăn được vốn dĩ không phải là tinh sạch mà củng không phải là không tinh sạch. Trên thực tế, không một vật chất nào tự thân nó là xấu; chính việc lạm dụng một vật mới là sai. Thức ăn người ta ăn vào miệng thì đi thẳng xuống bụng để tiêu hóa, rồi chất thải không hấp thụ được bị bỏ ra ngoài. Đạo đức của họ không bị ảnh hưởng - chỉ thân thể bị ảnh hưởng. Ngày nay, chúng ta biết "mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được; vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh" (I.TỈmôthê 4:4,5). Đương nhiên, phân đoạn này không nói đến những thực vật có độc, nhưng về thức ăn được Đức Chúa Trời đã định cho con người dùng. Hết thảy đều tốt lành và nên ăn với lòng tạ ơn. Nếu ai bị dị ứng với thức ăn nào đó, không thể chịu được những thức ăn khác, thì đừng nên ăn, nhưng nói chung chúng ta có thể ăn với lòng bảo đảm rằng
Đức Chúa Trời dùng thức ăn để nuôi dưỡng thể chất của chúng ta.
15:18 Nếu thức ăn không làm ô uế, thì điều gì làm cho ô uế? Chúa Jêsus trả lời:"... Song những điểu bởi miệng mà ra là từ trong lòng, thì những điểu đó làm dơ dày người." ỏ đây, lòng không phải là cơ quan để bơm máu, nhưng là nguồn bại hoại của những động cơ và tư dục của con người. Phần này trong bản chất đạo đức của con người tự bày tỏ qua những tư tướng bất khiết, sau đó bởi những lời nói bại hoại, và rồi bới những hành động xấu xa.
15:19,20 Một số những điểu làm ô uế con người ấy là những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn, (từ ngữ Hylạp này bao gồm lời nói vu người khác).
Người Pharisi và thầy thông giáo cực kỳ quan tâm đến sự tuân thủ cách phô trương và câu nệ các nghi lễ rửa tay. Nhưng đời sống bề trong của họ thật là ô uế. Họ chuyên về các tiểu tiết và xem nhẹ các vấn đề thực sự quan trọng. Họ có thể chỉ trích các môn đồ không giữ lời truyền khẩu chẳng được soi dẫn, thế nhưng lại âm mưu giết Con Đức Chúa Trời và phạm toàn bộ danh sách tội lỗi được liệt kề trong câu 19.
F. Một Người Ngoại Bang Được Phước Vì Có Đức Tin (15:21-28)
15:21,22 Chúa Jêsus rút lui đến vùng Tyrơ và Siđôn, trên bờ biển Địa Trung Hải. Theo như chúng ta biết. đây là lần duy nhất trong chức vụ công khai, Chúa ra ngoài lãnh thổ Do
Thái. Tại đây trong xứ Phênixi, một người đàn bà Canaan xin Ngài chữa lành con gái bị quỷ ám của bà.
Điều quan trọng phải thấy là người đàn bà này không phải người Do Thái, nhưng là người ngoại bang. Bà là dòng dõi của dân Canaan, một chủng tộc vô luân mà Đức Chúa Trời đã đánh dấu để tuyệt diệt. Bởi sự bất tuân của Ysơraên, một số còn sống sót trong cơn chinh phục Canaan dưới đời Giôsuê, và người đàn bà này là dòng dõi của những người sống sót kia. Làm một người ngoại, bà không được hưởng những đặc ân của tuyển dân trên trần thế này của Chúa. Bà là người xa lạ, không có hy vọng. về địa vị, bà không có quyền đòi hỏi điều gì nơi Đức Chúa Trời hay Đấng Mêsi.
Khi nói với Chúa Jêsus, bà gọi Ngài là Chúa, là con cháu vua Đavít, một danh xưng mà người Do Thái dùng để nói về Đấng Mêsi. Dầu Chúa Jêsus là con cháu Đavít, một người ngoại bang không có quyền đến gần Ngài dựa trên cơ sở đó. Đây là nguyên nhân lúc đầu Ngài không trả lời bà.
15:23 Môn đồ đến gần cố nài xin Ngài cho bà ra về; thật bực mình bà, đối với Ngài, bà là tấm gương đáng hoan nghênh về đức tin và là một khí mạnh để ân điển Ngài của Ngài sẽ chiếu sáng trong đó. Nhưng trước hết, Ngài phải chứng minh và dạy dỗ đức tin của bà đã!
15:24,25 Chúa nhắc bà nhớ sứ ^ạng của Ngài là cho những chiên lạc Nát của nhà Ysơraên, chứ không cho ^ân ngoại, và đương nhiên cũng ^ông dành cho người Canaan. Bà không nản trước lời nói có vẻ như từ chối này. Không dùng đến danh xưng của con vua Đavít nữa, bà thờ phượng Ngài rằng: "Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi!" Nếu không thể đến với Ngài như một người Do Thái đến với Đấng Mêsi của bà, bà sẽ đến với tư cách tạo vật đến gần Đấng Tạo Hóa của mình.
15:26 Để thăm do thêm thực tế đức tin của bà, Chúa bảo bà rằng thật không tốt cho Ngài để đem bánh của con cái Ysơraên cho những con chó ngoại bang ăn. Nếu điều này nghe có vẻ chói tai chúng ta, thì chúng ta nên nhớ rằng, cũng giống như những dao mổ của bác sĩ phẫu thuật, nó không nhằm làm đau đớn nhưng để chửa lành. Bà đã là người ngoại bang. Người Giuđa xem thường người ngoại bang như những con chó bới đống rác, lảng váng kiếm thức ăn rơi vãi ngoài đường. Tuy nhiên, ở đây Chúa Jêsus dùng chữ "những con chó con nuôi trong nhà." Câu hỏi là: "Bà có chịu công nhận mình không xứng đáng nhận ngay cả lòng thương xót nhỏ nhất của Ngài không?"
15:27 Câu trả lời của bà thật tuyệt vời. Bà đồng ý hoàn toàn với lời Ngài mô tả. Nhận lấy địa vị một người ngoại không xứng đáng, bà gieo mình xuống trước sự thương xót, yêu thương và ân điển của Ngài. Trên thực tế bà nói: "Chúa nói đúng! Tôi chỉ là một con chó con dưới bàn ăn. Nhưng tôi thấy đôi khi những mảnh vụn trên bàn rớt xuống sàn. Chúa cũng không để cho tôi có những mẩu vụn ấy sao? Tôi không xứng đáng để Ngài chữa lành cho con gái tôi, nhưng
tôi cầu xin Ngài làm việc ấy cho một trong những tạo vật không xứng đáng của Ngài."
15:28 Chúajêsus khen đức tin lớn của bà. Trong khi những người con vô tín chẳng hề đói bánh, ở đây có một người tự xưng là "chó con" đang kêu xin bánh. Đức tin được ban thưởng; con gái bà được chữa lành tức thì. Sự kiện Chúa chúng ta chữa lành con gái người đàn bà ngoại bang này từ đàng xa cho thấy chức vụ hiện tại của Ngài bên hữu Đức Chúa Trời, để ban sự chữa lành thuộc linh cho những người ngoại bang trong thời đại này khi dân sự ngày xưa của Chúa với tư cách dân tộc hiện bị gạt bỏ ra ngoài.
G. Chúa Jêsus Chữa Lành Những Đoàn Dân Bông (15:29-31)
Trong Mác 7:31 chúng ta biết Chúa rời Tyrơ, đi lên hướng bắc đến Siđôn, rồi xuống hướng đông ngược sông Giôđanh, đến miền nam qua vùng Đêcabôli. Tại đó, gần biển Galilê, Ngài chữa lành người què, mù, câm, tàn tật và nhiều kẻ đau khác. Đoàn dân đông sửng sốt này đã làm vinh hiển Đức Chúa Trời của Ysơraên. Đã có giả định rất vững chắc đây là vùng của người ngoại bang. Đoàn dân này, liên kết Chúa Jêsus và các môn đổ Ngài với Ysơraên, đã suy luận đúng rằng Đức Chúa Trời của Ysơraên đang hành động ở giữa họ.
H. Hóa Bánh Nuôi Bẩn Ngàn Người (15:32-
39)
15:32 Những độc giả bất cẩn (hay đọc để chỉ trích) nhầm lần này với lần Chúa hóa bánh nuôi năm ngàn người, nên đã lên án Kinh Thánh là sao chép, mâu thuần và tính sai. Sự thật là hai trường hợp này rất khác nhau, và bổ sung cho nhau chứ không phải mâu thuần với nhau.
Sau ba ngày ở với Chúa, đoàn dân hết thức ăn. Ngài không chịu để cho họ ra về bụng đói . Họ có thể quỵ ngã giữa đường.
15:33,34 Một lần nữa, các môn đồ Ngài năn lòng trước nhiệm vụ không thể thực hiện nổi là cho đoàn dần đông như thế ăn; lần này, họ chỉ có bảy ổ bánh và vài con cá nhỏ.
15:35,36 Cũng như trong trường hợp năm ngàn người, Chúa Ịêsus cho dân chúng ngồi xuống, tạ ơn, bẻ các ổ bánh và cá ra rồi trao cho các môn đồ đem phân phát. Ngài mong đợi các môn đổ làm việc họ làm được; sau đó Ngài bước vào và làm việc họ không làm được.
15:37-39 Sau khi đoàn dân ăn no, còn dư lại bảy giỏ đẩy. số người ăn là bốn ngàn người nam, không kể đàn bà con trẻ.
Trong đoạn tiếp theo, chúng ta sẽ thấy những con số thống kê liên quan đến hai phép lạ Chúa hóa bánh là rất có ý nghĩa (16:8-12). Mỗi chi tiết trong chuyện kể của Kinh Thánh đều có nghĩa. Sau khi đoàn dân ra về, Chúa chúng ta xuống thuyên qua xứ Magađan, ở bờ tây biển Galilê.
I. Men Của Người Pharỉsỉ Và Người Sađusẽ (16:1-12)
16:1 Người Pharisi và người Sađusê - là những kẻ thù truyền thống của nhau trong các vấn đề thần học, đại diện cho hai thái cực giáo lý-Nhưng sự thù địch của họ đã nhường lối cho sự hợp tác khi họ liên hiệp
chung trong cùng mục đích gài bẫy Cứu Chúa. Để thử Ngài, họ xin Ngài làm một dấu lạ từ trên trời xuống.
Bằng cách nào đó không rõ, họ đang cố dụ Chúa vào chỗ thỏa hiệp. Khi xin một dấu lạ từ trời, có lẽ họ đang ám chỉ một nguồn trái ngược cho các phép lạ ưước đó của Ngài. Hoặc có lẽ họ muốn có dấu lạ siêu nhiên nào đó trên bầu ười. Tất cả các phép lạ của Chúa Jêsus đều được làm trên đất này. Liệu Ngài có làm được các phép lạ ưên trời nữa không?
16:2,3 Ngài trả lời bằng cách tiếp tục chủ đề về bầu trời. Khi chiểu tối đến họ thấy trời đổ, họ dự báo ngày hôm sau trời đẹp. Họ cũng biết bầu trời đỏ đẩy vẻ đe dọa buổi sáng có nghĩa ngày hôm ấy sẽ có bão.32 Họ thật lão luyện trong khi giải thích sắc trời, nhưng lại không thể giải thích các dấu chỉ thì giờ.
Các dấu này là gì? Đấng tiên tri báo tin sự hiện đến của Đấng Mêsi đã xuất hiện trong con người Giăng Báptít. Các phép lạ được nói tiên tri về Đấng Mêsi - những điều mà không con người nào khác từng làm được -đã được thực hiện trước mắt họ. Một dấu khác nữa về thì giờ chính là sự khước từ hiển nhiên của người Giuđa đối với Đấng Mê si và Tin Lành đã đến với người ngoại bang, hết thảy đều ứng nghiệm lời tiên tri. Thế nhưng bát kể bằng chứng không tranh cãi được này, họ chẳng hề ý thức gì đến lịch sử đang diễn ra hay lời tiên tri đang ứng nghiệm.
16:4 Tìm một dấu lạ khi chính Chúa đứng giữa họ, người Pharisi và Sađusê đã tự phơi trần mình ra như một dòng dõi hung ác gian dâm về
mặt thuộc linh. Giờ đây không một dấu lạ nào được ban cho họ ngoại trừ dấu lạ của Đấng tiên tri Giôna. Như
được giải nghĩa ở phần chú thích cho 12:39, đây sẽ là sự phục sinh của Đấng Christ vào ngày thứ ba. Dòng dõi hung ác gian dâm sẽ đóng đinh chính Đấng Mêsi của họ, nhưng Đức Chúa Trời sẽ khiến Đấng Mêsi từ kẻ chết sống lại. Đây sẽ là dấu lạ cho số phận của những người không chịu sấp mình trước mặt Ngài trong tư cách Đấng Cai Trị hợp pháp.
Phân đoạn này kết thúc với những lời lẽ đáng lo ngại: "Rồi Ngài bỏ họ mà đi." Hàm ý thuộc linh của những lời này sẽ phải hiển nhiên cho mọi người.
16:5,6 Khi các môn đồ đi đến gặp Chúa bên bờ đông của hồ, họ quên mang thức ăn theo. Do đó, khi Chúa Jêsus chào họ bằng lời cảnh cáo rằng hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pharisi và Sađusê, họ tưởng Ngài đang phán: "Đừng đến với những lãnh tụ Do Thái ấy để tìm thức ăn!" Sự mãi lo nghĩ đến thức ăn khiến họ tìm lời giải thích theo nghĩa đen tự nhiên, trong khi Chúa muốn dạy bài học thuộc linh.
16:7-10 Họ vẫn lo thiếu thức ăn bất chấp sự kiện Ngài là Đấng nuôi 5000 người và 4000 người cũng chính là Đấng đang ở với họ. Vì vậy, Ngài ôn lại hai phép lạ hóa bánh để nuôi đoàn dân cho họ nghe. Bài học ấy liên quan đến phép toán số học thiên thượng và nguồn chu cấp thiên thượng, vì Chúa Jêsus có càng ít đế làm, thì Ngài càng
nuôi được nhiều người hơn, và lương thực dư lại càng nhiều. Khi chỉ có năm ổ bánh và hai con cá, Ngài đã hóa bánh nuôi hơn 5000 người và còn dư mười hai giỏ đầy. Khi có nhiều ổ bánh và cá hơn, Ngài hóa bánh chỉ cho hem 4000 người và chỉ còn dư bảy giỏ đầy. Nếu chúng ta đặt những nguồn tài nguyên hữu hạn của mình trong tay Chúa, Ngài có thể nhân chúng lên tỉ lệ nghịch với lượng nguồn tài nguyên ấy. "ít hóa ra nhiều nếu có Đức Chúa Trời trong đó."
Một từ ngữ khác được dùng ở đây để chỉ về giỏ33 khác với lần nuôi 5000 người ăn. Bảy giỏ trong trường hợp này được xem như lớn hơn mười hai giỏ trong trường hợp trước. Nhưng bài học cơ bản vẫn là: cớ sao lo đói và thiếu khi chúng ta được liên kết với Đấng có quyển năng và nguồn tài nguyên vô hạn?
16:11,12 Khi nói về men của người Pharisi và Sađusê, Chúa không nói đến bánh, nhưng nói đến những giáo lý và nếp ăn ở xấu. Trong Luca 12:1, men của người Pharisi được định nghĩa là thói giả hình. Họ xưng mình đi theo trung thành với Lời Đức Chúa Trời trong những chi tiết nhỏ nhất, thế nhưng sự vâng lời của họ chỉ ở bề ngoài và nông cạn. Bề trong họ là xấu xa và bại hoại.
Men của người Sađusê là chủ nghĩa duy lý. Những nhà tư tưởng tự do thời họ, cũng giống như những người theo thần học tự do ngày nay, họ đã xây dựng nên hệ thống nghi ngờ và chối bỏ. Họ chối bỏ sự hiện hữu của các thiên sứ và cấc thần linh, sự sống lại của thần thể, sự bất tử của linh hồn, hình phạt đời đời. Thứ men của chủ nghĩa hoài nghi này, nếu được dung nạp thì sẽ lan tràn và thâm nhập giống như men trong bột.
X. VUA CHUẨN BỊ CÁC MÔN Đổ NGÀI (16:13- 17:27)
A. Lời Tuyên xưng Trọng Đại của Phierd (16:13-20)
16:13,14   Sêsarê   Philíp nằm
khoảng hai mươi lăm dặm ở phía bắc biển Galilê và năm dặm ở phía đông sông Giôđanh. Khi Chúa đến các làng xung quanh (Mác 8:27), một trường hợp thường được công nhận như tột đỉnh chức vụ dạy dỗ của Ngài đã diễn ra. Mãi đến lúc này, Ngài vẫn đưa các môn đồ đến chỗ hiểu đúng về Thân Vị Ngài. Thành công rồi, Ngài mới quyết định đi đến thập tự giá.
Ngài bắt đầu bằng cách hổi môn đồ xem người ta đang nói Ngài là ai. Các câu trả lời trải rộng từ chỗ Giăng Báptít, đến Êli, đến Giêrêmi, đến một trong các Đấng tiên tri. Đối với người trung bình, Ngài là một trong số rất nhiều người. Là Đấng tốt, nhưng không phải là Đấng Tốt Nhắt. Là Đấng vĩ đại, nhưng không phải là Vĩ Đại Nhất. Là một tiên tri nào đó, nhưng không phải là Đấng Tiên Tri duy nhất. Quan điểm này không bao giờ ổn cả. Nó đã lên án Ngài bằng một lời ca ngợi mơ hổ. Nếu Ngài chỉ là một con người khác, thì Ngài là kẻ lừa đảo vì đã tuyên bố Ngài bình đẳng với Đức Chúa Cha.
16:15,16 Vì vậy Ngài hỏi các môn ; đồ xem họ tin Ngài là ai. Điều này ; khiến Simôn Phierơ có được lời tuyên ị
xưng lịch sử: "Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống." Nói
cách khác, Ngài là Đấng Mêsi của Ysơraên và là Đức Chúa Con.
16:17,18 Chúa chúng ta chúc phước cho Simôn, con trai Giôna. Ngư phủ này đã không rút ra khái niệm ấy về Chúa Jêsus nhờ trí thông minh hay sự khôn ngoan bẩm sinh; điều này đã được bày tỏ cách siêu nhiên cho ông bởi Đức Chúa Cha. Nhưng Đức Chúa Con cũng có điều quan trọng nói cho Phierơ nữa. Vì vậy Chúa Jêsus nói thêm: "Ngươi là Phierơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó." Chúng ta thảy đều biết có nhiều cuộc tranh luận nổi lên quanh câu này hơn hầu hết mọi câu khác trong các sách Tin Lành. Thắc mắc ấy là: "Ai hoặc điều gì được gọi là đá này?" Một phần nan đề nảy sinh từ sự kiện những từ ngữ Hy văn chỉ về Phierơ và đá là tương tự nhau, nhưng các nghĩa của chúng là khác nhau. Chữ thứ nhất là petros, có nghĩa một viên đá lẻ và nhỏ; chữ "đá" petra, nghĩa là một vầng đá, chẳng hạn như một mạch đá. Vì vậy, điểu Chúa Jêsus phán thực sự là: "... Ngươi 'à Phierơ (hòn đá nhỏ), ta sẽ lập hội thánh ta trên vầng đá này." Ngài không nói sẽ xây hội thánh Ngài trên ttìột hòn đá nhỏ, nhưng trên một vầng đá.
Nếu Phierơ không phải là vầng đá này, vậy vầng đá ấy là gì? Nếu bám vào văn mạch, câu trả lời hiển nhiên ay là lời tuyên xưng của Phierơ rằng Đã'ng Christ là Con Đức Chúa Trời ^ãng sống, là chân lý mà hội thánh được thiết lập trên đó. Êphêsô 2:20 dạy rằng hội thánh được xây trên Đức Chúa Jêsus Christ, là đá góc nhà. Lời tuyên bố trong câu nói chúng ta được xây trên nền của các sứ đồ và các đấng tiên tri thì không nói đến họ, nhưng nói đến nền tảng được thiết lập trong sự dạy dỗ của họ về Đức Chúa Jêsus Christ.
Đấng Christ được nói đến như vầng đá trong I.Côrinhtô 10:4. Trong sự nối kết này, Morgan nhắc nhở một điều rất bổ ích:
Hãy nhớ, Chúa đaníỊ phán với ỉiqười Do Thái. Nếu chúníỊ ta lần theo cách dù/lẹ MỊ bìa bófií> của chữ "vầiìíỊ đá" qua Kinh Thánh Hêbơrơ, cìiúnạ ta thấy vầng đá ấy chưa hề được dừììíỊ theo Híihĩci biểu tượng dể chí về con Hí>ườì. nlỉiởiq luân luôn đê chỉ về Đức Chúa Trời. Vì vậy ở đây tụi Sêsarê Plìilíp, hội thánh khôn<j phải được xây trẽn Pìùerơ. Chúa Jêsus khôníị xem thườní> những biện pháp tu từ. Ni>ài dã dùng minh họa Hibálai cổ cửa họ - Yầnq đá, luôn luân là biếu tưựiìíỊ chỉ vế Đức Chúa Trời - và phán: "ta sẽ lập hội thánh ta trên chính Đức Chúa Trời - tức trên Đấtìiỉ Christ, Con Đức Chúa Trời hàiiíỊ sốìiíỊ. "34
Phierơ không hề nói mình là nền của hội thánh. Hai lần ông gọi Đấng Christ là Hòn Đá (Công Vụ 4:11,12; Phierơ 2:4-8), nhưng lúc đó hình ảnh ấy lại khác; hòn đá này là đầu của một góc, chứ không phải nền.
"Ta sẽ lập hội thánh ta." Đây là lần đầu tiên nhắc đến hội thánh trong Kinh Thánh. Hội thánh đã không hiện hữu trong Cựu Ước. Hội thánh, vẫn còn ở trong tương lai khi Chúa Jêsus
phán những lời này, được thành lập vào ngày Lễ Ngũ Tuần và bao gồm mọi tín hữu thật trong Đấng Christ, cả người Do Thái lẫn người ngoại bang. Là một hiệp hội riêng biệt được gọi là thân thể và Tân Nương của Đấng Christ, hội thánh có sự kêu gọi độc đáo từ trên trời và có số phận độc đáo.
Chúng ta hầu như hiếm khi mong đợi hội thánh được giới thiệu trong sách Tin Lành của Mathiơ, là nơi Ysơraên và nước Thiên đàng là những chủ đề nổi bật. Tuy nhiên, sau khi Ysơraên chối bỏ Đấng Christ, một thời kỳ trong ngoặc - tức thời đại hội thánh - đến tiếp sau đó và sẽ tiếp tục cho đến Sự Cất Lên. Bấy giờ, Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu lại cách Ngài đối đãi với dân Ysơraên. Vì vậy thật phù hợp để Chúa giới thiệu hội thánh tại đây như bước kế tiếp trong chương trình theo từng định kỳ của Ngài sau khi Ysơraên chối bỏ Ngài.
"Các cửa Âm phủ chẳng thắng được hội đó" có thể hiểu theo hai cách. Thứ nhất, các cửa Âm phủ như sự tấn công không thành nhằm vào hội thánh - hội thánh sẽ vẫn cứ còn qua mọi cuộc tấn công. Hoặc chính hội thánh sẽ được mô tả như bên tấn công và là người chiến thắng. Trong trường hợp nào đi nữa, những quyền lực của sự chết đều sẽ bị đánh bại bởi sự cất lên của những tín hữu còn đang sống và bới sự sống lại của những người đã chết trong Đấng Christ.
16:19 "Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi" không có nghĩa Phierơ được trao thẩm quyền cho phép con người được vào Thiên đàng.
Điều này liên quan đến nước Thiên đàng ữên đất - là phạm vi chứa đựng toàn bộ những người xưng mình trung thành với vua, mọi người nào xưng mình là Cơ Đốc nhân. Chìa khóa nói về sự đến gần hay lối vào. Chìa khóa để mở cửa cho phạm vi tuyên xưng được gợi ý trong Đại Mạng Lịnh (Mathiơ 28:19) - môn đồ hóa, làm báptêm và dạy dỗ. (Báptêm không phải là điều thiết yếu để được cứu rỗi nhưng là nghi lễ gia nhập bởi đó con người công khai tuyên xưng lòng trung thành với Vua.) Phierơ đã sử dụng chìa khóa này lần đầu tiên vào ngày Lễ Ngũ Tuần. Những chìa khóa này không phải được trao độc quyền cho ông, nhưng với tư cách đại diện của mọi môn đồ. (xem Mathiơ 18:18, Ương đó chính lời hứa này được nói cho hết thảy họ.)
"Hễ điểu gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trẽn trời, và điểu gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời." Phân đoạn này và một phân đoạn đồng hành trong Giăng 20:23 đôi khi được dùng để dạy rằng: Phierơ và những người được xem như kế vị ông đã được giao thẩm quyền để tha tội. Chúng ta biết không thể như vậy; chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể tha tội.
Có hai cách hiểu câu này. Thứ nhất, có thể câu này muốn nói các sứ đổ có quyền để trói và mở mà ngày nay chúng ta không có quyền đó. Lấy ví dụ, Phierơ đã trói tội của Anania và Saphira trên họ để họ bị hình phạt bằng cách chết ngay lập tức (Còng Vụ
5:1-10), còn Phaolô đã mở cho người bị kỷ luật tại Côrinhtô khỏi những hậu quả của tội lỗi người ấy vì đã ăn năn (Il.Côrinhtô 2:10).
Hoặc có thể câu này có nghĩa bất kỳ điều gì các sứ đồ buộc hoặc mở ở Ưên đất thì chắc chắn đã được buộc hoặc mở rồi trên trời (xem chú thích ngoài lề của Bản NKJV). Ryrie nói: "Thiên đàng - chứ không phải các sứ đổ - khởi xướng toàn bộ việc buộc và mở, còn các sứ đồ công bố những điều này."35
Cách duy nhất mà câu này đúng cho ngày nay ấy là theo ý nghĩa công bố. Khi một tội nhân thật lòng ăn năn tội và tiếp nhận Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa và Cứu Chúa, Cơ Đốc nhân có thể công bố lội lỗi người ấy đã được tha. Khi một tội nhân chối bỏ Cứu Chúa, con gặt của Đấng Christ có thể công bố tội người ấy vẫn bị giữ lại. William Kelly viết: "Hễ khi nào hội thánh nhân Danh Chúa hành động và thực sự làm theo ý muốn Ngài, thì con dấu chuẩn y của Đức Chúa Trời đóng trên những việc làm của họ."
16:20 Một lần nữa, chúng ta thấy Chúa Jêsus truyền các môn đồ không dược nói cho ai biết Ngài là Đấng Mêsi. Bới lòng vô tín của Ysơraên, tiết •ộ điều đó cũng chẳng có ích gì. Và có lẽ còn rất có hại do phong trào quần chúng tôn Ngài lên làm vua; một biện pháp không đúng thời điểm như thế sẽ bị người Lamã dập tắt không thương tiếc.
Stevvart người gọi phần này là t bước ngoặc trong chức vụ Chúa Jêsus, ông viết như sau:
Ngày hôm ấy tại Sêsarê Philíp đánh dấu đường phân ranh dòng nước rõ ràng tronẹ các sách Tin Lành. Từ thời điểm này trở di cóc dòng suối bất đầu đổ theo hướng khác. Xu hướng mến mộ của quần chúng mà trong thời kỳ đầu chức vụ của Ngài dường như có thể đưa Ngài lên ngôi, giờ đây đã bị bỏ lại đàng sau. Cơn thủy triều đã dâng lên tiến về Thập Tự Giá.... Tại Sêsarê, Chúa Jêsưs đã thực sự dứng trên lằn phân ranh này. Ở đây qiông như đỉnh đồi, từ đó Ngài có thể nhìn đàng sau thấy toàn bộ con đường đã qua và đong trước Ngài con đường cấm đen tối đang chờ Ngùi. Ngài vừa nhìn lại nơi ÁA?ẹ tàn của những ngày hạnh phúc còn vương vấn rà rồi quay mặt lại tiến tới những bónq tối. Đường đi của Nẹài giờ đây tiến đến Gô gót ha.36
B. Chuẩn Bị Các Môn Đồ Cho Sự Chết Và Sống Lại của Ngài (16:21-23)
16:21 Giờ đây khi các môn đồ đã biết Chúa Jêsus là Đấng Mêsi, Con Đức Chúa Trời hằng sống, họ sẵn sàng nghe lời báo trước trực tiếp đầu tiên của Ngài về sự chết và sự sống lại của Ngài. Giờ đây họ biết sự nghiệp của Ngài không bao giờ thất bại được; và họ đang đứng về phe chiến thắng; bất luận điều gì xảy ra, chiến thắng vẫn bảo đảm rồi. Vì vậy, Chúa tiết lộ tin tức để dọn lòng họ. Ngài phải đi đến thành Giêrusalem, phải chịu nhiều khốn khổ từ tay giới lãnh đạo tôn giáo, phải bị giết, và đến ngày thứ ba phải sống lại. Tin tức này đủ nói rõ sự ảm đạm của bất kỳ phong trào nào - tất cả ngoại trừ mạng lịnh cuối 
đến ngày thứ ba phải sống lại. Điều đó đã tạo nên khác biệt quan trọng!
16:22 Phierơ phẫn nộ khi nghĩ thầy mình phải bị đối đãi như thế. Nắm lấy Ngài dường như để chắn đường đi, ông phản đối: " Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu!"
16:23 Điều này khiến ông bị Chúa Jêsus quớ trách. Ngài vào thế gian để chết thay tội nhân. Bất kỳ điểu gì hay bất kỳ ai đang ngăn trở Ngài khỏi mục đích đó thì đều đi trật ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì vậy Ngài phán với Phierơ: "ớ Satan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ỉa; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta." Khi gọi Phierơ là Satan, Chúa không ám chỉ vị sứ đồ này bị quỷ ám hay đang bị Satan điều khiển. Ngài chỉ đơn giản bảo rằng những hành động và lời nói của Phierơ chính là điểu có thể mong đợi từ nơi Satan (tên của hắn nghĩa là "kẻ đối nghịch'). Bằng cách phản đối đường đến Gôgôtha, Phierơ đã trở thành trở ngại cản trở Cứu Chúa.
Mỗi Cơ Đốc nhân được kêu gọi vác thập tự giá mình đi theo Chúa Jêsus, nhưng khi thập tự giá lù lù phía trước lối đi, một tiếng nói vang lên từ bên trong: "Không đời nào! Hãy tự cứu lấy mình." Hoặc có lẽ tiếng nói của những người thân tìm cách khiến chúng ta đi lạc khỏi con đường vâng phục. Những lúc như thế, chúng ta cũng phải nói: "Ớ Satan hãy lui ra đàng sau ta! Ngươi đang cản trở ta."
c. Chuẩn Bị Cho Tư Cách Môn Bổ Thật (16:24-28)
16:24 Giờ đây Chúa Jêsus nói rõ ràng những điểu bao gồm trong việc làm môn đồ Ngài: tự chối mình, vác thập tự giá và đi theo Ngài. Tự chối bản ngã không phải là một với sự tự bỏ mình! Việc đó có nghĩa đầu phục quyền tể trị của Ngài hoàn toàn đến nổi bản ngã không còn quyển nào nữa. Vác thập tự giá có nghĩa sẵn lòng chịu đựng nghiệt ngã, chịu khổ và có lẽ còn chịu tuân đạo vì cớ Ngài; để chết với tội lỗi, bản ngã và thế gian. Theo Ngài có nghĩa sống như Ngài đã sống với tất cả những điều bao gồm tự hạ mình, nghèo khổ, thương xót, yêu thương, ân điển và mọi đức hạnh tin kinh khác nữa.
16:25 Chúa lường trước hai cản trở trên bước đường làm mồn đồ. Chướng ngại thứ nhất là cám dỗ tự nhiên để tự cứu mình khỏi cảnh không thoải mái, không tiện nghi, đau đớn, cô đơn hay mất mát. Chướng ngại thứ nhì là trở nên giàu có. về chướng ngại thứ nhất, Chúa cảnh cáo những ai giữ đời sống mình cho mục đích ích kỷ sẽ không bao giờ tìm được sự thỏa mãn; những ai liều lĩnh bỏ đời sống họ cho Ngài, không tính đến giá hy sinh, thì sẽ tìm được nguyên nhân khiến họ hiện hữu.
16:26 Cám dỗ thứ nhì - là cám dỗ để làm giàu - thật phi lý. Chúa Jêsus phán: "Giả sử một người kia làm ăn thành cồng đến nỗi có cả toàn thê gian. Cuộc tìm kiếm điên cuồng này cuốn hút hết thời giờ và sức lực của anh đến nỗi anh trượt mất mục đích chính của đời sống mình. Có ích gì khi kiếm ra chừng đó tiền rồi chết, đẻ
tiền lại, và sống cả cõi đời đời trắng tay?" Con người sống trên trần gian này để làm một chuyện vĩ đại hơn là kiếm tiền. Con người được kêu gọi để đại diện lợi ích của Vua mình. Nếu trượt mất điều đó, người ấy trượt mọi sự.
Trong câu 24, Chúa Jêsus cho họ biết điều tệ hại nhất. Đó là đặc trưng của Cơ Đốc giáo; bạn biết điều tệ hại nhất ngay từ khới đầu. Nhưng bạn không bao giờ ngừng khám phá những kho báu và phước hạnh. Barnhouse nói rất hay:
Khi một nqười nhìn thấy tất cả mọi điều đanq cấm troniỊ Kinh Thánh, thì khôníỊ còn điều ÍỊÌ bị che íỉiâĩt dế có thể trở thành nỗi nạạc nhiên. Mọi điều mới nào chúng ta sẽ học được trom> đời này hay tròm; đời sau dền sẽ xuất hiện như niềm vui thích37
16:27 Giờ đây Chúa nhắc về vinh hiên của chính Ngài sẽ đến sau sự chịu thương khó. Ngài nói về Sự Hiện Đến Lần Thứ Nhì của Ngài khi Ngài giáng xuống cùng các thiên sứ trong vinh hiển siêu việt của Cha Ngài. Lúc fló, Ngài sẽ thưởng cho những ai sống vì Ngài. Cách duy nhất để sống thành còng là hướng mình đến thời điểm vinh diệu đó, xác định điều gì sẽ thực sự quan trọng, và rồi theo đuổi điều đó bằng cả sức lực của mình.
16:28 Tiếp theo, Ngài tuyên bố một câu đáng sửng sốt rằng có một số n9ười đứng đây với Ngài sẽ không chết trước khi thấy Ngài đến trong nước Ngài. Đương nhiên, nan đề ở đây là tat cả môn đổ này đều đã chết, thế nhưng Đấng Christ vẫn chưa đến trong quyền phép và vinh hiển để thiết lập vương quốc Ngài. Nan đề được giải quyết nếu chúng ta không nghĩ đến cách ngắt đoạn và xem tám câu đầu của đoạn tiếp theo như phần giải thích câu tuyên bô khó hiểu này của Ngài. Những câu này mô tả biến cố trên Núi Hóa Hình. Tại đó, Phierơ, Giacơ và Giăng đã thấy Đấng Christ hóa hình. Họ đã thực sự hưởng đặc ân nhìn thấy trước Đấng Christ trong vinh quang của nước Ngài.
Chúng ta có lý khi xem sự hóa hình của Đấng Christ như là hình ảnh mô tả trước về nước hầu đến của Ngài. Phierơ mô tả biến cố này là "Quyền phép và sự đến của Đức Chúa Jêsus Christ Chúa chúng ta" (Il.Phierơ 1:16). Quyền phép và sự đến của Chúa Jêsus nói đến sự Hiện Đến Lần Thứ Nhì của Ngài. Và Giăng nói về từng trải trên Núi Hóa Hình là thời điểm "... chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha" (Giăng 1:14). Sự Hiện Đến Lần Thứ Nhất của Đấng Christ ở trong khiêm nhường; chính Sự Hiện Đến Lần Thứ Nhì của Ngài mới ở trong vinh hiển. Như vậy, lời báo trước của câu 27 đã ứng nghiệm trên Núi Hóa Hình; Phierơ, Giacơ và Giăng đã thấy Con Người, không còn trong tư cách người Naxarét tầm thường, nhưng với tư cách Vua Vinh Hiển.
D. Chuẩn Bị Cho Các Môn Bò Bón Vinh Hiển: Sự Hóa Hỉnh (17:1-8)
17:1,2 Sáu ngày sau biến cố tại Sêsarê Philíp, Chúa Jêsus đưa Phierơ, Giacơ và Giăng lên một ngọn núi cao,
ớ đâu đó ưong xứ Galilê. Rất nhiều nhà giải nghĩa Kinh Thánh đã kèm thêm ý nghĩa cho sáu ngày này. Chẳng hạn như Gaebelein nói: "Sáu là con số của loài người, con số này biểu thị những ngày làm việc. Sau sáu ngày -sau khi làm việc vào ngày của con người hết đi, thì đến ngày của Chúa, nước của Ngài."
Khi Luca nói Sự Hóa Hình diễn ra "khoảng tám ngày" sau (9:28), hiển nhiên ông bao gồm cả ngày đầu ngày cuối lẫn những ngày ở giữa. Vì tám là con số của sự sống lại và của khởi đầu mới, nên thật phù hợp cho Luca đồng nhất hóa Thiên đàng với một khới đầu mới.
Phierơ, Giacơ và Giăng, những người dường như mãi nghĩ đến một nơi gần gũi đặc biệt với Cứu Chúa, đã được đặc ân nhìn thấy Ngài hóa hình. Cho tới lúc này, vinh hiển của Ngài vẫn được che khuất trong thân thể xác thịt. Nhưng giờ đây mặt Ngài và áo Ngài trở nên chói sáng như mặt trời và chiếu rạng, một biểu hiện nhìn thấy rõ bằng mắt về thần tánh Ngài, cũng như đám mây vinh hiển hay Shekinah trong Cựu Ước làm biểu tượng về hiện diện của Đức Chúa Trời. Quang cảnh này là sự nhìn thấy trước về Chúa Jêsus sẽ như thế nào khi Ngài trở lại thiết lập vương quốc Ngài. Ngài sẽ không còn hiện ra với tư cách Chiên Con làm của lễ hy sinh nữa, nhưng với tư cách Sư Tử của chi phái Giuđa. Mọi người nhìn thấy Ngài sẽ lập tức nhận ra Ngài là Đức Chúa Con, Vua muôn vua và Chúa muôn chúa.
17:3 Môise và Êli hiện ra trên Núi Hóa Hình và trò chuyện về sự chết sắp đến của Ngài tại Giêrusalem (Luca 9:30,31). Có thể Môise và Êli đại diện cho các thánh đồ Cựu Ước. Hoặc, nếu xem Môise đại diện cho Luật Pháp, và Êli đại diện cho Các Đấng Tiên Tri, thì ở đây chúng ta có cả hai phần của Cựu Ước hướng về sự thương khó của Đấng Christ và những vinh hiển sẽ theo sau. Khả năng thứ ba là Môise, người đã về trời qua sự chết, mô tả toàn bộ những người sẽ được sống lại từ kẻ chết để bước vào Thiên Hy Niên, còn Êli, một người đã được đưa thẳng vào Thiên đàng, mô tả những người sẽ vào nước Thiên Hy Niên qua con đường của sự biến hóa.
Các môn đồ Phierơ, Giacơ và Giăng có thể đại diện tín đồ Tân Ước nói chung. Cũng có thể họ làm hình bóng trước về nhóm dân sót Do Thái trung tín vẫn còn sống lúc Chúa Tái Lâm và sẽ cùng với Đấng Christ vào Nước Ngài.
Đoàn dân ở chân núi (câu 14, đối chiếu Luca 9:37) đã được ví với các dân ngoại, là dân cũng sẽ được dự phần các phước hạnh của thời trị vì một ngàn năm của Đấng Christ.
17:4,5 Phierơ cảm động sầu xa trước dịp này, ông đã có ý thức thật sự về lịch sử. Muốn nắm giữ vẻ huy hoàng tráng lệ này, ông hấp tấp để nghị dựng ba chiếc lều tạm hay lều nhỏ để làm kỷ niệm - một lều cho Chúa Jêsus, một cho Môise và một cho ÉN. Ổng đã đúng khi đặt Chúa Jêsus lên trước nhất, nhưng đã sai khi không dâng lên Ngài địa vị ưu việt cao nhất. Chúa Jêsus không phải là một người giữa vòng những người bình đẳng nhau, nhưng là Chúa trên muôn
người. Để dạy bài học này, Đức Chúa Cha đã che phủ hết thảy họ trong đám mây sáng rực rồi công bố: "Này là Con yêu dấu của ỉa, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó!" Trong nước của Ngài, Đấng Christ sẽ là Đấng không có ai ngang bằng, là Quân Vương Tối Cao mà lời Ngài là thẩm quyền tối hậu. Cũng phải như thế trong tấm lòng của môn đồ Ngài ngay thời hiện tại này.
17:6-8 Sửng sốt trước đám mây vinh hiển và tiếng phán của Đức Chúa Trời, các môn đồ té sấp xuống sợ hãi lắm. Nhưng Chúa bảo họ đứng dậy và đừng sợ. Khi đứng dậy, họ không thấy ai ngoài một mình Chúa Jêsus mà thôi. Trong nước Thiên đàng cũng sẽ như vậy - Chúa Jêsus sẽ là "toàn bộ vinh hiển trong xứ Emmanuên."
E. Về Sứ Giả Dọn Đường (17:9-13) 17:9 Từ trên núi đi xuống, Chúa truyền các môn đồ chớ thuật lại những điều họ đã thấy cho đến khi Ngài từ kẻ chết sống lại. Người Do Thái - vốn lo lắng quá đáng để kiếm người giải phóng họ khỏi ách Lamã, ắt hắn sẽ nghênh đón Ngài để Ngài cứu họ khỏi Lamã, nhưng không muốn Ngài làm Cứu Chúa để cứu khỏi tội. Trong thực tế, Ysơraên đã chối bỏ Đấng Mêsi của họ, và thật vô ích nếu kể cho người Do Thái biết họ đã nhìn thây vinh hiển của Đấng Mêsi như vậy. Sau khi sống lại, sứ điệp này sẽ được rao giảng trên toàn thế giới.
17:10-13 Các môn đổ vừa nhìn thấy trước hình ảnh Đấng Christ đến tr°ng quyền năng và  vinh hiển.
Nhưng sứ giả mở đường của Ngài vẫn chưa xuất hiện. Malachi đã nói tiên ưi rằng Êli phải đến trước khi Đấng Mêsi hiện ra (Malachi 4:5,6), vì vậy các môn đô hỏi Chúa Jêsus về điều này. Chúa đồng ý rằng thực ra Êlỉ phải đến trước trong tư cách người cải cách, nhưng Chúa giải thích ÊM đã đến rồi. Hiển nhiên Ngài đang nói đến Giăng Báptít (câu 13). Giăng không phải là Êli (Giăng 1:21), nhưng đã đến trong "tâm thần quyền phép Êli" (Luca 1:17). Nếu Ysơraên tiếp nhận Giăng và sứ điệp của ông, ắt ông đã làm trọn vai trò được nói tiên tri về Êli (Mathiơ 11:14). Nhưng dân này không nhận ra ý nghĩa sứ mạng của Giăng, và đã đối đãi Giăng theo ý họ thích. Cái chết của Giăng là dấu hiệu báo ưước những việc họ sẽ làm với Con Người. Đã chối bỏ sứ giả mớ đường, họ cũng sẽ chối bỏ Vua. Khi Chúa Jêsus giải thích điều này, các môn đồ nhận ra Ngài đang nói đến Giăng Báptít.
Có đủ mọi lý do để tin trước Sự Hiện Đến Lần Thứ Nhì của Đấng Christ, một đấng tiên tri sẽ dấy lên để chuẩn bị Ysơraên đón Vua hầu đến. Hầu như không thể nói được đấy sẽ là đích thân Êli hay một người khác có chức vụ tương tự.
ĩ. Chuẩn Bị Phục Vụ Qua sự Cẩu Nguyện Và Kiêng An (17:14-21)
Cuộc đời không phải là một từng trải cao ngất trên đỉnh núi. Sau những khoảnh khắc hân hoan thuộc linh là đến những ngày giờ làm việc nặng nhọc và hao tổn sức lực. Sẽ đến lúc chúng ta phải rời khỏi đỉnh núi để thi hành chức vụ Ưong thung lũng của nhu cầu con người.
17:14,15 Dưới chân núi, một người cha đau khổ đang chờ đón Cứu Chúa. Quỳ xuống trước mặt Ngài, ông dốc tuôn lời khẩn nài tha thiết xin cho đứa con trai bị quỷ ám của mình được chữa lành. Con trai ông bị bệnh phong điên rất nặng đến nỗi thỉnh thoảng khiến nó té vào lửa và thường té xuống nước, như vậy khốn khổ của nó lại kèm với cả những vết bỏng và gần như chết đuối. Con trai ông là ví dụ kinh điển về khốn khổ gây ra bởi Satan, kẻ đốc công tàn bạo hem hết.
17:16 Người cha đã đến với các môn đổ xin cứu giúp, để rồi chỉ học biết rằng "sự cứu giúp của con người thật vô ích thay." Họ không có quyền năng để chữa lành.
17:17 "Hỡi dòng dõi không tin và gian tà kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ nhịn nhục các ngươi cho đến khi nào?" Được phán cho các môn đồ. Họ không có đức tin để chữa lành bệnh động kinh này, nhưng trong phương diện đó, đấy củng là mẫu tiêu biểu của dân Do Thái thời đó - không có đức tin và bại hoại.
17:18 Ngay khi người bị động kinh được đem đến cho Chúa, Chúa Jêsus quở trách quỷ và nạn nhân được chữa lành tức khắc.
17:19,20 Sửng sốt trước tình trạng vô quyền của mình, các môn đồ đến hỏi riêng Chúa để xin Ngài giải thích. Câu trả lời của Ngài thật rõ ràng: Lòng vô tín. Nếu họ có đức tin bằng hạt cải (là hạt giống nhỏ nhất), họ có thể truyền cho ngọn núi quăng xuống biển và điều ấy sẽ xảy ra. Dĩ nhiên, nên hiểu rằng đức tin thật phải được căn cứ trên một mạng lịnh hoặc một lời hứa nào đó của Chúa. Mong thi hành một kỳ công ngoạn mục nào đó để thỏa mãn ước muốn bốc đồng của mình thì đó không phải là đức tin, nhưng là táo tợn và xấc xược. Nhưng nếu Đức Chúa Trời hướng dẫn tín hữu theo một phương hướng nào đó hay Ngài ban một mạng lịnh, thì Cơ Đốc nhân ấy có lòng hết sức tin quyết rằng những khó khăn như ngọn núi kia cũng sẽ được dời đi cách đầy phép lạ. Không có điều gì là không thể làm được đối với những người tin.
17:21 Câu "Nhưng thứ quỷ này nếu không cẩu nguyện và không kiêng ăn thì chẳng trừ nó được" không có trong Bản RSV và hầu hết các bản Kinh Thánh hiện đại, vì câu này không có trong rất nhiều thủ bản đầu tiên. Tuy nhiên, câu này có trong đại đa số các thủ bản và phù hợp với văn mạch về một nan đề đặc biệt khỏ khăn này.
e. Chuẩn Bị Các Mồn Đồ Đón Nhận sự Phản Bội Ngài (17:22,23)
Một lần nữa, không có vở kịch hay khúc nhạc dạo đầu, Chúa Jêsus báo trước cho các môn đổ biết Ngài sẽ bị giết. Nhưng một lần nữa, có lời binh vực và chiến thắng - Ngài sẽ sống lại vào ngày thứ ba. Nếu Ngài không báo trước cho họ sự chết của Ngài, rõ ràng họ sẽ hoàn toàn vỡ mộng khi việc ấy xảy ra. Sự chết nhục nhã và sự chịu khổ thật không hợp với những kỳ vọng của họ về Đấng Mêsi.
Quả thật, họ hết sức buồn nản vì Ngài sắp lìa khỏi họ và Ngài sẽ bị giết.
Họ nghe lời báo trước về sự thương khó của Ngài, nhưng dường như đã bỏ sót mất lời hứa về sự sống lại của Ngài.
H. Phỉero Và Tháy Nộp Thuế (17:24-27) 17:24,25 Tại Cabênaum, những người thâu thuế của đền thờ hỏi
Phierơ xem Thầy của ông có nộp nửa siếclơ dùng cho khoản phí tổn phục vụ trong đền thờ không? Phierơ đáp: "Có." Có lẽ vị môn đồ bị xúi bậy này muốn cứu Đấng Christ khỏi bị lúng túng.
Sự toàn tri của Chúa được nhìn thấy qua những việc diễn ra tiếp theo. Phierơ về nhà, Chúa nói với ông trước ■ trước khi Phierơ có cơ hội kể lại chuyện đã xảy ra. "Hỡi Simôn, ngươi nghĩ sao? Các vua thế gian thâu lương lây thuế ai? Thâu của con trai mình hay là của người ngoài?" Phải hiểu câu hỏi này theo bối cảnh thời đó. Vua đánh thuế thần dân để chu cấp cho vương quốc và gia đình của vua, nhưng vua không đánh thuế chính gia đình vua. Dưới hình thức chính quyền của chúng ta, mọi người đều bị đánh thuế, kể cả người cai trị lẫn người nhà của người cai trị.
17:26 Phierơ trả lời chính xác rằng các vua thâu thuế của người ngoài. Bây giờ, Chúa nói rõ các con trai được Niên thuế. Đại ý là đền thờ chính là nhà của Đức Chúa Trời. Đối với Chúa ■tèsus, là Con của Đức Chúa Trời, nộp thuế để lo chu cấp cho đền thờ củng tương đương với việc nộp thuế cho chính Ngài.
17:27 Tuy nhiên, thay vì gây vấp phạm không cần thiết, Chúa đồng ý nộp thuế này. Nhưng Ngài sẽ làm gì để kiếm tiền? Kinh Thánh không hề ghi Chúa Jêsus đích thân mang tiền đi. Ngài sai Phierơ đi ra biển Galilê và truyền ông đem lên con cá đầu tiên mà ông bắt được. Trong miệng con cá đó có một đông bạc hay một stater, và Phierơ dùng nó để nộp thuế - một nửa nộp cho Chúa Jêsus và một nửa cho chính ông.
Phép lạ đáng kinh ngạc này, được thuật lại trong sự kiềm chế hoàn toàn, chứng minh rõ ràng sự toàn tri của Đấng Christ. Ngài biết con cá nào Ương toàn bộ cá của biển Galilê có đổng bạc trong miệng. Ngài biết địa điểm có con cá đó. Và Ngài biết nó sẽ là con cá đầu tiên mà Phierơ bắt được.
Nếu có liên quan đến bất cứ nguyên tắc thiên thượng nào, hẳn Chúa Jêsus đã không nộp thuế. Nhưng đối với Ngài, đây là vấn đề vô thưởng vô phạt về luân lý, và Ngài sẵn sàng nộp thuế thay vì làm gương xấu. Chúng ta là những Cơ Đốc Nhân đã được buông tha khỏi luật pháp. Tuy nhiên, trong những vấn đề không liên quan đến luân lý, chúng ta nên tôn trọng lương tâm người khác và đừng làm bất cứ điều gì gây vấp phạm.
XI. VỊ VUA TRUYỀN DẠY CÁC MÔN Đồ (18-20)
A. Vế Sự Khiêm Muông (18:1-6)
Đoạn 18 được gọi là bài giảng về sự cao trọng và sự tha thứ. Vạch ra các nguyên tắc hành xử xứng hiệp cho những ai xưng mình là thần dân của Đấng Christ, là Vua.
18:1 Các môn đồ luôn nghĩ đến nước thiên đàng như là thời kỳ vàng
son của hòa bình và thịnh vượng. Bấy giờ họ bắt đầu thèm muốn được cất nhắc vào các địa vị trong nước thiên đàng. Tinh thần tư lợi của họ được bày tỏ qua câu hỏi: "Ai là người lởn hơn hết trong nước thiên đàng?"
18:2,3 Chúa Jêsus đã trả lời bằng một minh họa cụ thể. Sau khi đặt một đứa trẻ ở giữa vòng họ, Ngài phán rằng để vào được nước thiên đàng, con người phải hoán cải và trở nên như đứa trẻ ấy. Ngài muốn nói đến thực tế nội tại của nước thiên đàng; để làm một người tin Chúa chân thành, con người phải bỏ đi những ý tưởng cao trọng của cá nhân mình mà chọn lấy địa vị thấp hèn của một đứa trẻ. Điều này bắt đầu khi người ấy thừa nhận bản tánh tội lỗi và sự bất xứng của mình, và chấp nhận Chúa Jêsus là sự trông cậy duy nhất. Thái độ này phải tiếp diễn suốt cuộc đời người Cơ Đốc. Chúa Jêsus không có ý nói rằng các môn đồ của Ngài không được cứu. Hết thảy, trừ Giuđa, đều có đức tin thật nơi Ngài, và vì vậy đều được xưng nghĩa. Nhưng họ chưa nhận được Đức Thánh Linh là Đấng ngự trị, và vì vậy thiếu quyền phép của sự hạ mình thật mà chúng ta có ngày nay (nhưng chúng ta chưa sử dụng như đáng phải sử dụng). Họ cũng cần được hoán cải với ý nghĩa thay đổi tất cả những lối suy nghĩ sai sao cho phù hợp với nước trời.
18:4 Người cao trọng nhất trong nước trời là người hạ mình như một đứa trẻ nhổ. Rõ ràng các tiêu chuẩn và giá trị trong nước trời hoàn toàn khác với những tiêu chuẩn của thế gian này. Toàn bộ lối nghĩ của chúng ta phải được đảo ngược; chúng ta phải học theo cách nghĩ của Đấng Christ (xem Philíp 2:5-8).
18:5 ỏ đầy, Chúa Jêsus lướt qua hầu như không nhận thấy được từ chủ đề đứa trẻ tự nhiên sang đứa trẻ thuộc linh. Bất cứ ai vì danh Ngài tiếp nhận một trong các môn đồ hèn mọn của Ngài sẽ được thưởng như đã tiếp nhận chính mình Chúa. Những gì làm cho môn đồ được kể như đã làm cho thầy.
18:6 Mặt khác, bất cứ ai dụ dỗ người tin Chúa phạm tội, chuốc lấy sự đoán phạt rất lớn; thà buộc cối đá lớn vào cổ người ấy và quăng xuống đáy biển còn hơn (cối đá lớn ở đây đòi hỏi sức kéo của súc vật; cối đá nhỏ thì có thể dùng tay). Phạm tội với chính mình là đã đủ tồi tệ, nhưng khiến cho người tin Chúa phạm tội là hủy hoại sự vô tội của người ấy, làm bại hoại tâm trí và vấy bẩn thanh danh người ấy. Thà chết một cái chết dữ còn hom là đùa giỡn với sự trong sạch của người khác!
B. Về Sự Phạm Tội (18:7-14)
18:7 Chúa Jêsus tiếp tục giải thích rằng không thể tránh được việc gầy ra những sự phạm tội. Thế gian, xác thịt và ma quỉ liên kết lại để cám dỗ và gây bại hoại. Nhưng nếu kẻ nào trở thành tác nhân cho các thế lực của điều ác; tội của kẻ ấy sẽ rất lớn. Vì vậy Chúa Cứu Thế Jêsus cảnh cáo con người phải có hành động quyết liệt đẽ kỷ luật chính mình thay vì cám dô một con cái Chúa.
18:8,9 Dầu chi thể phạm tội là tay hoặc chân hay là mắt, tốt hem hãy hy
sinh nó cho con dao của bác sĩ phẫu thuật còn hơn để nó hủy hoại công việc Chúa ương đời sống người khác. Thà thiếu tứ chi hoặc thị giác mà vào nơi hằng sống còn hơn là bị quăng vào địa ngục với đầy đủ mọi chi thể. Chúa chúng ta không có ý bảo một số người sẽ thiếu tay chân trong nước thiên đàng, Ngài chỉ muốn mô tả tình trạng thuộc thể lúc người tin Chúa rời bỏ đời này để bước vào đời tiếp theo. Chắc chắn thân thể phục sinh sẽ được đầy đủ và hoàn hảo.
18:10 Kế đó, Con Đức Chúa Trời cảnh báo việc xem thường một trong những đứa trẻ của Ngài, dầu là trẻ con hay bất cứ ai thuộc về nước trời. Để nhấn mạnh tầm quan trọng của chúng, Ngài nói thêm rằng thiên sứ của chúng luôn ở trong sự hiện diện của Chúa, nhìn xem mặt Ngài. Các thiên sứ ở đây có lẽ hàm ý những thiên sứ canh giữ (cũng xin xem Hêbơrơ 1:14).
18:11 Mặc dầu bản RSV và hầu hết các bản Kinh Thánh hiện đại khác loại bỏ câu này, đây là câu nói về sứ mạng của Chúa Cứu Thế chúng ta và là đỉnh điếm phù hợp cho phần này, có được sự hậu thuẫn rộng rãi của các thủ bản.38
18:12,13 Những đứa trẻ này cũng là đối tượng chức vụ cứu rỗi của Đấng Chăn Chiên hiền lành. Dẫu một con trong số một trăm con chiên này có đi •ạc, Ngài củng để chín mươi chín con nam đó mà đi tìm con đã mất cho đến khi tìm được. Niềm vui của Đấng Chăn Chiên khi tìm được con chiên đi !ạc dạy chúng ta phải quí trọng những c°n chiên nhỏ của Ngài.
18:14 Không những chúng quan trọng đối với các thiên sứ và Đấng Chăn Chiên, mà còn quan ữọng đối với Đức Chúa Trời, là Cha. Ý muốn của Ngài là không để cho một đứa nào trong chúng nó bị hư mất. Nếu chúng đủ quan trọng để lôi kéo sự chú ý của các thiên sứ, Đức Chúa Jêsus và Đức Chúa Trời là Cha, thì rõ ràng chúng ta chớ bao giờ khinh thường chúng, dầu chúng có thể không đáng yêu hay thấp hèn đến đâu.
c. Về Sự Kỷ Luật Kẻ Phạm Tội (18:15-20)
Phần còn lại của đoạn này bàn đến việc giải quyết những khác biệt giữa vòng các thành viên ương hội thánh, và với nhu cầu tập tha thứ không hạn chế.
18:15 Những huấn thị rõ ràng được ban cho liên quan đến trách nhiệm của Cơ Đốc Nhân khi bị một tín hữu khác đối xử bất công. Thứ nhất, vấn đề phải được xử lý riêng tư giữa đôi bên. Nếu người phạm lỗi thừa nhận tội của mình, thì có sự giải hòa. Rắc rối ở đây là chúng ta không làm như vậy. Chúng ta ngồi lê đôi mách với mọi người khác về chuyện đó. Và rồi vấn đề lan đi như lửa gặp gió và bất hòa bị nhân lên. Chúng ta phải nhớ rằng bước số một là phải "đi đến và trách người khi chỉ có ngươi với một mình người."
18:16 Nếu người anh em có lỗi không chịu nghe thì người bị đối xử sai phải đem theo một hai người khác đi với mình, tìm cách gây dựng lại người ấy. Điều này nhấn mạnh tính nghiêm trọng gia tăng khi người ấy
tiếp tục không chịu tan vỡ. Ngoài ra, điều đó cung cấp một lời chứng đầy đủ, như Kinh Thánh đòi buộc: "Cứ theo lời của hai hay ba người làm chứng thì sự mới định tội được" (Phục Truyền 19:15). Không ai lường hết được những rắc rối đã làm khổ cho hội thánh do không tuân theo nguyên tắc đơn giản này, đó là lời buộc tội một người khác phải được hậu thuẫn bởi lời chứng của hai hoặc ba người khác. Về phương diện này, các tòa án đời này thường hành động công bình hơn là hội thánh hoặc là các tập thể Cơ Đốc.
18:17 Nếu người buộc tội vẫn không chịu xưng nhận và xin lỗi, vấn đề phải được đưa ra trước hội thánh địa phương. Điều quan trọng phải lưu ý là hội thánh địa phương là thân thể chịu trách nhiệm nghe vụ việc, chứ không phải tòa án dân sự. Cơ Đốc Nhân bị cấm đưa người tín hữu kia ra tòa (I.Côrinhtô 0:1-8).
Nếu người phạm tội không chịu thừa nhận việc làm sai trái của mình trước hội thánh, thì người ấy bị kể như người ngoại và người thâu thuế. Ý nghĩa rõ ràng nhất của lối diễn đạt này là người ấy bị kể như ở bên ngoài phạm vi hội thánh. Dầu có lẽ đây là người tin Chúa thật, nhưng vì đã không sống như người tin Chúa, nên phải bị cư xử thích đáng. Dầu vẫn ở trong hội thánh phổ thông, người ấy bị cấm các đặc quyền trong hội thánh địa phương. Sự kỷ luật này là một hành động nghiêm trọng; tạm thời phó người tín đồ đó cho quyền lực quỷ Satan, "để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hổn được cứu trong ngày
Đức Chúa Jêsus" (I.Côrinhtô 5:5). Mục đích của kỷ luật này là để đưa người ấy đến chỗ ý thức và khiến người thừa nhận tội lỗi mình. Cho đến khi mục tiêu này đạt được, các tín hữu phải đối xử với người ấy một cách nhã nhặn lịch sự, nhưng cũng bày tỏ bởi thái độ của mình rằng họ không dung thứ cho tội lỗi của người ấy và không thể có mối thông công với người ấy như với một anh em tin Chúa. Hội thánh phải nhận người ấy trở lại ngay khi có bằng chứng của sự ăn năn theo ý Chúa.
18:18 Câu 18 liên hệ với những câu trước. Khi hội thánh cầu nguyện và vâng theo Lời Chúa, buộc phải hành động kỷ luật một người, thì hành động đó được thiên đàng tôn trọng. Khi người bị kỷ luật đã ăn năn và xưng tội mình, thì hội chúng đưa người ấy trở lại mối thông công. Hành động mở đó cũng được phê chuẩn bởi Đức Chúa Trời (Giăng 20:23).
18:19 Vấn đề nổi lên là: "Hội chúng phải lớn đến mức nào mới có thể buộc và mở trước điều này như đã mô tả bên trên?" Câu trả lời là hai người tin Chúa có thể đưa vấn đề này ra trước mặt Ngài trong sự cầu nguyện bảo đảm được Ngài lắng nghe. Mặc dầu câu 19 có thể được dùng như một lời hứa chung về sự đáp lời cầu nguyện, trong bối cảnh này, ám chỉ sự cầu nguyện liên quan đến việc kỷ luật trong hội thánh. Khi liên hệ với sự cầu nguyện chung tổng quát, câu này phải được hiểu trong ánh sáng của tất cả những sự dạy dỗ khác về cầu nguyện. Ví dụ, lời cầu nguyện của chúng ta phải:
1.	Phù hợp với ý muốn đã được Đức Chúa Trời bày tỏ ([.Giăng 5:14,15).
2.	Bởi đức tin (Giacơ 1:6-8)
3.	Bới lòng thành thật (Hêbơrơ 10:22a), vân vân...
18:20 Câu 20 phải được diễn giải trong ánh sáng bối cảnh của nó. Câu này không chủ yếu ám chỉ đến sự cấu thành của một hội thánh thời Tân Ước trong hình thức đem giản nhất, cũng không phải là một buổi nhóm cầu nguyện chung, mà là buổi nhóm hội thánh tìm cách giải hòa hai Cơ Đốc nhân đã bị phân rẽ bởi tội phạm nào đó. Câu này có lẽ áp dụng hợp lệ cho tất cả những buổi nhóm của những người tin Chúa, nơi Đấng Christ là Trung Tâm, nhưng ở đây, một hình thức nhóm lại đặc biệt được xem xét.
Nhóm nhau lại "trong danh Ngài" có nghĩa là bởi uy quyền của Ngài, thừa nhận mọi thuộc tánh của Ngài và trong sự vâng lời Ngài. Không tập thể nào có thể xưng là nhóm duy nhất nhóm nhau trong danh Ngài; nếu vậy, sự hiện diện của Ngài sẽ bị hạn chế trong những phần nhỏ của thân thể Ngài trên đất. Bất cứ nơi nào có hai ba người nhóm nhau lại thừa nhận Ngài là Chúa và là Cứu Chúa, thì Ngài ờ giữa họ.
B. Vê Sự Tha Thừ Võ Hạn (18:21-35) 18:21,22 Đến đây, Phierơ đưa ra càu hỏi ông phải tha thứ cho một anh em phạm tội nghịch cùng ông bao nhiêu lần?
Có lẽ ông nghĩ mình đang bày tỏ an điển lạ lùng bởi gợi ra con số bảy như một giới hạn tối đa. Chúa Jêsus đã trả lời "Không phải bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy." Ngài không có ý bảo chúng ta hiểu con số 490 lần theo nghĩa đen, mà đây là một lối nói hình bóng có nghĩa là "Không giới hạn."
Vậy thì có người sẽ hỏi: "Vì sao phải bận tằm đi qua các bước đề ra bên trên? Vì sao phải đến gặp người phạm lỗi một mình, sau đó đi với một hai người khác, và rồi đưa người ấy ra trước hội thánh? Vì sao không chỉ tha thứ, và để cho mọi sự kết thúc?"
Câu trả lời là có các giai đoạn trong việc tiến hành tha thứ như sau: 1. Khi một anh em làm hại tôi hoặc phạm tội cùng tôi, tôi phải tha thứ người ấy lập tức trong lòng mình (Êphêsô 4:32). Điều đó buông tha tôi khỏi tinh thần cay đắng, và không tha thứ, rồi giao vấn đề trên vai Ngài.
2.	Mặc dầu trong lòng tôi đã tha thứ cho người ấy, nhưng tôi chưa nói cho người ấy biết người ấy được tha thứ. Tha thứ công khai trước khi người đó ăn năn là không công bình . Vì vậy tôi có bổn phận đến gặp người ấy, lấy tình yêu thương mà quở trách, mong đưa dắt người ấy đến chỗ xưng nhận (Luca 17:3)
3.	Ngay khi người ấy xin lỗi và xưng tội mình, tôi cho người ấy biết rằng người ấy đã được tha thứ (Luca 17:4).
18:23 Sau đó Chúa Jêsus đưa ra một ví dụ về nước thiên đàng để cảnh cáo những hậu quả của tinh thần không tha thứ bởi các thần dân đã được tha thứ cách nhưng không.
18:24-27 Câu chuyện liên quan đến một vị vua kia muốn tính sổ với
đầy tớ mình. Một người đầy tớ, mắc nợ vua một vạn ta lâng, không trả nỗi. Vì vậy chủ ra lệnh cho ông và cả gia đình phải bán mình làm nô lệ mà trả nợ. Người đầy tớ bức xúc này nài xin vua cho mình thời gian, hứa sẽ trả hết nếu được cho một cơ hội.
CũníỊ giốnạ như nhiều con nợ, anh ta lạc quan một cách khôníỊ thê tin được về diều anh có thể làm dược nếu có thời íỊÌan (c.26). Tổni> thu nhập  hằniị  năm  của  nạười dãn Gai Hê chỉ đến 300 ta lâng mà nạười này nợ đến 10000 ta là nạ! Chi tiết về sô tiền lớn là có chủ ý. Lùm cho MỊ ười ỉìíỊỈìe bàng hoàníỊ vù phải lưu ý, cũriíỊ như đê nhân mạnh món nợ khổnq  lồ  dối  với  Chúa. Martin Lút he r thường nói rằng hết thảy chúng ta là nluĩníỊ kẻ ăn mày ở trước inặt Chứa. Clỉúnạ ta kliôníị có hy VỌÌÌÌỊ tra noi (Daily Notes of the Scripture Ưu hu). Khi người chủ thấy thái độ thống hối của tên đầy tớ, thì đã tha cho anh hết cả 10000 ta lâng. Thật là sự bày tỏ vĩ đại của ân điển, chứ không phải của sự công bằng.
18:28-30 Bấy giờ người đầy tớ này có một người bạn đầy tớ mắc nợ mình một trăm đơnỉê (vài trăm mỹ kim). Thay vì tha cho bạn, anh ta nắm bóp cổ bạn và đòi phải trả hết. Kẻ mắc nợ xấu số này nài xin anh gia hạn, nhưng không ích gì. Anh ta bị bỏ vào tù cho đến khi trả hết nợ. - May lắm thì cũng là một công việc khó khăn, bởi vì cơ hội kiếm tiền của anh đã không còn, bao lâu mà anh bị cầm tù.
18:31-34 Các đẩy tớ khác, bất bình bởi cách cư xử quá mâu thuần này, đến thuật lại cùng chủ. Chủ nổi giận với kẻ cho mượn tàn nhẫn này. Sau khi đã được tha một món nợ lớn, anh ta đã không sẵn lòng để tha một món tiền ít ỏi. Vì vậy anh đã bị giao cho chủ ngục coi giữ cho đến khi trả hết nợ.
18:35 Sự ứng dụng thật rõ ràng. Đức Chúa Trời là Vua. Hết thảy các tôi tớ Ngài đều mắc Ngài một món nợ tội lớn, không trả nổi. Bởi ân điển và lòng thương xót kỳ diệu, Đức Chúa Trời đã trả món nợ và ban cho sự tha thứ hoàn toàn nhưng không. Bây giờ giả sử có một Cơ Đốc Nhân nào đó mắc lỗi với người kia, khi đã bị quở trách, anh ta xin lỗi và xin tha thứ. Nhưng người bị xúc phạm từ chối. Bản thân anh ta đã được tha cả triệu mỹ kim, nhưng không chịu thà một vài trăm. Liệu nhà vua có cho phép kẻ hành xử như vậy khỏi bị phạt không? Chắc chắn là không! Kẻ phạm tội sẽ bị phạt trong đời này và sẽ bị hư mất Trước Tòa Phán Xét của Đấng Christ.
ĩ. Về Việc Hôn Nhân, Ly Dị Và Tình Trạng Độc Thân (19:1-12)
19:1,2 Sau khi đã kết thúc chức vụ của Ngài tại GalilỂ, Chúa hướng về phía nam đến thành Giêrusalem. Mặc dầu lộ trình chính xác của Ngài không được biết, nhưng dường như rõ ràng là Ngài đã trải qua vùng Bê rê ở phía đống sông Giôđanh. Mathiơ nói về khu vực này không xác định, như là bờ cõi xứ Giuđê, bên kia sông Giôđanh. Chức vụ tại xứ Bêrê kéo dài từ 19:1-20:16 hoặc 20:28. Phần này không nói rõ Ngài đã vượt qua sông Giôđanh để vào xứ Giuđê khi nào.
19:3 Có lẽ chính các đoàn dân đông theo Ngài để được chữa lành đã làm cho những người Pharisi biết chỗ ở của Chúa. Như một bầy chó hoang, họ bắt đầu vây quanh, mong bầy Ngài bằng lời nói của Ngài. Họ hỏi sự để vợ có hợp pháp trên bất kỳ mọi căn cứ nào chăng. Dầu Ngài có trả lời thế nào đi nữa, Ngài cũng sẽ chọc tức bộ phận nào đó trong dân Dothái. Trường phái này giữ thái độ hết sức phóng túng đối với sự ly dị; trường phái khác lại cực kỳ nghiêm nhặt.
19:4-6 Chúa chúng ta giải thích rằng ý định ban đầu của Đức Chúa Trời là một người nam chỉ có một người vợ chung sống mà thôi. Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên người nam và người nữ để truyền rằng mối quan hệ hôn nhân phải thế chỗ quan hệ của cha mẹ. Ngài cũng phán rằng hôn nhân là sự kết hợp của hai người. Lý tưởng của Đức Chúa Trời là mối hiệp nhất được Chúa truyền này không được phá vỡ bởi hành động hoặc sắc lệnh của loài người.
19:7 Những người Pharisi nghĩ họ đã bắt quả tang Chúa mâu thuần trắng trợn với Cựu Ước. Há không phải Môise đã đưa ra những qui định dành cho sự để vợ (ly dị) ư? Người nam chỉ việc trao cho vợ mình một tuyên bố thành văn, sau đó đuổi nàng ra khỏi nhà (Phục Truyền 24:1-4).
19:8 Chúa Jêsus đồng ý là Môỉse đã cho phép ly dị, đó không phải là phương cách tốt nhất của Chúa dành cho nhân loại, nhưng vì tình trạng sa bại của Ysơraên: "Môise vì cớ sự cứng cỏi của lòng các ngươi cho phép các ngưcii dể vợ mình. Nhưng từ ban đẩu không phải như vậy." Lý tưởng của Chúa là không có ly dị. Nhưng Chúa thường phải dung chịu những tình huống không phải là ý muốn chỉ đạo của Ngài.
19:9 Sau đó Chúa tuyên bố với thẩm quyển tuyệt đối rằng sự khoan dung trong quá khứ về việc để vợ từ rày trớ đi không tiếp tục nữa. Trong tương lai chỉ có một lý cớ hiệu lực cho việc ly dị - sự không trong trắng. Người bị ly dị vì bất cứ lý do nào khác mà tái hôn, sẽ phạm tội ngoại tình.
Dầu không nói trực tiếp, từ những lời của Chúa chúng ta, dường như nếu có ly dị bởi lý do ngoại tình, bên vô tội được tự do để tái hôn. Nói cách khác, ly dị không hơn gì mục đích của ly thân.
Tà dâm, hoặc thông dâm, thường được hiểu là tội ngoại tình. Tuy nhiên có nhiều người nghiên cứu Kinh Thánh có khả năng nghĩ rằng điều này chỉ ám chỉ đến sự vô luân tiền hôn nhân là điều được khám phá sau hôn nhân (xem Phục Truyền 22:13-21). Những người khác tin điều này chỉ ám chỉ đến phong tục kết hôn của người Dothái mà thôi. Và đó là lý do "điều khoản ngoại lệ" chỉ có ở đây trong Mathiơ, sách Tin Lành của người Dothái.
Để thảo luận đầy đủ hơn về hôn nhân xin xem phần ghi chú ở 5:31,32.
19:10 Khi các môn đồ đã nghe sự dạy dỗ của Chúa về việc ly dị, họ tự chứng minh là những tạo vật của các thái cực bằng cách chấp nhận quan niệm ngớ ngẩn cho rằng nếu ly dị chỉ có thể đạt được trên một lý cớ, thì để
tránh phạm tội trong hôn nhân, thà không cưới vợ là hơn. Nhưng điều đó không cứu họ khỏi phạm tội trong tình trạng độc thân.
19:11 Vì vậy Chúa Cứu Thế nhắc nhở họ rằng khả năng sống độc thân không phải là lệ thường; chỉ những người đã được ban cho ân điển đặc biệt mới có thể từ bỏ hôn nhân. Câu nói: "Chẳng phải mọi người đểu có thể lãnh được lời này, chỉ người sẩn có ban cho như vậy mà thôi," không có nghĩa là không phải ai cũng hiểu được những điều tiếp theo, mà là họ không thể sống đời sống tiết dục nếu không được kêu gọi.
19:12 Chúa Jêsus giải thích rằng có ba loại người hoạn. Một số người hoạn từ trong lòng mẹ vì họ được sinh ra đã không có khả năng sinh sản. Những người khác vì đã bị thiến bởi con người; những vua chúa phương đông thường bắt những người hầu hạ phụ nữ trong tư dinh của họ phải giải phẫu để trở thành những người hoạn. Nhưng Chúa Jêsus đặc biệt nói đến những người tự mình làm nên hoạn vì cớ nước thiên đàng. Những người này có khả năng kết hôn, họ không bị khiếm khuyết về thuộc thể. Tuy nhiên khi dâng mình cho Vua và Nước Ngài, họ sẵn sàng từ bỏ hôn nhân để phó chính mình cho sự nghiệp của Đấng Christ không xao lãng. Như Phaolô đã viết sau này: "Ai không cưới vợ thì chăm lo việc Chúa, tìm phương cho Chúa đẹp lòng" (I.Côrinhtô 7:32). Tình trạng độc thân của họ không do vấn đề thuộc thể mà là sự tự nguyện kiêng nhịn.
Không phải người nam nào cũng có thể sống đời sống ấy; chỉ những người được ban sức bởi Đức Chúa Trời: "Song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời, người này thể này, người kia thể khác" (I.Côrinhtô 7:7).
F. Về Con Trẻ (19:13-15)
Thật thú vị vì con trẻ được đưa vào vắn tắt sau bài giảng về ly dị (cũng xin xem Mác 10:1-10); thường chúng là những người chịu khổ nghiêm trọng nhất từ những gia đình tan vỡ.
Cha mẹ đưa các con nhỏ của họ đến với Chúa Jêsus để được Đấng Chăn Chiên - Giáo Sư ban phước. Các môn đồ thấy đây là một sự xâm phạm và quấy rầy, nên quở trách cha mẹ. Nhưng Chúa Jêsus đã can thiệp bằng lời phán khiến từ đó trở đi Ngài được con trẻ mọi thời đại yêu mến: "Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy."
Một số những bài học quan trọng nổi lên từ những lời này. Trước hết, nó gây một ấn tượng tốt cho tôi tớ của Chúa về tầm quan trọng để đến với các em, khi tâm trí đang tiếp thu nhanh nhất, bằng lời của Chúa. Thứ nhì, con trẻ muốn xưng nhận đức tin nơi Chúa Jêsus phải được khuyến khích, chứ đừng ngăn trở. Không ai biết được độ tuổi của người nhỏ nhất trong địa ngục. Nếu đứa trẻ thật sự mong muốn được cứu, thì đừng bảo cháu còn quá nhỏ. Đổng thời, không được ép chúng nói lời tuyên xưng không thật. Bởi vì chúng rất dễ bị lói cuốn trước những sự kêu gọi tình
cảm, nên phải bảo vệ chúng khỏi các phương pháp truyền giáo gầy áp lực mạnh. Trẻ con không phải trở thành người lớn để được cứu, mà người lớn thì phải trớ nên như con trẻ (18:3,4; Mác 10:15).
Thứ ba, lời này của Chúa trả lời cho câu hỏi: "Điểu gì xảy ra cho những đứa trẻ chết trước khi đến tuổi chịu trách nhiệm?" Chúa Jêsus đã phán: "...vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy." Đây phải là điều bảo đảm đầy đủ cho các bậc cha mẹ đã bị mất con khi chúng còn nhỏ.
Đôi khi, câu Kinh Thánh này được dùng để hậu thuẫn cho việc làm bấp têm cho trẻ nhỏ để chúng trớ thành các chi thể của Đấng Christ và là người kế thừa nước thiên đàng. Khi đọc kỹ, ta đã thấy cha mẹ đem con cái đến với Chúa Jêsus không phải để làm bấp têm. Điều này cho thấy, con trẻ đã sở hữu nước trời rồi. Chúng ta cũng thấy không có giọt nước nào trong câu Kinh Thánh này.
G. Vê Của Cải: Vị Quan Trẻ Tuổi Giàu Có (19:16-26)
19:16 Câu chuyện này cung ứng sự học hỏi tương phản. Sau khi thấy rang nước trời thuộc về con trẻ, giờ đây chúng ta sẽ xem người lớn vào nước thiên đàng khó như thế nào.
Một người giàu có đã ngắt lời Chúa bằng một câu hỏi có vẻ như chân thật. Sau khi gọi Chúa Jêsus "Thưa Thầy Nhơn Lành" anh hỏi anh phải làm việc lành chi để có được sự sông đời đời. Câu hỏi cho thấy sự thiêu hiểu biết của anh về chân tánh đích thực của Chúa Jêsus và phương cách cứu rỗi. Anh đã gọi Chúa Jêsus là "Thầy," đặt Ngài cùng hàng với những con người vĩ đại khác. Và anh nói đến việc có được sự sống đời đời như một món nợ chứ không phải một sự ban cho.
19:17 Chúa chúng ta đã dò thử anh về hai vấn đề này. Bằng cách hỏi: "Sao ngươi gọi ỉa là Nhơn Lành? Chỉ có một Đấng Nhơn Lành, là Đức Chúa Trời," Chúa Jêsus không phủ nhận thần tánh của chính Ngài, nhưng muốn cung cấp cho người này một cơ hội để thưa rằng: "Đó là lý do vì sao tôi gọi Ngài là Nhơn Lành - Ngài chính là Đức Chúa Trời.
Để thử người ấy về phương cách cứu rỗi, Chúa Jêsus phán: "Nếu ngươi muốn vào sự sống, thì phải giữ các điểu răn." Chúa Cứu Thế Jêsus không có ý bảo con người có thể được cứu nhờ giữ điểu răn. Mà Ngài muốn dùng luật pháp để cáo trách tội lỗi trong lòng của người này. Người này vẫn mang ảo tưởng rằng mình có thể thừa hưởng nước thiên đàng theo nguyên tắc việc lãm. Vì vậy hãy để người ấy giữ luật pháp, là điều bảo người ấy những gì phải làm.
19:18-20 Chúa chúng ta đã trưng năm điều răn chủ yếu liên quan đến đồng loại, lên đến đỉnh điểm qua càu: "Hãy yêu kẻ lân cận như mình." Mù lòa bới sự ích kỷ của mình, anh khoe khoang rằng anh luôn giữ các điều răn này.
19:21 Và rồi Chúa chúng ta phơi bày thất bại của anh vì chưa yêu kẻ lân cận như chính mình bằng cách bảo anh hãy đi bán hết của cải mình
và bố thí cho kẻ nghèo. Sau đó hãy
đến với Chúa Ịêsus mà theo Ngài.
Chúa không có ý bảo rằng người này được cứu nhờ bán đi của cải mình và lấy tiền thu được hiến cho hội từ thiện. Chỉ có một cách duy nhất để được cứu - đức tin đặt nơi Chúa.
Nhưng để được cứu, con người phải thừa nhận rằng mình phạm tội và thiếu hụt các tiêu chuẩn thánh của Đức Chúa Trời. Sự không sẵn lòng của người giàu này để chia sẻ của cải mình cho thấy anh không yêu người lân cận như mình. Đáng lẽ anh phải thưa rằng: "Lạy Chúa, nếu đó là điều phải làm, thì tôi là một tội nhân. Tôi không thể tự cứu mình bằng những nỗ lực của tôi. Vì vậy, tôi xin Ngài hãy cứu tôi bởi ân điển của Ngài." Nếu anh trả lời như vậy trước các huấn thị của Chúa Cứu Thế, anh sẽ được ban cho phương cách cứu rỗi.
19:22 Nhưng thay vào đỏ, anh đã bỏ đi, bộ buồn bực.
19:23-24 Đáp ứng của người giàu đã thúc giục Chúa Jêsus nhận định rằng người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Giàu có thường trở thành một thứ hình tượng. Thật khó để có của cải mà không nhờ cậy của cải. Chúa Jêsus tuyên bố rằng: "Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời." Ngài đang dùng một hình thái tu từ được gọi là phép ngoa dụ (hyperbole - lối nói cường điệu) - một câu nói được thực hiện bằng hình thức tăng cường để đem lại một hiệu quả sống động, không quên được.
Rõ ràng lạc đà không thể chui qua lỗ kim. "Lỗ kim" thường được giải thích như là cánh cửa nhỏ nơi cổng thành. Lạc đà có thể đi qua cửa này bằng cách khuỵu gối xuống, nhưng hết sức khó khăn. Tuy nhiên, từ được dùng cho "kim" trong câu Kinh Thánh tương tự ở Luca có cùng với từ "kim" mà các nhà giải phẫu sử dụng. Dường như theo bối cảnh này, rõ ràng Chúa không nói đến sự khó khăn, mà nói đến tính bất khả thi. Nói theo cách loài người, người giàu hoàn toàn không thể được cứu.
19:25 Các môn đồ lấy làm lạ lắm trước lời lưu ý này. Bởi vì người Dothái sống dưới bộ luật Môise, qua đó, Chúa hứa ban thịnh vượng cho những người vâng lời Ngài, nên họ đã xem xét đúng đắn sự giàu có như là dấu hiệu chúc phước của Chúa. Như vậy, nếu những người hưởng phước Chúa mà không được cứu, thì ai có thể được cứu?
19:26 Chúa trả lời: "Điểu đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc điểu được." Nói theo cách loài người, không thể làm được để cứu bất cứ ai; chỉ Đức Chúa Trời mới cứu được linh hồn. Nhưng đối với người giàu, giao nộp ý muốn cho Đấng Christ khó hơn là người nghèo, qua thực tế rõ ràng có rất ít người giàu hoán cải. Họ thấy dường như không thể thay thế lòng tin cậy đặt nơi các phương tiện chu cấp thấy được bằng đức tin đặt nơi một Chúa Cứu Thế không thấy được. Chỉ Chúa mới có thể đem lại sự thay đổi ấy.
Các nhà giải kinh và giảng dạy cứ luôn tung ra những nhận xét ở đây rằng Cơ Đốc Nhân làm giàu là điều
hoàn toàn bình thường. Thật lạ, họ dùng câu Kinh Thánh mà Chúa đã lên án giàu có như là vật cản đối với tình trạng an nguy đời đời của con người để chứng minh việc thâu trữ của cải trên đất là đúng! Và thật khó hiểu làm thế nào Cơ Đốc Nhân có thể đeo đuổi sự giàu có khi xét đến những nhu cầu khủng khiếp ở mọi nơi, sự trớ lại hầu đến của Đấng Christ và lệnh cấm rõ ràng của Chúa đối với việc thâu trữ của cải trên đất. của cải thâu trữ lên án chúng ta không yêu kẻ lân cận như mình.
H. Về Nhãng Phần Thường của Đồi Sông Từ Bỏ (19:27-30)
19:27 Phierơ đã nắm bắt được mục đích lời dạy dỗ của Chúa Cứu Thế. Hiểu rằng Chúa Jêsus muốn nói: "Hãy bỏ mọi sự mà theo Ta," Phierơ hể hả vì ông và các môn đồ khác đã làm chính xác điều đó; và rồi ông nói thêm: "Chúng tôi sẽ được chi?" Sự sống bản ngã của Phierơ đang bộc lộ, con người cũ muốn khẳng định mình. Đây là thái độ mỗi người trong chúng ta phải canh chừng. Ông đang mặc cả với Chúa.
19:28,29 Chúa cam đoan với Phierơ mọi điều làm cho Ngài sẽ được tưởng thưởng, về mười hai môn đồ, cụ thể, họ sẽ có những vị trí quyền hành trong giai đoạn Một Ngàn Năm. Thời kỳ chỉ đến sự trị vì trên đất trong tương lai của Đấng Christ; được giải thích qua câu: "khi Con Người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài." ở phần trước, chúng ta đã nói đến giai tíoạn này trong nước trời như là nước trời được tỏ ra. Khi ấy, mười hai môn đồ sẽ ngồi trên mười hai ngôi, mà xét đoán mười hai chi phái Ysơraên. Các
phần thưởng trong Tân Ước có liên hệ chặt chẽ với các vị trí điều hành trong giai đoạn Một Ngàn Năm (xem Luca 19:17,19). Họ được thưởng trước Ngai Xét Đoán của Đấng Christ , nhưng được tỏ ra khi Chúa trở lại thế gian trị vì.
Về những người tin Chúa nói chung, Chúa Jêsus nói thêm rằng tất cả những ai đã từ bỏ anh em, chị em cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn, và được hưởng sự sống đời đời. Trong đời này họ được hưởng mối thông công khắp thế giới của những người tin Chúa hơn cả những sự bù đắp cho các mối quan hệ sâu nặng trên đất. Thay cho một ngôi nhà họ từ bỏ, họ nhận được hàng trăm ngôi nhà tiếp đón ân cần của các Cơ Đốc Nhân. Vì từ bỏ đất đai hoặc những hình thức của cải khác, họ nhận được sự giàu có thuộc linh vượt quá mọi tính toán.
Phần thưởng tương lai dành cho tất cả những người tin Chúa là sự sống đời đời. Điều này không có nghĩa là chúng ta có được sự sống đời đời nhờ từ bỏ tất cả và hy sinh. Sự sống đời đời là sự ban cho không thể kiếm được hay xứng đáng mới được. Ý tưởng ở đây là những ai đã từ bỏ hết thảy sẽ được thưởng nhiều hơn nữa để vui hưởng sự sống đời đời trên thiên đàng. Hết thảy những người tin Chúa đều sẽ được sự sống ấy, nhưng không phải tất cả đều được hưởng cùng mức độ như nhau.
19:30 Chúa kết thúc những lưu Ỷ của Ngài với lời cảnh báo thái độ mặc
cả. Thực tế, Ngài đã phán với Phierơ rằng: "Bất cứ điều gì ngươi làm vì cớ Ta đều sẽ được thưởng, nhưng hãy cẩn thận đừng để bị dẫn dụ bởi những tính toán ích kỷ. Bởi vì trong trường hợp đó, nhiều kẻ đẩu sẽ nên rốt, và kẻ rốt sẽ lên đẩu. Điều này được minh họa bởi một ví dụ trong đoạn tiếp theo. Tuyên bố này cũng là lời cảnh báo rằng khởi đầu tốt đẹp trên con đường môn đệ hóa chưa đủ. Kết thúc thế nào mới là quan trọng.
Trước khi rời phần này, chúng ta nên lưu ý cụm từ "nước thiên đàng"và "nước Đức Chúa Trời" được sử dụng thay đổi cho nhau trong các câu 23 và 24; do đó hai thuật ngữ này giống nhau.
I. Vế Các Phẩn Thưởng Dành Cho Nguôi Lảm Công Trong vườn Nho (20:1-16)
20:1,2 Ví dụ này, nối tiếp bài giảng nói về các phần thưởng ở cuối đoạn 19, minh họa lẽ thật cho thấy mặc dầu tất cả các môn đồ thật đều được thưởng, thứ tự khen thưởng sẽ được quyết định do tinh thần hầu việc của các môn đồ.
Ví dụ này mô tả người chủ nhà kia, tảng sáng đi ra, dể mướn người làm cổng làm việc cho vườn nho mình. Những người này thỏa thuận làm việc một đơniê một ngày, mức lương hợp lý vào thời đó. Chúng ta hãy coi như họ bắt đầu làm việc từ lúc ógiờ sáng.
20:3,4 Vào Ọgiờ sáng, người chủ thấy có một số người lao động không có việc làm đứng trong chợ. Lần này không có hợp đồng giữa chủ và người lao động. Họ đi làm việc chỉ vì lời ông hứa sẽ trả tiền công phải cho.
20:5-7 Đến trưa và vào 3giờ chiều, người chủ trại lại thuê thêm nhiều người vào trên cơ sớ sẽ trả công thích đáng. Vào 5 giờ chiều ông lại tìm thấy nhiều người thất nghiệp nữa. Không phải họ lười biếng; họ cần công việc nhưng không tìm được. Vì vậy ông đưa họ vào trong vườn nho mà không bàn bạc về giá cả.
Điều quan trọng cần lưu ý là những người đầu tiên được thuê do kết quả của một thỏa thuận có mặc cả. Tất cả những người khác đều giao vấn đề trả công cho người chủ vườn.
20:8 Vào cuối ngày, chủ truyền cho người giữ việc trả tiền cho những người làm công, khởi từ người rối cho đến người đầu đã được thuê làm việc (bằng cách ấy, những người được thuê đầu tiên nhìn thấy điều người khác nhận lãnh.)
20:9-12 Cùng một giá tiền được trả cho tất cả - một đơniê. Người làm việc lúc ógiờ sáng tưởng mình sẽ nhận được nhiều hơn. Nhưng không, họ cũng lãnh được một đơniê. Họ tức tối, cay đắng; rốt lại họ đã phải làm việc lâu hơn, cả ngày dang nắng.
20:13,14 Qua câu trả lời của người chủ dành cho một người trong số họ chúng ta tìm được những bài học bền bỉ từ ví dụ này. Trước hết, Ngài nói: "Bạn ơi, Ta không xử tệ với ngươi đâu; ngươi há chẳng đã định với Ta một đơniê sao? Hãy lấy của ngươi mà đi đi; Ta muốn trả chữ kẻ rốt này bằng như đã trả cho ngươi vậy." Những người đầu mặc cả một đơniê một ngày và đã nhận được tiền theo thỏa thuận. Những người kia phó
mình cho ân điển của người chủ và nhận được ân điển. Ân điển tốt hơn sự công bằng. Và giao phần thưởng của mình cho Chúa tốt hơn là giành được sự thương lượng với Ngài.
20:15 Đoạn chủ nói: "Ta há không có phép dùng cùa cải Ta theo ý muốn Ta sao?" Tất nhiên bài học là Đức Chúa Trời là Đấng Tối Cao. Ngài có thể làm điều Ngài muốn. Và điều Ngài muốn luôn luôn là ngay thẳng, công bình và phải lẽ. Chủ nói thêm: "Hay là ngươi thấy Ta ở tử tế mà lấy mắt ganh sao?" Câu hỏi này phơi bày tính ích kỷ trong bản chất con người. Những người làm việc vào lúc ógiờ sáng đã nhận được chính xác điều họ đáng được, tuy nhiên họ ganh tỵ bới vì người khác cũng có cùng số tiền trả cho công việc ít giờ hem. Nhiều người trong chúng ta đã phải thú nhận rằng dường như đối với mình như vậy cũng hơi không công bằng. Điều đó chỉ chứng minh rằng trong nước thiên đàng chúng ta cũng phải chấp nhận một lối suy nghĩ hoàn toàn mới. Chúng ta phải bỏ đi thái độ tham lam, cạnh tranh và phải suy nghĩ giống như Chúa.
Người chủ biết rằng tất cả những người này đều cần tiền, vì vậy Ngài đã trả cho họ theo nhu cầu chứ không phải theo lòng tham. Không ai nhận kém hơn những gì mình đáng được, nhưng tất cả đều nhận những gì họ can cho mình và gia đình mình. Theo James Stewart, bài học là người nào "tưởng phải thương lượng về phần thưởng, cuối cùng đều luôn sai, và 'óng nhân từ yêu thương của Chúa luôn luôn có được sự bảo đảm lâu bền, không công kích được." 39 Càng nghiên cứu ví dụ trong sự soi sáng ấy kỹ hơn, chúng ta càng thấy điều này không chỉ công bình mà còn đẹp đẽ tuyệt vời. Những người đã được thuê vào lúc 6giờ sáng phải kể đó là phần thưởng cho thêm khi được phục vụ một người chủ tuyệt vời như vậy cả ngày.
20:16 Chúa Jêsus đã kết thúc câu chuyện này với lời: "Đó, những kẻ rốt sẽ nên đẩu và kẻ đầu sẽ nên rốt là như vậy" (Xem 19:30). Sẽ có những điều ngạc nhiên trong vấn đề khen thưởng. Một số người tưởng họ là kẻ đầu thì sẽ trở nên rốt, vì cớ sự phục vụ của họ bị thúc đẩy bởi lòng tham vọng và vị kỷ. Những người phục vụ bởi tình yêu và lòng biết ơn sẽ được tôn cao.
NhữniỊ côn ạ lao chúng ta tưàỉìg đám* phải thưởng,
NíỊÙi sẽ cho CỈĨÚHÍỊ ta í hẩy chỉ là tội lỗi;
Nhỡn? việc nhỏ chúng ta đã quên,
Nạài sẽ cho thấy ây là dành cho Ngài.
- Anon
J. Về Sự Chết Và Sự Phục Sinh Của Ngài (20:1719)
Dường như Chúa đang rời xứ Bêrê để hành trình đến Giêrusalem ngang qua Giêricô (xem câu 29). Một lần nữa, Ngài dem riêng theo mười hai môn đồ để giải thích điều sẽ xảy ra sau khi họ đến Thành Thánh. Ngài sẽ bị nộp cho các thấy tế lễ cả và các thầy thông giáo - ám chỉ rõ đến sự phản bội của Giuđa. Ngài sẽ bị lên án chết  bởi  những người  lãnh đạo
Dothái. Vì không có quyền thi hành án tử hình, họ sẽ giao Ngài cho dân ngoại (người Lamã). Ngài sẽ bị nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh. Nhưng sự chết không giữ được nạn nhân của nó - đến ngày ỉhứ ba Ngài sẽ sống lại.
K. Vế Bịa Vị Trong Nước Trời (20:20-28)
Lời bình luận đáng buồn về bản chất của con người đó là ngay sau tuyên bố thứ ba về sự chịu khổ của Ngài, các môn đồ nghĩ đến sự vinh hiển của riêng mình nhiều hơn là sự thương khó của Ngài.
Lời báo trước lần thứ nhất của Đấng Christ về sự thương khó đã làm dấy lên lời phản đối của Plìierơ (16:22); lần thứ nhì theo sau không lâu bởi những câu hỏi của các mồn đồ: "Ai là người lớn hơn hết...?" Vì vậy ở ách' chúng ta thấy lần thứ ba bị che phủ bởi những câu hỏi cỉầx tham vọng của Giacơ và Giăng. Họ cứ kiên trì nhắm mắt trước những lời cảnh báo về hoạn nạn vù mở tơ mắt với những lời hứa về sự vinh hiên - vì vậy mù đã có một cái nhìn sai trật, duy vật chất về Nước Trời (Daily Notes ofthe Scripture Ưnion).
20:20,21 Mẹ của Giacơ và Giăng đến cùng Chúa hỏi Ngài rằng các con trai bà có thể ngồi mỗi đứa một bên Ngài trong nước Ngài chăng? Để được vẻ vang, bà muốn các con trai cứa bà ở gần bên Chúa Jêsus, và để bà không phải thất vọng về sự trị vì hầu đến của Ngài.
Nhưng bà không hiểu các nguyên tắc dựa trên đó sự tôn trọng được ban cho trong nước trời.
Mác chép rằng hai người con đã tự đưa ra lời yêu cầu (Mác 10:35); có thể họ làm điều đó theo sự chỉ dẫn của bà hoặc có thể cả ba người cùng nhau đến gặp Chúa. Không có sự mâu thuần nào liên quan.
20:22 Chúa Jẽsus đã trả lời thành thật rằng họ không hiểu điều họ xin. Họ muốn mão miện mà không có thập tự giá, ngai vua mà không có bàn thờ dâng sinh tế, vinh hiển mà không có sự chịu khổ dẫn đến sự vinh hiển đó. Vì vậy Ngài thẳng thắn hỏi họ : "Các ngươi uống được chén mà Ta hầu uống không?" Chúng ta không bị bỏ mặc để thắc mắc điều Ngài hàm ý bới chén; Ngài vừa mới mô tả điểu đó trong câu 18 và 19. Ngài phải chịu khổ và chịu chết.
Giacơ và Giăng đã bày tỏ khả năng dự phần trong sự chịu khổ của Ngài, dầu có thể sự quả quyết của họ đặt nền tảng trên lòng sốt sắng nhiều hơn là ưên sự hiểu biết.
20:23 Chúa Jêsus quả quyết với họ rằng họ thật sẽ uông chén của Ngài. Giacơ sẽ tuân đạo, còn Giăng sẽ bị bắt bớ và lưu đày sang đảo Bátmô. Robert Little nói rằng: "Giacơ đã chết cái chết của người tuân đạo, còn Giăng đã sống đời sống của người tuân đạo."
Sau đó, Chúa Jêsus giải thích Ngài không thể tự ý ban các vị trí tôn trọng Ương nước trời; Đức Chúa Cha là người quyết định nền tảng đặc biệt trên đó các địa vị này được chỉ định. Họ nghĩ đây là vấn đề quyền bố nhiệm chính trị, rằng vì hết sức thân cận với Đấng Christ, họ có quyền đòi hỏi đặc biệt vào những vị trí cất nhắc
cao hem. Nhưng đây không phải là vấn đề thiên vị cá nhân. Qua lời dạy của Chúa, vị trí bên hữu và bên tả Ngài được ban cho trên cơ sở việc chịu khổ vì Ngài. Có nghĩa là những sự tôn trọng hàng đầu trong nước Chúa không chỉ giới hạn cho những Cơ Đốc Nhân của thế kỷ ban đầu; một số người sống thời nay có thể có được địa vị đó - bởi sự chịu khổ.
20:24 Mười môn đổ kia rất giận vì các con trai của Xêbêđê đã đưa ra lời cầu xin như vậy. Có thể họ phẫn nộ vì chính bản thân họ muốn là người cao trọng nhất và bực bội với bất cứ những yêu cầu nào Giăng và Giacơ đã nói trước!
20:25-27 Điều này đã cho Chúa chúng ta cơ hội đưa ra một tuyên bố mang tính cách mạng về sự cao trọng trong nước Ngài. Dân ngoại xem sự cao trọng bằng hình thức điều khiển và thống trị. Trong nước Đấng Christ, sự cao Ương được bày tỏ bởi sự phục vụ. Bất cứ ai mong muốn làm lớn thì sẽ làm đẩy tớ, còn kẻ nào muốn làm đầu thì phải làm nô lệ.
20:28 Con Người là gương mẫu trọn vẹn của sự phục vụ hạ mình. Ngài đến trong thế gian không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ỉa, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Toàn bộ mục tiêu của sự Nhập Thể có thể tóm gọn trong hai điều - phục vụ và ban cho. Thật sửng sốt khi nghĩ rằng Đức Chúa Trời được tôn cao đã hạ mình trong máng cỏ và tại thập tự giá. Sự cao trọng của Ngài được bày tỏ bởi chiều sâu của sự hạ mình Ngài. Và đối với chúng ta củng phải như vậy.
Ngài đã phó sự sống mình để làm giá chuộc nhiều người. Sự chết của Ngài đã thỏa mãn tất cả những đòi hỏi công bình của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Đủ để cất hết thảy tội lỗi của cả thế gian. Nhưng điều này chỉ hiệu quả cho những ai bằng lòng tiếp nhận Ngài làm Chúa và Cứu Chúa mình. Bạn đã làm điều đó chưa?
L. Việc Chữa Lành Hai Người Mù (20:29-34) 20:29,30 Bấy giờ Chúa Jêsus đã từ xứ Bêrê vượt qua sông Giôđanh và đến thành Giêricô. Khi Ngài đang rời khỏi thành, có hai người mù kêu lớn cùng Ngài rằng: "Lạy Chúa, con cháu vua Đavít, xin thương xót chúng tôi." Khi họ dùng danh hiệu "con cháu Đavít" cho thấy dầu mù thuộc thể, sức nhìn thuộc linh của họ rất nhạy bén khi nhận biết Chúa Jêsus là Đấng Mêsi. Có lẽ họ tượng trưng cho dân sót trong số những người Ysơraên mù lòa sẽ công nhận Ngài là Đấng Chrỉst khi Ngài ướ lại trị vì (Êsai 35:5; 42:7; Rôma 11:25*26; Il.Côrỉnhtô 3:16; Khải Huyền 1:7).
20:31-34 Đoàn dân ra sức bảo họ nín lặng, nhưng họ kêu Ngài lớn hơn nữa. Khi Chúa Jêsus hỏi họ muốn gì, họ không thả mình trong những điều chung chung, như chúng ta vẫn thường làm khi cầu nguyện. Họ đi thẳng vào vấn đề: "Lạy Chúa, xin cho mắt chúng tôi được mở ra." Lời cầu xin cụ thể của họ đã nhận được sự đáp lời cụ thể. Đức Chúa Jẽsus động lòng thương xót, bèn rờ đến mắt họ; tức thì hai người thấy được và đi theo Ngài.
Về việc Ngài rờ đụng đến họ, Gaebelein đã đưa ra một sự nhận định bổ ích:
Chúng ta học biết trước đây ý nghĩa đặc trưng của việc chữa lành bằng sự rờ đụng trong sách Phúc Âm này. Hễ khi nào Chúa chữa lành bởi sự rờ đụng, diều đó có liên quan đến sự hiện diện cửa cá nhân Ngài trên đất bởi ý Ngài, và sự liên hệ thương xót của Ngài với Ysơraên. Khi Ngài chữa lành bởi Lời Ngùi, không bởi thân vị... hoặc nêu Ngài được đụng chạm bởi đức tin, thì điều đó ám chí đến thời điểm Ngùi khôn? có mặt trên trần gian, và dân ngoại lây đức tin đến gần Ngài được chữa lành bởi Ngài. 40
CÓ những khó khăn khi dung hòa lời ký thuật câu chuyện này của Mathiơ với Mác 10:4ố-52 và Luca 18:35-43; 19:1. ổ đây có hai người mù; trong Mác và Luca chỉ có một người được nhắc đến. Người ta cho rằng Mác và Luca nhắc đến người mù nổi tiếng, là Batimê, và Mathiơ viết sách Phúc Âm của ông đặc biệt dành cho người Dothái nhắc đến hai là con số tối thiểu của một lời chứng có giá trị (Il.Côrinhtô 13:1}. Trong Mathiơ và Mác, câu chuyện này được chép là đã xảy ra khi Chúa Jêsus rời thành Giêricô; còn Luca chép rằng đã xảy ra khi Ngài đến gần thành. Thật ra có hai thành Giêricô, một thành Giêricô cổ và một thành mới, phép lạ chửa lành có thể đã xảy ra khi Chúa Jêsus rời thành này mà đến thành kia.
XII. Sự BAN TẶNG VÀ sự ĐỂ KHÁNG
NHÀ VUA (ĐOẠN 21-23)
A. Sự Vào Thành Cách Khải Hoàn (21:1-11) 21:1-3 Trên đường từ Giêricô lên,
Chúa Jêsus đứng ở phía đông núi ôlive
nơi làng Bêthani và thành Bêphagia
tọa lạc. Từ đó con đường chạy dọc theo giới hạn phía nam của núi Ôlive, dốc xuống trũng Giôsaphát, băng qua khe xếưôn và leo lên thành Giêrusalem.
Ngài sai hai môn đồ đi đến làng Bêthani, biết trước rằng họ sẽ tìm được một con lừa bị cột, với một con lừa con. Họ phải mở cho hai con vật và dắt đến cho Chúa Jêsus. Nếu bị hỏi, họ phải giải thích rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó. Người chủ sẽ bằng lòng. Có thể người chủ biết Chúa Jêsus và trước đây đã đề nghị được giúp Ngài. Hoặc câu chuyện này bày tỏ sự toàn tri và thẩm quyền tuyệt đối của Chúa. Mọi sự diễn ra đúng như Chúa Jêsus đã bảo trước.
21:4,5 Lệnh trưng dụng các con vật đã làm ứng nghiệm các lời tiên tri của Êsai và Xachari:
"Hãy nói với con gái thành Siôn rằng:
Này, vua ngươi đến cùng ngươi, nhu mì, cưỡi lừa
Và lừa con, là con của lừa cái mang ách."
21:6 Sau khi hai môn đổ đã trải áo họ trên các con vật, Chúa Jêsus leo lên lừa con (Mác 11:7) và cưỡi lừa tiến về thành Giêrusalem. Đây là một thời điểm lịch sử. Sáu mươi lăm tuần lễ của lời tiên tri Đaniên nay đã hết, theo Robert Anderson (xem cách tính của ông trong quyển The Coming Prince). Kế đó Đấng Mêsi sẽ bị trừ đi (Đaniên 9:26).
Khi cưỡi lừa vào thành Giêrusalem theo cách ấy, Chúa Jêsus đã thực hiện một lời xưng nhận có chủ ý và không
che đậy rằng Ngài là Đấng Mêsi. Lange ghi chú:
Ngài có ý định làm z/>ỉẹ nghiệm một lời tiên tri mà vào thời cửa Ngài đã được giải thích nhất trí là cửa Đấng Mêsi. Nếu trước kia Ngài coi lời tuyên bố về chôn giá trị của Ngài là nguy hiểm thì bây giờ Ngài kể sự yên lộng là không thể hiểu dược... Từ nay trở đi, không thể nào bảo rằng Ngài chưa hề tuyên bố về chính mình Ngài một cách rõ ràng. về sau khi Giêrusaỉem bị buộc tội là kẻ đã giết Đấng Mêsi, họ không thể nào bảo rằn í* Đấng Mê si đã thiếu sót trong việc đưa ra một dấu hiệu tương tự dễ hiểu cho mọi người. 41
21:7,8 Chúa cưỡi lừa vào thành trên tấm thảm bằng áo và các nhánh cọ, với lời reo hò của dân chúng vang rền bên tai Ngài. ít nữa, trong một thời điểm, Ngài cũng đã được công nhận là Vua.
21:9 Đoàn dân la lớn: "Hôsana con vua Đavít! Đáng khen ngợi cho Đấng nhơn danh Chúa mà đến!" Lời trích từ Thi Thiên 118:25,26 này rõ ràng là áp dụng cho sự đến của Đấng Mêsi. Hôsana nguyên nghĩa là "xin cứu bây giờ"; có lẽ dân chúng muốn nói: "Xin cứu chúng tôi khỏi kẻ áp bức Lamã." Về sau thuật ngữ này đã trở thành tiếng tung hô ngợi khen. Cụm từ: "Con vua Đavít" và "Chúc cho Đấng nhơn danh Chúa mà đến," đều tỏ rõ rang Chúa Jêsus đã được công nhận là Đấng Mêsi. Ngài là Đấng Được Ban Phước đến hồi thẩm quyền của Đức Giêhôva để làm theo ý muốn Ngài.
Ký thuật của Mác tường trình phần lớn những tiếng tung hô ngợi khen của đám đông: "Phước cho nước đến là nước vua Đavít tổ phụ chúng ta nhơn đanh Chúa mà đến" Mác 11:10 (bản Anh ngữ). Điều này cho thấy dân chúng tưởng nước trời sắp được thành lập với Đấng Christ ngồi trên ngai Đavít. Khi la lên rằng: "Hôsana ở trên nơi rất cao," đám đông đang kêu gọi các từng trời cùng với đất ngợi khen Đấng Mêsi, và có lẽ kêu gọi Ngài đến cứu từ các từng trời rất cao.
Mác 11:11 ký thuật rằng, ngay khi vào thành Giêrusalem, Chúa Jêsus đi lên đền thờ - không phải vào trong đền thờ, mà vào trong sân. Cho rằng đây là nhà của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài vẫn không có cảm giác ở nhà trong ngôi đền thờ này, bởi vì các thầy tế lễ và dân chúng từ chối trao cho Ngài vị trí phải lẽ dành cho Ngài. Sau khi nhìn quanh, Chúa Cứu Thế lui về Bêthani với mười hai môn đồ. Đó là buổi chiều ngày Chúa nhật.
21:10,11 Trong khi đó, bên trong thành có sự hoang mang về chân tánh của Ngài. Những kẻ được hỏi chỉ bảo rằng ấy là Đấng tiên tri Jêsus ở thành Naxarét xứ Galilê. Từ điều này, dường như có rất ít người thật sự hiểu rằng Ngài là Đấng Mêsi. Trong vòng chưa đầy một tuần, đoàn dân mau thay đổi này sẽ la lên: "Hãy đóng đinh hắn! Hãy đóng đinh hắn!"
B. Sự Dẹp Sạch sền Thờ (21:12,13) 21:12 Khi bắt đầu chức vụ cồng khai, Chúa Jêsus đã dẹp đuổi tệ buôn bán khỏi ngoại vi đền thờ (Giăng 2:13-16). Nhưng việc đầu cơ trục lợi để hướng tiền thù lao quá mức một lần nữa lại xuất hiện trong sân ngoài của đền thờ. Các sinh tế và chim chóc
được mua và bán với giá cắt cổ. Người đổi bạc đổi các loại tiền khác thành ra nửa siếc lơ mà những người nam Dothái phải trả như sự đóng góp cho đền thờ (thuế) - với lệ phí quá mức. Bấy giờ khi chức vụ của Ngài gần kết thúc, Chúa Jêsus một lần nữa đã đuổi hết những kẻ đầu cơ trục lợi khỏi các sinh hoạt thánh.
21:13 Kết hợp các lời trích từ Êsai và Giêrêmi, Ngài đã lên án việc họ làm ô uế nơi thánh, tệ buôn bán và tính độc quyền. Khi ưích dẫn Ềsai 5Ố:7, Ngài nhắc nhở họ rằng Đức Chúa Trời có ý định khiến đền thờ phải ưở thành nhà cẩu nguyện. Họ đã biến nó thành hang trộm cướp (Giêrêmi 7:11).
Sự dẹp sạch đền thờ là hành động chính thức đầu tiên của Ngài sau khi vào thành Giêrusalem. Bới điều đó Ngài đã khẳng định một cách không sai lầm quyền tể trị của Ngài trên đền thờ.
Sự kiện này có một sứ điệp đi đôi cho ngày nay. Trong sinh hoạt hội thánh, chúng ta cần quyền năng thanh tẩy của Ngài để dẹp bỏ các gian hàng từ thiện, các bữa ăn tối, và rất nhiều những thủ thuật quảng cáo màu mè kiếm tiền khác. Trong đời sống cá nhân, luôn cần chức vụ thanh tẩy của Chúa trong thân thể mình, là đền thờ của Đức Thánh Linh.
c. Sự Phẫn Nộ Của Các Thây TỄ Lễ Và Thấy Thông Giáo (21:1117)
21:14 Quang cảnh tiếp theo cho thấy Chúa chúng ta đang chữa lành cho người mù và người què trong sân đền thờ. Ngài thu hút những kẻ khó khăn bất cứ khi nào Ngài đi đến, và không bao giờ để họ ra đi mà không đáp ứng nhu cầu của họ.
21:15,16 Nhưng những cặp mắt thù hằn đang theo dõi. Và khi các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nghe con trẻ tung hô Chúa Jêsus là con vua Đavít, thì họ tức điên lên.
Họ nói: "Thầy có nghe điểu những đứa trẻ này nói không?" - như thể họ muốn Ngài phải cấm các đứa trẻ không được gọi Ngài là Đấng Mêsi! Nếu Đức Chúa Jêsus Christ không phải là Đấng Mêsi, thì đây hẳn là thời điểm thích hợp để nói điều đó một lần đủ cả. Nhưng câu trả lời của Ngài cho thấy rằng những đứa trẻ đã nói đúng. Ngài trích đẫn Thi Thiên 8:2 theo bản Bảy Mươi: "Chúa đã được ngợi khen bởi miệng con trẻ và con đương bú." Nếu các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo được cho là có hiểu biết không ngợi khen Ngài là Đấng Được Xức Dầu, thì Chúa sẽ được thờ phượng bởi những đứa trẻ nhỏ. Trẻ con thường có hiểu biết thuộc linh vượt trên tuổi chúng, và những lời xưng nhận bằng đức tin cũng như tình yêu của chúng đem đến sự vinh hiển lạ thường cho danh Chúa.
21:17 Bỏ lại những nhà lãnh đạo tôn giáo ngẫm nghĩ về lẽ thật này, Chúa Jêsus trở về Bêthani và nghỉ đêm tại đó.
D. Cây Vả Dưng (21:18-22)
21:18,19 Khi quay lại thành Giêrusalem vào buổi sáng, Chúa đèn gần một cây vả, mong tìm được trái vả để thỏa mãn cơn đói của Ngài. Khi
không thấy gì ngoài lá, Ngài phán: "Mẩy chẳng khỉ nào sanh ra trái nữa!" Cây vả tức thì khô đi."
Trong ký thuật của Mác (11:12-14) có lời bình bảo rằng đây không phải mùa vả. Vì vậy việc Ngài lên án cây vả không có trái có vẻ như mô tả Chúa Cứu Thế là một người vô lý và dễ cáu giận. Đây không thể là sự thật, vậy chúng ta giải thích sự khó khăn này như thế nào?
Cây vả trong các xứ sở Thánh Kinh sinh ra trái vả sớm, ăn được, trước khi lá nó xuất hiện. Đó là một dấu hiệu của mùa thu hoạch bình thường. Nếu không có các Ưái vả sớm xuất hiện, cho thấy rằng sẽ không có các trái vả bình thường về sau.
Đây là phép lạ duy nhất Đấng Christ rủa sả thay vì chúc phước - phá hủy thay vì khôi phục sự sống. Điều này làm dấy lên một sự khó khăn. Lời bình này để lộ sự thiếu hiểu biết về Thân vị Đấng Christ. Ngài là Chúa, Đấng Chủ tể của vũ trụ. Một số hành xử của Ngài là bí mật đối với chúng ta, nhưng chúng ta phải bắt đầu với tiền đề chúng luôn đúng. Trong trường hợp này, Chúa đã biết cây vả sẽ không bao giờ mang trái vả và Ngài hành động như người nồng dân loại bỏ một cây dưng khỏi vườn trái của mình.
Ngay cả những người đã phê bình Chúa chúng ta vì đã rủa sả cây vả cũng thú nhận rằng đây là một hành động mang tính biểu tượng. Câu chuyện này là cách giải thích của Cứu Chúa về sự tiếp đón hỗn độn mà Ngài yừa nhận được ở tại Giêmsalem. Giống như cây nho và cây ôlive, cây vả tượng trưng cho dân Ysơraên. Khi Chúa Jêsus đến với dân tộc này chỉ có lá, nói lên những lời tuyên xưng mà không có trái cho Chúa. Chúa Jêsus đang khao khát những quả từ dân tộc này.
Bởi vì không có trái sớm, Ngài biết sẽ không có trái từ những con người vô tín ấy về sau, và vì vậy Ngài đã rủa sả cây vả. Điều này báo trước sự đoán phạt sẽ đổ trên dân tộc này vào năm 70 S.C..
Chúng ta phải nhớ rằng mặc dầu Ysơraên vô tín sẽ không kết quả mãi mãi, dân sót của dân tộc này sẽ trớ về với Đấng Mêsi sau khi hội thánh được cất lên. Họ sẽ kết những trái cho Ngài trong Cơn Đại Nạn và trong giai đoạn trị vì Ngàn Năm của Ngài.
Mặc đầu cách giải thích của đoạn này chủ yếu có liên quan đến dân tộc Ysơraên, nó có sự ứng dụng cho những người thuộc mọi thời đại là những kẻ nói cao trọng mà việc làm thì thấp hèn.
21:20-22 Khi các môn đồ tỏ ra sửng sốt trước sự khô đi đột ngột của cây vả, Chúa bảo họ rằng họ có thể làm phép lạ lớn hơn các phép lạ này nếu có đức tin. Ví dụ họ có thể nói cùng ngọn núi rằng: "Hãy cát mình lên và quăng xuống biển," điểu đó sẽ xảy ra. "Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ thảy đều được cả."
Một lần nữa chúng ta phải giải thích những lời hứa dường như không đủ tiêu chuẩn này về sự cầu nguyện phải được hiểu trong ánh sáng của tất cả những gì Kinh Thánh dạy về đề tài này. Câu 22 không có nghĩa rằng bất
cứ Cơ Đốc Nhân nào cũng có thể xin bất cứ điều gì mình muốn và mong nhận được. Người ấy phải cầu nguyện phù hợp với các điều kiện đã được đặt để trong Kinh Thánh.
A. Thẩm Quyên của Chúa Jẽsus Bị Chất Vấn (21:23-27)
21:23 Khi Chúa Jêsus đã vào bên trong sân, là bên ngoài đền thờ thật sự, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão
làm gián đoạn sự dạy dỗ của Ngài để hỏi ai đã ban cho Ngài quyển phép để dạy dỗ, làm phép lạ và dọn sạch đền thờ. Họ mong bẫy được Ngài, đầu Ngài có trả lời như thế nào. Nếu Ngài xưng tự Ngài có quyền phép với tư cách Con Đức Chúa Trời, họ sẽ cáo Ngài là phạm thượng. Nếu Ngài xưng nhận thẩm quyền đến từ con người, họ sẽ làm mất uy tín Ngài. Nếu Ngài xưng nhận thẩm quyền đến từ Chúa, họ sẽ thách thức Ngài. Họ kể mình là người canh giữ đức tin, những nhà chuyên nghiệp bởi sự đào luyện chính qui và bổ nhiệm của loài người có quyền điểu động đời sống tôn giáo của dân chúng. Chúa Jêsus không qua đào tạo chính qui và chắc chắn không có các tiêu chuẩn từ giới cầm quyền Ysơraên. Thách thức của họ phản ánh sự bực tức lâu đời mà những nhà tôn giáo chuyên nghiệp thường cảm nhận đối với những người được xức dầu bằng quyền phép Đức Chúa Trời.
21:24,25 Chúa đề nghị sẽ giải thích thẩm quyền của Ngài nếu họ trả lời được câu hỏi: "Phép bấp têm của Giăng bởi trên trời hay là bởi người ta?" Phép báp têm của Giăng phải được hiểu là chức vụ của Giăng. Vì vậy câu hỏi này là "Ai ban quyền cho
Giăng để thi hành chức vụ mình? Chức vụ của ông là do con người hay Đức Chúa Trời ban? Ổng có những tiêu chuẩn gì từ giới lãnh đạo Ysơraên?" Câu trả lời thật rõ ràng: "Giăng là người được Chúa sai đến. Quyền phép của ông bởi Đức Chúa Trời ban cho, không phải đến từ sự chấp thuận của loài người.
Các thầy tế lễ và các trướng lão bị kẹt trong tình trạng nan giải. Nếu họ thừa nhận Giăng được Chúa sai đến, họ bị mắc bẫy. Giăng đã chỉ cho con người Chúa Jêsus là Đấng Mêsi. Nếu thẩm quyền của Giăng đến từ Chúa, vì sao họ không chịu ăn năn và tin Đấng Christ?
21:26 Trái lại, nếu họ bảo Giăng không được Chúa ủy thác, họ đã chấp nhận một quan niệm sẽ bị nhạo cười bởi dân chúng; là phần lớn những người đồng ý rằng Giăng là đấng tiên tri đến từ Đức Chúa Trời. Nếu họ trả lời Giăng đúng là người được Chúa sai đến, họ sẽ có câu trả lời cho chính câu hỏi của mình: Jêsus chính là Đấng Mêsi mà Giăng đã đi trước báo tin.
21:27 Nhưng họ từ chối đối mặt với sự thật, vì vậy họ đã tự nhận là ngu đốt. Họ không thể nói lên nguồn gốc quyền phép của Giăng. Vì vậy Chúa Jêsus phán: "Ta cũng không bảo cho các ngươi bởi quyền phép nào mà Ta làm những điều này." Vì sao Chúa phải nói cho họ điểu họ đã biết mà vẫn không chịu thừa nhận?
F. Ví Dụ Vế Hai Người Con (21:28-32) 21:28-30 Câu chuyện này là một lời quở trách nhức nhối cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão vì đã không vâng theo sự kêu gọi của Giăng đến
chỗ ăn năn và có đức tin. Câu chuyện liên quan đến một người nam kia có hai đứa con trai được yêu cầu làm việc Ương vườn nho. Một đứa từ chối, rồi sau đổi ý và đi ra. Đứa kia đồng ý nhưng không hề đi.
21:31,32 Khi được hỏi đứa con nào làm theo ý muốn của cha mình. Giới lãnh đạo Dothái vô tình đã tự lên án mình bằng cách trả lời: "Đứa thứ nhất."
Chúa đã giải thích ví dụ. Những kẻ thâu thuế và phường điếm đĩ giống như đứa con thứ nhất. Chúng không giả vờ vâng lời Giăng Báptít ngay. Nhưng cuối cùng nhiều người trong số họ đã thật sự ăn năn và tin Chúa Jêsus. Giới lãnh đạo tôn giáo giống như đứa con thứ hai. Họ tuyên bố tán thành sự dạy dỗ của Giăng, nhưng không bao giờ xưng tội mình hay đặt lòng tin cậy Chúa Cứu Thế. Vì vậy những tội nhân hết cỡ đã vào nước Đức Chúa Trời ương khi giới lãnh đạo tôn giáo tự mãn thì vẫn còn ở bên ngoài. Ngày nay cũng vậy, những tội nhân công khai thú nhận sẵn lòng tiếp nhận tin lành hơn là những kẻ mộ đạo giả tạo bề ngoài.
Cụm từ "Giăng đã theo đường công bình đến cùng các ngươi" nghĩa là ông đã đến giảng dạy tính thiết yếu của sự công bình thông qua sự ăn năn và đức tin.
G. Ví Dụ Về Những xẻ Trổng Nho Gian Ác (21:33-46)
21:33-39 Để trả lời thêm cho câu hỏi về quyền phép, Chúa Jêsus đã kể tòi ví dụ về người chủ nhà kia trồng một vườn nho, rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu và cất một cái tháp; rồi cho những kẻ trồng nho mướn và đi đến một xứ xa khác. Đến mùa hái trái, chủ sai đầy tớ đến cùng bọn trồng nho để lấy phần thu hoạch của mình, nhưng bọn trồng nho đánh người này, giết người kia và ném đá người nọ. Khi chủ sai các đẩy tớ khác, thì họ cũng nhận đồng một cách đối xử. Lần thứ ba, chủ sai chính con trai mình, vì nghĩ rằng họ sẽ kính trọng người. Khi biết rõ đó là kẻ kế tự, họ giết người với suy nghĩ sẽ chiếm lấy phẩn gia tài của người.
21:40,41 Đến đây Chúa hỏi các thầy tế lễ và các trưởng lão phải xử với bọn làm vườn ấy thể nào. Họ ưả lời: "Người chủ sẽ diệt bọn hung ác ấy cách khổ sở và cho bọn trổng nho khác mướn vườn ấy, là kẻ sẽ nộp hoa lợi lúc đến mùa."
Ví dụ này không khó giải thích. Đức Chúa Trời là chủ vườn, Ysơraên là vườn nho (Thi Thiên 80:8; Êsai 5:ỉ-7; Giêrêmi 2:21). Hàng rào là Luật pháp Môise phân rẽ Ysơraên với dân ngoại và giữ gìn họ với tư cách dân biệt riêng cho Chúa. Bàn ép rượu, bằng lối tỉ giảo, biểu trưng cho kết quả mà Ysơraên phải sinh ra cho Chúa. Chiếc tháp gợi ý sự chăm sóc canh giữ của Giêhôva dành cho dân Ngài. Những kẻ trồng nho là các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo.
Nhiều lần Chúa đã sai các tôi tớ Ngài, các đấng tiên tri, đến cùng dân Ysơraên tìm kiếm từ trong vườn nho những trái của mối thông công, sự thánh khiết, và tình yêu thương. Nhưng người ta đã bắt bớ các đấng tiên tri và đã giết một số họ. Cuối cùng Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài,
vì bảo rằng: "Chúng sẽ kính ữọng con Ta" (c.37). Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo rằng: "Người này là kẻ kế tự đây" - một lời thú nhận chết người. Họ kín đáo đồng ý rằng Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời (dầu trước công chúng họ phủ nhận điều đó) và vì vậy đã trả lời cho câu hỏi của chính họ về uy quyền của Ngài. Quyền phép của Ngài đến từ sự thật Ngài là Con Đức Chúa Trời.
Trong ví dụ này họ đã được trích lời khi bảo rằng: "Người này là kẻ kế tự đây; hè hãy giết nó đi, chiếm lấy phần gia tài nó" (c.38). Trong đời thật thì họ bảo rằng: "Nếu chúng ta để cho người làm, thì thiên hạ tin người, rồi dân Rôma sẽ đến diệt nơi này và cả nước chúng ta nữa." (Giăng 11:48) vì vậy họ đã khước từ Ngài, bỏ Ngài ra và đóng đinh Ngài.
21:42 Khi Chúa Cứu Thế hỏi người chủ vườn nho phải làm gì, câu trả lời của họ đã lên án họ, như Ngài đã chỉ ra trong câu 42, và 43. Ngài đã Ưích lời Thi Thiên 118:22: "Hòn đá đã bị người xây nhà bỏ ra, trở nên đá đẩu góc nhà; ấy là việc Chúa làm và là một sự lạ trước mắt chúng ta." Khi Đấng Christ, là Hòn đá ban tặng chính mình Ngài cho các thợ xây - là giới lãnh đạo Ysơraên, họ không có chỗ cho Ngài trong kế hoạch xây đựng của mình. Họ gạt Ngài ra như đồ vô dụng. Nhưng sau khi chết Ngài sống lại từ trong kẻ chết và được Đức Chúa Trời ban cho vị ưí cao hơn hết. Ngài đã được trở thành hòn đá chóp trong công trình của Đức Chúa Trời: "Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh..." (Philíp 2:9).
21:43 Và rồi Chúa đã công bố thẳng thừng rằng nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi dân Ysơraên và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó. Và vì vậy điều đó đã xảy ra. Ysơraên đã bị gạt bỏ với tư cách tuyển dân của Đức Chúa Trời và đã bị mù lòa về mặt suy xét. Sự cứng cỏi đã đến trên dòng dõi chối bỏ Đấng Mêsi của họ. Lời tiên tri nói rằng Nước Đức Chúa Trời sẽ cho một dân có kết quả của nó được hiểu là ám chỉ đến: (1) hội thánh, bao gồm những người Dothái và dân ngoại tin Chúa - "một dân thánh, một dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời" (I.Phierơ 2:9); hoặc (2) số những người tin Chúa Ương Ysơraên sống vào lúc Ngài Hiện Đến Lần Thứ Hai. Những người Ysơraên được chuộc sẽ kết quả cho Đức Chúa Trời.
21:44 "Kẻ nào rơi trẽn hòn đá ấy sẽ bị dập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhằm thì sẽ tan tành như bụi." Trong phần đầu của câu này, đá ấy ở trên mặt đất; ở phần thứ hai, đá từ trên xuống. Điều này chạ thấy hai lần hiện đến của Đấng Christ. Khi Ngài đến lần thứ nhất, giới lãnh đạo Dothái đã vấp phải Ngài và bị vỡ vụn. Khi Ngài ưở lại, Ngài sẽ ngự xuống trong sự đoán phạt, tan rải kẻ thù nghịch Ngài như bụi.
21:45,46 Các thầy tế lễ cả và những người Pharisi biết các ví dụ này trực tiếp nhắm vào họ, để trả lời cho câu hỏi của họ liên quan đến quyển phép của Đấng Christ. Họ muốn bắt
Ngài ngay lúc ấy và tại đó, nhưng họ sợ thiên hạ, là những người tôn Ngài là đấng tiên tri.
H. Vi dọ VỂ Tiệc cười (22:1-14)
22:1-6 Chúa Jêsus vẫn chưa kết thúc với các thầy tế lễ cả và người Pharisi. Trong một ví dụ về tiệc cưới, một lần nữa Ngài mô tả Ysơraên được ưa chuộng đã bị gạt bỏ và dân ngoại bị khinh thường là những người khách ở bàn tiệc. Ngài liên kết nước thiên đàng với một vị vua kia làm tiệc cưới cho con mình. Lời mời gồm hai giai đoạn. Thứ nhất, một lời mời trước, được các tôi tớ đích thân truyền đạt, đã gặp phải một sự từ chối thẳng thừng. Lời mời thứ hai thông báo rằng tiệc đã được dọn rồi. Lần này cũng bị khinh thường bởi một số người, là những kẻ quá bận rộn với công việc nông trại và buôn bán, một số khác đối xử bạo lực là kẻ bắt, xử tệ, và giết các đầy tớ.
22:7-10 Vị vua nối giận đến nỗi sai diệt những kẻ giết người và đốt phá thành của họ. Sau khi hủy bỏ bản danh sách khách mời thứ nhất, ông đưa ra một lời mời chung cho tất cả những người bằng lòng đến. Lần này không còn một chỗ trống trong phòng tiệc.
22:11-13 Tuy nhiên, giữa vòng những khách dự tiệc, có một người không mặc áo lễ. Khi bị hỏi về sự tham gia không xứng hợp của mình, người ấy làm thinh. Vua bèn ra lệnh ném người đó vào nơi tối tăm, là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Những người hầu hạ trong câu 13 không phải giống với những tôi tớ trong câu 3.
22:14 Chúa chúng ta kết luận ví dụ này bằng những lời: "Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn."
Về ý nghĩa của ví dụ này, vị vua là Đức Chúa Trời, Con. Ngài là Chúa Jêsus. Tiệc cưới là lời mô tả phù hợp về niềm vui yến tiệc được đặc trưng cho nước thiên đàng. Việc giới thiệu hội thánh như cô dâu của Đấng Christ trong ví dụ này làm phức tạp hình ảnh này một cách không cần thiết. Ý tưởng chính là việc loại bỏ Ysơraên -không phải sự kêu gọi riêng biệt và số phận của hội thánh.
Giai đoạn đầu của lời mời mô tả Giăng Báptít và mười hai môn đồ đã lấy ân điển kêu gọi Ysơraên đến tiệc cưới. Nhưng dân tộc này đã từ chối nhận lời. Câu: "Nhưng họ không chịu đến" (c.3) đã được trình bày đến đỉnh điểm qua sự đóng đinh.
Giai đoạn thứ hai của lời mời cho thấy lời thông báo của Phúc Âm đành cho người Dothái trong sách Công vụ. Một số coi thường sứ điệp này. Một số đối xử với sứ giả bằng bạo lực; hầu hết các sứ đổ đã chịu tuân đạo.
Nhà vua, nổi giận với Ysơraên một cách công chính, sai "quân lính của Ngài," tức là, Titus và các quân đoàn Lamã hủy phá Giêrusalem và hầu hết dân cư nó vào năm 70 s.c. họ là "quân lính của Ngài" với ý nghĩa Ngài dùng họ như những công cụ để trừng phạt Ysơraên. Họ chính thức thuộc về Ngài, dẫu họ không biết Ngài một cách cá nhân.
Bấy giờ Ysơraên đã bị gạt bỏ với tư cách dân tộc và Tin Lành đi đến với các dân ngoại, cả xấu lẫn tốt, nghĩa là
mọi mức độ đáng tôn trọng (Côngvụ 13:45,46, 28:58). Nhưng thực trạng của mỗi cá nhân đến dự đều được thử nghiệm. Người không mặc áo lễ là người xưng mình đã sẵn sàng cho nước thiên đàng nhưng lại chưa hề mặc lấy sự công bình của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus Christ (Il.Côrinhtô 5:21). Thực sự trước đây (và hiện nay) không có lời bào chữa nào cho người không mặc áo lễ. Như Ryrie đã lưu ý, phong tục vào thời đó là cung cấp cho khách một chiếc áo nếu họ không có. Người này rõ ràng đã không tận dụng sự cung ứng được đề nghị. Không có Đấng Christ, người ấy không nói được lời nào khi bị hỏi về tư cách bước vào nước trời (Rôma 3:9). Số phận của người ấy là ở ngoài sự tối tăm, nơi có khóc lóc và nghiến răng. Sự khóc lóc gợi lên nỗi đau đớn của địa ngục, một số người cho rằng nghiến răng biểu trưng cho lòng thù ghét tiếp nối sự nổi loạn nghịch cùng Đức Chúa Trời. Nếu vậy, điều đó bác bỏ quan niệm cho rằng lửa của địa ngục có tác dụng làm sạch.
Câu 14 chỉ đến toàn bộ ví dụ chứ không chỉ câu chuyện người không mặc áo lễ. Có nhiều kẻ được gọi, tức là lời mời của Phúc Âm đến với nhiều người. Nhưng ít người được chọn. Một số người từ chối lời mời, và thậm chí trong số những người đã đáp ứng có thiện chí, có người đã bị phơi bày là xưng nhận giả tạo. Hết thảy những người đáp ứng với tin lành đều được chọn. Cách duy nhất để một người cỏ thể biết mình có thể được chọn hay không là bởi những gì người ấy làm với Chúa Ịêsus Christ như Jennings nói: "Tất cả đều được gọi để dự tiệc, nhưng không phải tất cả đều sẵn sàng để tin cậy Đấng Ban Cho cung ứng một chiếc áo thích hợp cho bữa tiệc."
I. Bức Chúa Trời Và Sêsa (22:15-22)
Đoạn 22 là một đoạn gồm những câu hỏi, ký thuật những nỗ lực của ba nhóm người đại diện khác nhau được sai đến để bẫy Con Đức Chúa Trời.
22:15,16 Đây chúng ta có nổ lực của người Pharisi và những người thuộc đảng vua Hêrốt.
Hai phe này là những kẻ thù cay cú tạm thời đến với nhau bởi mối thù chung đối với Chúa Cứu Thế. Mục tiêu của họ là cám đỗ Đấng Christ đưa ra một lời tuyên bố chính trị có những hàm ý nguy hiểm. Họ lợi dụng sự chia rẽ của dân Giuđa trong vấn đề trung thành với Sê sa. Một số chống đối mãnh liệt việc thuận phục hoàng đế ngoại bang. Những người khác như những người thuộc đảng Hêrốt chấp nhận một quan điểm dung hòa hơn.
22:17 Trước hết họ khen ngợi cách không thành thật sự trong sạch của tâm tánh Ngài, sự ngay thẳng, và sự dạn dĩ của Ngài. Sau đó họ thả một câu hỏi mớm: "Có nên nộp thuế cho Sêsa hay không?" Nếu trả lời: "Không," Chúa Jêsus không chỉ gây ra sự thù địch với những người thuộc đảng Hê rốt, mà sẽ bị tố cáo là loạn nghịch cùng chính quyền Lamã. Người Pharisi hẳn sẽ xô Ngài ra và đệ những lời cáo buộc nghịch Ngài. Nếu Ngài nói: "Nên," Ngài ắt sẽ gặp rắc rối với tinh thần dân tộc cao độ của người Dothái. Ngài hẳn sẽ mất rất
nhiều sự ủng hộ giữa vòng các thường dân - sự hậu thuẫn mà cho đến nay đã ngăn cản giới lãnh đạo trong nỗ lực của họ để khử Ngài.
22:18,19 Chúa Jêsus thẳng thừng lên án họ là những kẻ giả hình, tím cách bẫy Ngài. Sau đó Ngài hỏi họ hãy chỉ cho Ngài một đồng đơnỉê, đồng tiền được dùng để đóng thuế cho chính quyền Lamã. Mỗi khi người Giuđa nhìn thấy hình và hiệu của Sêsa trên đồng tiền, đó lại là một sự nhắc nhở khó chịu rằng họ đang ở dưới quyền của dân ngoại bang và phải chịu đóng thuế. Đồng đơniê nhắc họ phải nhớ rằng tình trạng nô lệ người Lamã là hậu quả tội lỗi của họ. Nếu như họ ngay thật với Đức Giêhôva, thì việc đóng thuế cho Sêsa sẽ không bao giờ xảy ra.
22:20,21 Chúajêsus hỏi họ: "Hình và hiệu trên đồng tiên này là của ai?" Họ buộc phải trả lời: "Của Sêsa." Ngài bèn phán rằng: "Vậy hãy trả cho Sêsa vật gì cùa Sêsa và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời."
Câu hỏi của họ đã bật ngược lại họ. Họ tưởng rằng bẫy được Chúa Jêsus về vấn đề cống nộp cho Sêsa. Ngài đã phơi bày sự thất bại của họ vì không tôn kính Chúa. Theo yêu cầu, họ sòng phang với Sêsa, nhưng đã xem thường những đòi hỏi của Chúa trong đời sống mình. Và Đấng đứng trước mặt họ là hình ảnh rõ ràng của Thân vị Đức Chúa Trời (Hêbơrơ 1:3) song họ đã không dành cho Ngài vị trí phải lẽ.
Câu trả lời của Chúa Jêsus cho thây người tin Chúa có tư cách công dân kép, người ấy có trách nhiệm phải vâng phục và hỗ trợ tài chánh cho chính quyền loài người. Người ấy không được nói xấu các bậc cầm quyền hoặc hoạt động để lật đổ chính phủ. Phải cầu nguyện cho bậc cầm quyển. Là công dân thiên đàng, người ấy có ưách nhiệm vâng lời Chúa. Nếu có xung đột giữa hai bên, thì sự trung thành ưước hết của người đó phải là đối với Chúa (Công vụ 5:29).
Khi trưng dẫn câu 21, hầu hết chúng ta nhấn mạnh phần của Sê sa mà xem nhẹ phần của Đức Chúa Trời - đây chính xác là lỗi lầm khiến Chúa Jêsus đã quở trách người Pharisi!
22:22 Khi nghe câu ưả lời của Ngài, những người Pharisi biết Ngài vượt trội họ. Tất cả những gì họ có thể làm là kinh ngạc, và bỏ đi.
J. Ngươi Sađusê Và Câu Bố Của Họ về sự Sổng lại (22:23-33)
22:23,24 Như đã đề cập ở phần trước, người Sađusê là các nhà thần học theo phái tự do thời đó, phủ nhận sự sống lại của thân thể, sự tồn tại của các thiên sứ, và các phép lạ. Thật ra, những sự phủ nhận của họ nhiều hơn những xác quyết.
Một nhóm trong số họ đến gặp Chúa Jêsus với câu chuyện được đặt ra để làm cho ý tưởng sống lại nghe có vẻ lố bịch. Họ nhắc Ngài về một điều luật liên quan đến sự kết hôn nối danh (Phục Truyền 25:5). Theo luật này, nếu một người Ysơraên chết mà không có con, thì em người phải lấy người vợ góa để bảo tồn danh của gia đình trong Ysơraên và những cơ nghiệp trong gia đình đó.
22:25-28 Câu đố liên quan đến một người nữ mất chồng, sau đó kết hôn với một trong các em chồng. Người em thứ hai qua đời, vì vậy cô lấy người thứ ba - và cứ như vậy cho đến người thứ bảy. Cuối cùng người đàn bà cũng chết. vấn đề đặt ra để làm sỉ nhục Ngài là sự sống lại (Giăng 11:25): "Vậy lúc sống lại, đàn bà ấy sẽ làm vợ ai trong bảy người? Vì cả thảy đều đã lây người làm vợ."
22:29 Về cơ bản, họ lập luận rằng ý tưởng sống lại làm nẩy sinh những khó khăn không thể giải quyết được, vì vậy đó là vấn đề không hợp lý, cho nên không đúng. Chúa Jêsus trả lời khó khăn này không nằm ở giáo lý, mà ở tâm trí họ; họ không hiểu biết Kinh Thánh và quyển phép của Đức Chúa Trời.
Trước hết, họ không hiểu Kinh Thánh. Kinh Thánh không bao giờ nói mối quan hệ vợ chồng sẽ được tiếp tục trong thiên đàng. Mặc dầu người nam sẽ được nhận biết là nam, và nữ là nữ, họ hết thảy đều sẽ giống như các thiên sứ với ý nghĩa họ không kết hôn cũng không bị ràng buộc trong hôn nhân.
Thứ hai, họ không hiểu quyển phép của Đức Chúa Trời. Nếu Ngài có thể tạo dựng con người từ bụi đất, thi há Ngài không dấy lên từ bụi đất những người đã chết và tái tạo thành các thân thể vinh hiển một cách dễ dàng sao?
22:30-32 Kế đó, Chúa Jêsus đưa ra một lập luận từ Kinh Thánh để cho thấy rằng sự sống lại là một điều cần thiết tuyệt đối. Trong Xuất 3:6 Đức
Chúa Trời xưng mình là Đức Chúa Trời của Ápraham... Ysác... và Giacốp.
Tuy nhiên Chúa Jêsus lưu ý: "Đức Chúa Trời không phải là Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống." Ngài đã lập giao ước với những người ấy, nhưng họ đã chết trước khi giao ước được ứng nghiệm hoàn toàn. Làm thế nào Chúa có thể phán về chính mình Ngài là Đức Chúa Trời của ba người mà thân thể họ đang nằm trong mồ mả? Làm sao Ngài, Đấng không thể thất hứa, làm ứng nghiệm lời hứa đã lập với những người đã chết rồi? Chỉ có một câu trả lời - sự sống lại.
22:33 Không có gì ngạc nhiên khi đoàn dân lấy làm lạ về sự dạy dỗ của Ngài; Chúng ta ngày nay củng vậy!
K. Điều Răn Lãn (22:34-40)
22:34-36 Khi người Pharỉsi nghe
nói Đức Chúa Jêsus đã làm cứng miệng đối thủ của họ là những người Sađusẽ, thì đến với Ngài để phỏng vấn. Phát ngôn nhân của họ, một thầy dạy luật, đã xin Chúa Jêsus chỉ ra điểu rằn lớn hơn hết trong luật pháp.
22:37,38 Với lời lẽ bậc thầy, Chúa Jêsus đã tóm tắt bổn phận của con người đối với Đức Chúa Trời, là điểu răn thử nhất và lớn hơn hết: "Ngươi hãy hết lòng, hết linh hổn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi." Lời ký thuật của Mác có thêm cụm từ "hết sức" (Mác 12:30). Câu này hàm ý bổn phận đầu tiên của con người là yêu Đức Chúa Trời bằng tất cả con người của mình. Như đã được lưu ý: tấm lòng nói lên bản chất của tình cảm, linh hồn nói lên bản chất của ý chí, tâm trí thuộc bản chất trí
tuệ và sức mạnh thuộc bản chất thân the.
22:39,40 Sau đó Chúa Jêsus nói thêm rằng trách nhiệm thứ hai của con người là phải yêu kẻ lân cận mình như mình. Barnes nói: "Tình yêu đối với Chúa và con người bao quát toàn bộ niềm tin: Ý định của Môise, các nhà tiên tri, Chúa Cứu Thế và các sứ đồ là để sinh ra điều đó." Chúng ta phải thường xuyên suy gẫm câu này: "Hãy yêu kẻ lân cận như mình." Chúng ta hãy suy nghĩ xem mình yêu chính mình nhiều biết chừng nào. Sinh hoạt của chúng ta đặt trọng tâm xoay quanh sự chăm sóc và lo cho bản thân nhiều biết bao. Sau đó chúng ta hãy thử hình dung sự việc sẽ như thế nào nếu chúng ta tuôn đổ tình yêu ấy trên những người lân cận mình. Và rồi hãy làm điều đó. Cách cư xử như vậy không tự nhiên; mà là siêu nhiên. Chỉ có những người đã sanh lại mới có thể làm được, và chỉ bởi để Đấng Christ làm điều đó qua họ.
L Can Của Đavit Là Chúa của Đavít (22:41-
4B)
22:41,42 Khi người Pharisi vẫn
còn đang kinh sợ bởi câu trả lời của Chúa đối với thầy dạy luật, thì Ngài đối diện họ với một vấn đề gây tranh cãi: "Về Đấng Christ, các ngươi nghĩ như thế nào? Ngài là con ai?"
Hầu hết người Pharisi không tin Chúa Jêsus là Đấng Christ; họ vẫn chờ đợi một Đấng Mêsi. Vì vậy Chúa Jêsus không hỏi họ: "Các ngươi nghĩ thế nào về Ta?" (mặc dầu, tất nhiên điều đó có liên quan). Ngài muốn hỏi cách chung chung, Đấng Mêsi là con ai khi Ngài xuất hiện.
Họ đã trả lời đúng rằng Đấng Mêsi thuộc dòng dõi vua Đavít.
22:43,44 Vì vậy Đức Chúa Jêsus trích Thi Thiên 110:1 là nơi Đavít thưa rằng "Chúa phán cùng tôi: Hãy ngồi bẽn hữu Ta, cho đến khi nào Ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi." Từ CHÚA thứ nhắt chỉ đến Đức Chúa Trời là Cha, và từ thứ hai chỉ đến Đấng Mêsi. Vì vậy Đavít gọi Đấng Mêsi là Chúa mình.
22:45 Bấy giờ Chúa Jêsus nêu lên câu hỏi: "Như vậy nếu vua Đavít xưng Ngài là Chúa, thì Ngài làm con vua ấy thể nào?" Câu trả lời là Đấng Mêsi vừa là Chúa của vua Đavít, vừa là Con vua Đavít - vừa là Đức Chúa Trời, vừa là Người. Là Đức Chúa Trời, Ngài là Chúa của Đavít; là Người, Ngài là Con vua Đavít.
Nếu như người Pharisi có lòng mềm mại, thì họ hẳn đã nhận biết rằng Chúa Jêsus chính là Đấng Mê si -Con vua Đavít qua dòng dõi của Mali, và là Con của Đức Chúa Trời được bày tỏ bởi lời nói, việc làm và cách sống của Ngài.
22:46 Nhưng họ vẫn không chịu hiểu. Hoàn toàn bối rối bởi sự khôn ngoan của Ngài, họ thôi tìm cách lừa Ngài bằng những câu hỏi. Từ rày trở đi họ sẽ dùng một phương kế khác -bạo lực.
M. Cảnh Báo Vê Việc Nói Cao Trọng, Sống Hèn Hạ (23:1-12)
23:1-4 Trong các câu mở đầu của đoạn này, Chúa Cứu Thế cảnh báo cho dân chúng và các môn đô Ngài phải đề phòng các thầy thông giáo và người Pharisi. Những vị lãnh đạo này
ngồi trẽn ngôi của Môise, hay dạy dỗ
Luật pháp của Mồise. Nói chung, sự dạy dỗ của họ là đáng tin cậy, nhưng cách ăn ở của họ thì không đáng tin. Tín ngưỡng của họ tốt hơn là cách sống của họ. Đó là một trường hợp điển hình của việc nói cao trọng mà sống hèn hạ. Vì vậy Chúa Jêsus đã phán rằng: "... hãy làm và giữ theo mọi điểu họ đã bảo các ngươi; nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm."
Họ đặt những đòi hỏi nặng nề (có thể là những cách giải thích cực đoan về văn tự của luật pháp) trên dân chúng, chứ không giúp đỡ bắt cứ ai dỡ bỏ những gánh nặng không thể chịu nỗi này.
23:5 Họ hoàn thành các nghi thức tôn giáo cốt để con người thấy, chứ không phải bởi sự chằn thành bề trong. Việc họ dùng các thẻ bài da là một điển hình. Khi truyền cho Ysơraên phải buộc Lời Chúa như một đấu ở trên tay và như một dải băng trên trán ở giữa hai mắt họ (Xuất Êdíptô Ký 13:9, ló; Phục Truyền 6:8 -11:18), Đức Chúa Trời hàm ý luật pháp phải giữ luôn ở trước mặt họ, chỉ dẫn các sinh hoạt của họ. Họ thu gọn mạng lệnh thuộc linh này thành ý nghĩa văn tự, thuộc thể. Sau khi bỏ các phần Kinh Thánh vào chiếc túi nhỏ bằng da, họ buộc chúng trên trán hoặc trên tay. Họ không quan tâm đến việc vâng giữ luật pháp miễn là, bằng cách đeo những chiếc thẻ bài da lớn một cách lố bịch, họ xuất hiện như những con người siêu thuộc linh. Luật pháp cũng truyền cho người Dothái phải mang những cái tua màu điều trên các chéo áo của mình (Dân số 15:37-41; Phục Truyền 22:12). Những vật trang sức nổi bật này có ý định nhắc nhở rằng họ là một dân biệt riêng, và họ phải bước đi phân rẽ với các dân tộc. Người Pharisi đã bỏ qua bài học thuộc linh này và tự thỏa mãn bằng cách làm những tua áo dài hơn.
23:6-8 Họ phô bày tầm quan trọng của bản thân bằng cách tranh giành những chỗ tôn trọng tại các đám tiệc và trong nhà hội. Họ muốn người ta chào mình giữa chợ, và đặc biệt thích được gọi bằng thầy (có nghĩa là "đấng bề trên của tôi" hoặc là "giáo sư")
23:9,10 ở đây, Chúa cảnh báo các môn đồ của Ngài coi chừng việc sử dụng các danh hiệu riêng biệt chỉ xứng đáng cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Chúng ta chớ để người ta gọi mình là thầy như là một danh hiệu riêng biệt bởi vì chỉ có một Thầy - là Đấng Christ. Chúng ta không nên gọi ai là cha; vì Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Weston đã viết điểu này một cách khôn ngoan:
Đây là lời CÔM* bố về các mối quan hệ chính yếu cùa con MỊ ười với Đức Chúa Trời. Ba điều cấu thành một Cơ Dốc Nhân - con >ii>ười của người ấy. diều nạười ấy tin, nhũn ự điều người ây làm: "láo lý, kinh nghiệm, sự thực hành. Con mỉ ười cần ha diều cho (lời sống thuộc linh-sự sống. lời dạy dồ, sự chi dẫn; đây CÍÚIIÍỊ là nhữnự ỉiì Chúa chúììỊi ta dã tuyên bó qua chín chữ cùa Phúc Âm - "Ta lù dườiìíi di. lẽ thật và sự sốnii"... Klìônạ thừa nhận bất cứ ai
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lù Cha, bởi klìônq ai có thể ban cho hoặc dux trí .sự sôỉig thuộc linh; không lập một người nào như là íịicìo sư vô ngộ; khô/ìíỊ cho phép ai đàm nhận chức vụ chỉ dẫn thuộc linh; mối liên hệ của bùn với Đức Chúa Trời và với Đấng Chri.st I>ần gũi hơn với bất cứ >ií>ười nào khác. 42
Ý nghĩa rõ ràng lời dạy của Chúa chúng ta đó là trong nước thiên đàng, hết thảy người tin Chúa hợp thành mối quan hệ anh em bình đẳng, không có chỗ cho các tước hiệu phân biệt để đặt người này trên người kia. Tuy nhiên, hãy nghĩ đến những tước hiệu rất kêu như là ngài, đức, cha, và rất nhiều các danh hiệu khác. Ngay cả những từ có vẻ như vô hại "Tiến sĩ" (Doctor) có nghĩa là giáo sư trong tiếng Latinh (lời cảnh báo này rõ ràng ắp dụng cho lãnh vực thuộc linh, chứ không phải trong các mối quan hệ tự nhiên, nghề nghiệp hoặc giáo dục. Ví dụ điều này không ngăn con cái gọi cha mình là "Cha," hay là một bệnh nhân gọi người chữa bệnh cho mình là "Bác sĩ") Về các mối liên hệ thuộc đời này, nguyên tắc là "sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính" ÍRôma 13:7).
23:11-12 Một lần nữa tính chất cách mạng của nước thiên đàng được hiêu qua hiện thực cao trọng thật noan toàn trái với những gì con người -Ương. Chúa Jêsus phán rằng: "Song ai lớn hơn hết trong các ngươi, thì sẽ 'âm đầy tớ các ngươi. Kẻ nào tôn ni|nh lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lèn-" Sự cao trọng thật hạ mình để Phục vụ. Những người Pharisi tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống. Những môn đồ thật hạ mình sẽ được tôn cao vào đúng thời điểm.
N. Những Bất Hạnh đối với Thấy Thông Giáo Và Người Pharisi (23:13-36)
Kế đó Đức Chúa Jêsus Christ công bố tám bất hạnh trên những kẻ giữ đạo giả hình kiêu ngạo vào thời của Ngài. Đây không phải là những lời "rủa sả," mà là bày tỏ nỗi buồn tiếc cho số phận của họ, diễn tả qua cụm từ: "Khốn cho các ngươi!"
23:13 Bất hạnh đầu tiên nhắm thẳng vào tính bướng bỉnh và gây cản trở của họ. Chính họ không chịu vào nước thiên đàng, mà ra sức ngăn trở người khác không vào được. Thật lạ lùng, giới lãnh đạo tôn giáo thường là đối thủ tích cực nhất của tin lành ân điển. Họ có thể khoan dung dịu ngọt mọi điều, trừ tin lành của sự cứu rỗi. Con người thiên nhiên không muốn là đối tượng của ân điển Đức Chúa Trời và không muốn Chúa bày tỏ ân điển cho người khác.
23:14 Điều bất hạnh43 thứ nhì quở trách nặng việc họ chiếm đoạt nhà đàn bà góa và che đậy bằng cách làm bộ đọc lời cầu nguyện cho dài. Một số tà giáo ngày nay cũng dùng thủ thuật tương tự bằng cách khiến các bà góa, đôi khi vì không phân biệt người tin Chúa, ký giao kèo chuyển nhượng tài sản của họ cho "hội thánh." Những kẻ làm ra vẻ mộ đạo sẽ bị đoán phạt nặng hơn.
23:15 Lời buộc tội thứ ba nghịch cùng họ là lòng sốt sắng bị dẫn dắt sai lạc. Họ đi những chặng đường dài không thể tưởng tượng được để làm
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cho người ta hoán cải nhưng sau khi đã khuyên được linh hồn rồi thì họ biến người ấy trở nên gian ác gấp hai họ. Điều giống nhau là lòng sốt sắng của các tà giáo ngày nay. Có một nhỏm sẵn sàng gõ 700 cánh cửa để tìm được một người đi theo nguyên lý của họ; nhưng kết quả cuối cùng thật tồi tệ. Như có người đã nói: "Kẻ cải đạo hơn hết thường trở thành người bại hoại nhất."
23:16-22 Thứ tư, Chúa lên án họ vì tính ngụy biện, hay là cố ý lập luận không thành thật. Họ đã dựng lên một hệ thống lý luận giả dối để tránh trả các hứa nguyện. Chẳng hạn, họ dạy rằng nếu bạn chỉ đền thờ mà thề thì bạn không phải trả lời thể nguyện đó, nhưng nếu bạn chỉ vàng của đền thờ mà thề, thì phải thực hiện lời hứa nguyện. Họ bảo rằng chỉ các lễ vật trên bàn thờ mà thề thí bị ràng buộc, trong khi chỉ bàn thờ trống thì không bị buộc phải giữ lời thề. Vậy, họ coi trọng vàng hơn Đức Chúa Trời (bàn thờ là nhà của Đức Chúa Trời), và lễ vật trên bàn thờ (của cải thuộc hình thức nào đó) hơn chính bàn thờ. Họ quan tâm đến vật chất hơn tâm linh. Họ quan tâm đến việc nhận (của lễ) hơn là việc cho (bàn thờ là chỗ ban cho).
Khi gọi họ là kẻ mù dẫn đường,
Chúa Jêsus đã phơi bày lý lẽ ngụy biện của họ. Vàng của đền thờ mang giá trị đặc biệt chỉ vì nó được liên kết với nơi ngự của Đức Chúa Trời. Chính bàn thờ đã làm cho lễ vật trên đó có giá trị. Những người tưởng rằng vàng có giá trị nội tại là mù lòa; nỏ trở nên giá trị chỉ vì đã được sử dụng cho sự vinh hiển của Chúa. Các lễ vật được dâng lên bởi động cơ xác thịt không có giá trị; chỉ những vật dâng cho Chúa hoặc trong Danh Chúa mới có giá trị đời đời.
Sự thật là bất cứ điều gì những người Pharisi này chỉ mà thề, thì Chúa can dự vào và họ có bổn phận phải làm trọn lời thề. Con người không thể thoát khỏi những bổn phận của mình bởi những lý luận đúng một phần. Thề thì phải làm và hứa thì phải giữ. Cầu viện đến những lý do kỹ thuật để trốn tránh các bổn phận chẳng ích gì.
23:23,24 Bất hạnh thứ năm chống lại tinh thần nghi thức không thực tế. Các thầy thông giáo và những người Pharisi tỉ mỉ trong việc dâng cho Chúa một phần mười những thứ rau mùi tầm thường nhất mà họ đã trồng. Chúa Jêsus không lên án họ vì sự quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt trong sự vâng lời này. Nhưng Ngài quở trách nghiêm khắc họ vì hoàn toàn không cân nhắc khi cần phải bày tỏ sự công bình, thương xót và sự trung tín đối với người khác. Bằng cách dùng một hình thái tu từ cường điệu để diễn đạt, Chúajêsus mô tả họ là kẻ lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà. Ruồi là một côn trùng nhỏ thường rơi vô chén rượu ngọt, người ta lọc ra bằng cách hút qua hàm răng. Thật lố bịch làm sao khi cẩn thận như vậy với một con vật tầm thường mà lại nuốt trông con vật không sạch lớn nhất xứ Palestine! Người Pharisi hết sức quan tâm đến những việc nhỏ nhặt, nhưng lại mù lòa trắng trợn trước những tội
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to lớn như giả hình, không ngay thẳng, độc ác và tham lam. Họ đã đánh mất ý thức về sự cân xứng.
23:25,26 Bất hạnh thứ sáu liên quan đến tinh thần bề ngoài. Người Pharisi, cẩn thận để giữ vẻ phô trương bề ngoài về tôn giáo và luân lý, tấm lòng lại đầy dẫy sự ăn cướp và sự quá độ. Trước hết, họ phải lau sạch bể trong chén và mâm, nghĩa là phải bảo đảm lòng mình đã được thanh tẩy bởi sự ăn năn và đức tin. Khi ấy, và chỉ khi ấy, cách cư xử bề ngoài của họ mới được chấp nhận. Có một sự khác biệt giữa con người của chúng ta và nhân cách của chúng ta. Chúng ta thường nhấn mạnh đến nhân cách - là những gì chúng ta muốn người khác nghĩ về mình. Đức Chúa Trời nhấn mạnh đến con người - những gì chúng ta thật sự có. Ngài muốn sự chân thật nơi bề trong (Thi Thiên 51:6).
23:27,28 Bất hạnh thứ bảy cũng nhấn mạnh vào chủ nghĩa bề ngoài. Sự khác biệt ở đây là bất hạnh thứ sáu quở trách nặng nề việc che đậy tính tham lam. Trong khi sự bất hạnh thứ bảy lại lên án việc che đậy sự giả hình và tội lỗi.
Mồ mả được tô trắng để người Dothái sẽ không vô ý đụng phải chúng và vì vậy bị ô uế về mặt nghi thức. Chúa Jêsus liên kết các thầy thông giáo và người Pharisi với mổ mả tô trắng bể ngoài, trông sạch sẽ ở bề ngoài nhưng đầy dẫy sự bại hoại bên trong. Con người nghĩ rằng tiếp xúc với giới lãnh đạo tôn giáo này sẽ được thánh hóa, song thật ra đỏ là một kinh Nghiệm ô uế bởi vì họ đầy dẫy sự giả hình và độc ác.
23:29,30 Bất hạnh cuối cùng nghịch cùng những gì mà chúng ta gọi là tôn kính bề ngoài mà giết người bên trong. Các thầy thông giáo và người Pharisi giả vờ tôn kính các đấng tiên tri trong Cựu Ước bằng cách xây hoặc sửa mồ mả của họ và đặt các vòng hoa trên các tượng đài của họ. Trong các bài diễn văn tưởng niệm, họ nói họ sẽ không hợp tác với các tổ phụ để giết các đấng tiên tri.
23:31 Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: "Áy đó, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng thật tà con cháu những người giết các đấng tiên tri." Nhưng làm thế nào mà họ lại làm chứng cho điều đó? Dường như từ câu trước, họ đã không về hùa với các tổ phụ, là người đã giết các đấng tiên tri. Trước hết, họ thú nhận rằng tổ phụ của họ, mà họ là con cái những kẻ ấy về phần xác, đã làm đổ máu các đấng tiên tri. Nhưng Chúa Jêsus dùng từ con cháu với hàm ý những người có cùng đặc điểm. Ngài biết dẫu họ làm đẹp mồ mả các đấng tiên tri, họ vẫn đang âm mưu trong cái chết của Ngài. Thứ hai, khi phô bày lòng tôn trọng như vậy đối với các tiên tri đã qua đời, họ muốn nói rằng: "Những tiên tri duy nhất chúng tôi ưa thích là những tiên tri đã chết." Với ý nghĩa đó, họ cũng là con cháu của tổ phụ họ.
23:32 Và rồi Chúa chúng ta nói thêm: "Vậy thì hãy làm cho đẩy dẫy cái lường của tổ phụ các ngươi." Tổ phụ của họ đã làm đầy một phần chén giết người bằng cách giết các đấng tiên tri. Các thầy thông giáo và những người Pharisi chẳng bao lâu sẽ làm
đầy đến miệng chén bằng việc giết Chúa Jêsus và những người theo Ngài, vì vậy, dẫn đến đỉnh điểm kinh khiếp những gì tổ phụ họ đã khới làm.
23:33 Đến đây Đấng Christ của Đức Chúa Trời nói những lời như sấm dội: "Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?" Có thể nào Đấng nhập thế yêu thương lại nói ra những lời mỉa mai cay độc như vậy? Phải, bởi vì tình yêu thật cũng phải công chính và thánh khiết. Khái niệm chung về Chúa Jêsus là một nhà cải cách vô hại, không có khả năng cảm xúc nào ngoài yêu thương, là không đúng Kinh Thánh. Tình yêu có thể rất kiên quyết và phải luôn chánh trực.
Điều nghiêm ương phải nhớ là những lời lên án này nhắm vào giới lãnh đạo tôn giáo, chứ không phải nhắm vào những người say sưa và trụy lạc. Trong một giai đoạn hướng đến sự thống nhất toàn thể đạo Chúa trên thế giới, khi một số các Cơ Đốc Nhân tin lành đang gia nhập với các thế lực công khai thù địch với thập tự giá của Đấng Christ. Thật tốt để suy gẫm gương mẫu này của Chúa Jêsus, và hãy nhớ đến những lời của Giêhu nói cùng Giôsaphát: "Vua há giúp đỡ kẻ hung ác và thương đến kẻ ghen ghét Đức Giêhôva sao?" (Il.sửký 19:2).
23:34,35 Chúa Jêsus không những thấy trước sự chết của Ngài, mà còn phán tỏ tường cho các thầy thông giáo và người Pharisi họ sẽ giết một số các sứ giả Ngài sai đến - các tiên tri, kẻ khốn ngoan, và thầy thông giáo. Một số những người thoát khỏi sự tuân đạo sẽ bị đánh đòn trong nhà hội và bị bắt bớ từ thành này sang thành kia.
Như vậy giới lãnh đạo tôn giáo Ysơraên sẽ chất trên họ những tội tích lũy của lịch sử tuân đạo. Hết thảy máu vô tội bị tràn ra trên đất, đổ về các ngươi... từ Abẽn... cho đến Xachari, việc giết người này được ký thuật trong H.sửký 24:20,21 sách cuối cùng theo sự sắp xếp Kinh Thánh Hêbơrơ. (Đây không phải là Xachari, tác giả một sách trong Cựu Ước .)
23:36 Tội lỗi của toàn bộ quá khứ sẽ đổ trên dòng dõi này hay dân tộc mà Đấng Christ đang phán với họ, như thể tất cả việc đổ huyết vô tội trước đây bằng cách nào đó tụ hợp lại và lên đến đỉnh điểm qua sự chết của Chúa Cứu Thế vô tội. Dòng lũ của sự đoán phạt sẽ đổ ra Ưên dân tộc đã ghét bỏ Đấng Mê si mình vô cớ và đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự của tội phạm.
0. Chúa Jêsus Than Khóc vế Thành Gỉêpusalem (23:37-39)
23:37 Điều hết sức ý nghĩa là đoạn này, chứa đựng những lời bất hạnh của Chúa Jêsus hầu như nhiều hơn bất cứ đoạn nào khác, kết thúc bằng nước mắt của Ngài! Sau những lời lên án cay đắng người Pharisi, Ngài thốt lên tiếng than xót xa cho thành phố đã đánh mất cơ hội. Tên gọi lặp đi lặp lại "Hỡi Giêrusalem, Giẽrusalem" đầy cảm xúc không thể diễn đạt nổi. Nó đã giết các đấng tiên tri và ném đá các sứ giả của Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời yêu nó và vẫn nhóm họp các con cái nó về cho Ngài một cách yêu thương bảo vệ - như gà mái
163
MATHIO
167
MATHIO


túc con mình - mà chúng nó chẳng khừng.
23:38 Để kết thúc lời than thở của Ngài, Chúa Jêsus phán rằng: "Này, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang." Trước hết, nhà ớ đây là đền thờ, nhưng có thể cũng gồm cả thành Giêrusalem và chính dân tộc của họ. Sẽ có một khoảng thời gian xen vào giữa sự chết của Ngài và sự trớ lại lần thứ hai. Trong thời gian đó, những người Ysơraên vô tín sẽ không thấy Ngài (sau khi Ngài sống lại, chỉ có những người tín Chúa mới được thấy Ngài.)
23:39 Câu 39 hướng đến sự Trở Lại Lần Thứ Hai khi một phần những người tin Chúa Ưong Ysơraên sẽ nhận Ngài là Đấng Mê si - Vua của họ. Sự chấp nhận này tỏ rõ qua câu: "Phước cho Đấng nhơn danh Chúa mà đến."
Không có gợi ý cho rằng những kẻ đã giết Đấng Christ sẽ có cơ hội thứ nhì. Ngài đang nói đến Giêrusalem, vì vậy bởi phép hoán dụ, ám chỉ dân cư Giêrusalem và Ysơraên nói chung. Lần tiếp theo dân cư thành Giêrusalem sẽ thấy Ngài sau khi Ngài chịu chết là khi họ nhìn xem Ngài, Đấng họ đã đâm và than khóc về Ngài như một người than khóc con trai một "lình (Xachari 12:10). Theo người Dotháỉ, không sự than khóc nào cay tfắng cho bằng than khóc con ưai một.
XUI. BÀI GIẢNG TRÊN NÚI ÔLIVE CỦA v! VUA (đoạn 24,25)
Đoạn 24 và 25 hình thành điều được gọi là Bài Giảng Trên Núi ôlive, được đặt tên như vậy vì lời công bố quan trọng này được phán tại trên núi Olive. Bài giảng này hoàn toàn mang tính tiên ưi, chỉ đến Cơn Đại Nạn và sự Trở Lại Lần Thứ Nhì của Chúa, chủ yếu liên quan đến dân Ysơraên, dầu không phải chỉ dành riêng cho họ. Nơi xảy ra sự kiện này rõ ràng là xứ Palestine; ví dụ: "ai ở ương xứ Giuđê hãy ưốn lên núi" (24:16). Bối cảnh của người Doứiái rõ ràng; ví dụ: "Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm ngày Sabát" (24:20). Khi nói đến những người được chọn (24:22) phải hiểu là những người Do Thái được chọn , chứ không phải hội thánh. Hội thánh không thấy trong các lời tiên tri hoặc các ví dụ của bài giảng này, khi chúng ta tìm cách chứng minh.
A. Chúa Jẽsus Báo Trước sự Tàn Phá Đền Thờ (24:1,2)
Bài Giảng này được giới thiệu bằng một câu quan Ương là Chúa Jêsus ra khỏi đền thờ, đương đi. Sự di
chuyển này đặc biệt có ý nghĩa xét đến những gì Ngài vừa phán: "... nhà các ngươi sẽ bỏ hoang" (23:38). Điều này nhắc chúng ta lời mô tả của Êxêchiên về sự vinh hiển đã lìa khỏi đền thờ (Êxêchiên 9:3; 10:4; 11:23).
Các môn đồ muốn Chúa cùng họ chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc của đền thờ. Họ mãi bận tâm với những điều chóng qua thay vì những gì còn lại đời đời, quan tâm đến hình bóng thay vì thực chất. Chúa Jêsus đã báo trước rằng công trình này sẽ hoàn toàn bị phá hủy đến nỗi không còn một hòn đá nào chồng trẽn một hòn đá khác. Titus đã cố gắng cứu lấy đền thờ nhưng không thành, binh lính của ông đã biến nó thành ngọn đuốc, bởi
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đó làm ứng nghiệm lời tiên tri của Đấng Christ. Khi lửa làm chảy các vật trang trí bằng vàng, thứ kim loại này tan chảy giữa các kẽ đá. Để lấy được vàng, binh lính phải địch chuyển từng viên đá một, đúng như Lời Chúa chúng ta đã tiên báo. Sự đoán phạt này đã diễn ra vào năm 70 s.c. khi người Lamã dưới quyền Titus cướp phá thành Giêrusalem.
B. Nửa Đấu Của Con Đại Nạn (24:3-14) 24:3 Sau khi Chúa Ịêsus đã lên
đến núi ôlive, môn đồ tới riêng cùng
Ngài và hỏi Ngài ba câu hỏi:
1.	Lúc nào những sự đó sẽ xảy ra; tức là, khi nào thì đền thờ sẽ bị phá hủy?
2.	CÓ điểm gì chỉ về sự Chúa đến; nghĩa là biến cố siêu nhiên nào sẽ đi trước việc Ngài trở lại thế gian để thành lập nước Ngài?
3.	Điều gì sẽ là đấu hiệu ngày tận thế; nghĩa là điều gì tuyên bố sự kết thúc của thời kỳ ngay trước khi Ngài trị vì vinh hiển? (Bản chất câu hỏi thứ hai và thứ ba như nhau.)
Chúng ta phải nhớ rằng suy nghĩ của những môn đồ Dothái này xoay quanh giai đoạn vinh hiển của Đấng Mêsi trên đất. Họ không nghĩ đến việc Đấng Christ đến tiếp rước hội thánh, họ biết rất ít, nếu như có biết gì về giai đoạn Ngài trở lại . Sự trông đợi của họ là Ngài trở lại trong quyền phép và vinh hiển để tiêu diệt những kẻ thù nghịch và cai trị thế gian.
Chúng ta củng phải hiểu rõ rằng họ không nói đến sự chung kết thể giới (như trong bản KJV) mà là sự kết thúc của thời kỳ này (tiếng Hyỉạp, aỉõn ì.
Câu hỏi thứ nhất của họ không được trả lời một cách trực tiếp. Mà thay vào đó, Chúa Cứu Thế dường như muốn nối kết cuộc vây hãm thành Giêrusalem vào năm 70 s.c. (xem Luca 21:20-24) với một cuộc vầy hãm tương tự sẽ xảy ra vào thời kỳ cuối rốt. Khi nghiên cứu lời tiên tri, chúng ta thường thấy Chúa đi một cách nhẹ nhàng hầu như không cảm nhận được từ sự ứng nghiệm ban đầu, một phần, đến sự ứng nghiệm về sau, cuối cùng.
Các câu hỏi thứ nhì và thứ ba được trả lời qua câu 4-44 của đoạn 24. Những câu này mô tả Cơn Đại Nạn bảy năm sẽ diễn ra trước khi Đấng Christ trớ lại thế gian. Ba năm rưỡi đầu được mô tả từ câu 4-14. Ba năm rưỡi sau, đượp biết như là Com Đại Nạn và là Kỳ Hoạn Nạn Của Giacốp (Giêrêmi 30:7), sẽ là thời gian hoạn nạn chưa từng có cho những kẻ ở trên đát.
Nhiều điều kiện sống đặc trưng cho nửa đầu của Cơn Đại Nạn đã tổn tại ở một mức độ suốt lịch sử loài người, nhưng sẽ xuất hiện với hình thức tăng cường dữ dội trong giai đoạn được bàn đến. Những người ở trong hội thánh nhìn thấy triển vọng phải chịu hoạn nạn (Giăng 10:33), nhưng điểu này khác xa so với cơn Đại Nạn sẽ giáng trên một thế giới đã chối bỏ Con Đức Chúa Trời.
Chúng ta tin rằng hội thánh sẽ được cất khỏi thế gian (I.Têsalônica 4:13-18) trước ngày thạnh nộ của Đức Chúa Trời khởi sự (I.Têsalônica 1:10; 5:9; II.Têsalônica 2:1-12; Khải Huyền 3:10).
24:4,5 Trong nửa đầu của Cơn Đại Nạn, nhiều tiên tri giả sẽ xuất hiện, thành công trong việc lừa dối nhiều người. Sự gia tăng nhiều tà giáo hiện nay có thể là khúc dạo đầu của điều này, nhưng vẫn chưa phải là ứng nghiệm. Những người lãnh đạo các tôn giáo giả này là những người Dothái xưng mình là Đấng Christ.
24:6,7 Sẽ có giặc và tiếng đồn về giặc. Dân này sẽ dấy lẽn nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Dễ nghĩ rằng chúng ta thấy ngày nay điều này đã được ứng nghiệm, nhưng những gì chúng ta thấy còn nhẹ so với điều sẽ xảy đến. Thật ra, biến cố tiếp theo trong thời khóa biểu của Đức Chúa Trời là Sự cất Lên của hội thánh (Giăng 14: Ì-ố; I.Côrinhtô 15:51-57). Chưa có lời tiên tri nào được ứng nghiệm trước biến cố này. Sau khi hội thánh đã được cất lên, đồng hổ tiên tri của Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu và các điều kiện này sẽ nhanh chóng bộc lộ ra. Đói kém, dịch lệ và động đất sẽ xảy đến ở nhiều chỗ trên thế giới. Ngày nay, thậm chí những người lãnh đạo thế giới cũng được cảnh báo bới bóng ma ám ảnh của nạn đói do sự bùng nổ dân số. Nhưng điều này sẽ được nhấn mạnh bởi những thiếu hụt gây ra do các cuộc chiến tranh.
Những trận động đất đang thu hút sự chú ý ngày càng gia tăng - không chỉ những nơi đang xảy ra động đất ttà còn những nơi có thể xảy ra động đất. Một lần nữa, đây chỉ là những cọng rơm trong gió, chứ chưa phải là sự ứng nghiệm thực sự những lời của Chúa Cứu Thế chúng ta.
24:8 Câu 8 nhận diện rõ giai đoạn này chỉ là đầu sự tai hại - sự bắt đầu của những cơn đau chuyển dạ là điều sẽ dẫn đến một trật tự mới dưới sự trị vì của Đấng Mêsi - Vua Ysơraên.
24:9,10 Những tín đồ trung tín sẽ chịu sự thử nghiệm cá nhân lớn trong Cơn Đại Nạn. Các dân sẽ tiến hành một chiến dịch thù ghét cay đắng chống lại những con cái thật của Ngài. Không những họ bị xét xử trong các tòa án tôn giáo và dân sự (Mác 13:9), mà nhiều người sẽ tuân đạo vì không chịu công khai bỏ Chúa. Mặc dầu những thử nghiệm như vậy diễn ra trong suốt các thời kỳ có lời chứng Cơ Đốc, điều này dường như có mối liên hệ đặc biệt đến 144.000 tín đồ Dothái là người sẽ có chức vụ đặc biệt trong giai đoạn này.
Nhiều người sẽ bội đạo thay vì chịu khổ và chịu chết. Các thành viên trong gia đình sẽ tố cáo bà con mình và nộp họ vào tay những kẻ bắt bớ tàn bạo.
24:11 Nhiều tiên tri giả sẽ xuất hiện và dỗ dành rất nhiều người. Xin đừng nhầm lẫn những người này với các Mêsi giả trong câu 5. Các tiên tri giả tự xưng là phất ngồn nhân của Đức Chúa Trời. Họ có thể bị phát hiện bằng hai cách: các lời tiên tri của họ không luôn ứng nghiệm, và những sự dạy dỗ của họ luôn dẫn con người xa lạc khỏi Đức Chúa Trời chân thật. Việc nhắc đến các tiên ữi giả thêm khẳng định cho tuyên bố của chúng ta rằng kỳ Đại Nạn chủ yếu mang tính chất của người Dothái. Tiên tri giả được liên kết với dân tộc Ysơraên;
trong hội thánh sự nguy hiểm đến từ các giáo sưgiả (Il.Phierơ 2:1).
24:12 Khi gian ác lan tràn, tình yêu thương loài người chắc chắn sẽ ngày càng giảm bớt. Những hành động thiếu yêu thương sẽ phổ biến.
24:13 "Nhưng kẻ nào bển chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu." Điều này rõ ràng không hàm ý linh hồn con người sẽ được cứu bởi sự bền lòng của họ ương thời đó ; sự cứu rỗi luôn được trình bày ương Kinh Thánh như một món quà của ân điển Đức Chúa Trời, nhận được bởi đức tin qua sự chết thay và sự sống lại của Đấng Christ. Điều này cũng không hàm ý rằng tất cả những ai bền lòng sẽ thoát khỏi sự tổn hại thuộc thể; chúng ta đã biết rằng nhiều Cơ Đốc Nhân sẽ phải tuân đạo (c.Ọ). Đây là một tuyên bố chung nói rằng những người bền lòng, chịu đựng bắt bớ mà không bội đạo, sẽ được giải thoát khi Đấng Christ Trở Lại Lần Thứ Nhì. Không ai hình dung rằng mộ đạo là một phương tiện trốn tránh cho được an toàn. Chỉ những kẻ có đức tin thật thì mới được cứu. Mặc dầu đức tin cứu rỗi có thể có lúc suy yếu, nó luôn có phẩm chất đời đời.
24:14 Trong giai đoạn này, tin lành về nước Đức Chúa Trời sẽ được công bố khắp thế giới, flể làm chứng cho muôn dân. Như được giải thích ở phần chú thích của câu 4:23, tin lành về nước Đức Chúa Trời là tin vui mừng về Đấng Christ hầu đến để thành lập nước Ngài trên đất, và rằng những người đã lấy đức tin mà nhận Ngài trong Cơn Đại Nạn sẽ hưởng được các phước hạnh của sự trị vì Một Ngàn Năm của Ngài.
Câu 14 thường bị lạm dụng để chứng minh rằng Đấng Christ không thể trở lại để tiếp rước hội thánh vào bất cứ thời điểm nào, bởi vì còn quá nhiều bộ tộc chưa được nghe tin lành. Sự khó khăn này đã được dỡ bỏ khi chúng ta nhận ra rằng điều này ám chỉ đến việc Ngài trở lại với các thánh đổ, chứ không phải để tiếp rước các thánh đồ của Ngài. Điều này chỉ về tin lành về nước Đức Chúa Trời, chứ không phải tin lành về ân điển Đức Chúa Trời (xem ghi chú của 4:23).
Có một sự so sánh thật ấn tượng giữa các sự kiện được liệt kê ương các câu 3-14 với những câu ữong Khải Huyền 0:1-11. Người cỡi con ngựa bạch - Mêsi giả. Người cỡi con ngựa hồng- chiến tranh, người cỡi con ngựa b - đói kém; người cỡi con ngựa vàng vàng - dịch lệ hay sự chết. Các linh hồn ớ dưới bàn thờ là những người tuân đạo. Những sự kiện được mô tả trong Khải Huyền 6:12-17 được liên kết với những câu trong Mathiơ 24:19-31.
c. Cún Bại Nạn (24:15-28)
24:15 Vào thời điểm này chúng ta đã đến giữa Kỳ Đại Nạn. Chúng ta biết điều này bởi so sánh câu 15 với Đaniên 9:27. Đaniên báo trước rằng giữa tuần lễ thứ bảy mươi, tức là cuối ba năm rưỡi, một hình tượng sẽ được dựng lên trong nơi thánh, tức là đền thờ ở tại Giêrusalem. Mọi người được truyền lệnh phải thờ phượng hình tượng gớm ghiếc này. Không tuân lệnh, có thể bị tử hình (Khải Huyền 13:15).
"Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh
mà Đấng tiên tri Đaniên đã nói" (ai đọc phải hiểu rõ) ... Việc đựng hình tượng này sẽ là dấu hiệu cho những người biết Lời Đức Chúa Trời rằng Cơn Đại Nạn đã bắt đầu. Lưu ý Chúa muốn những người đọc lời tiên tri này phải hiểu rõ.
24:16 Ai ở trong xứ Giuđê hãy trốn lên núi; ở gần Giêrusalem, việc họ khước từ quỳ lạy hình tượng có thể nhanh chóng bị phát hiện.
24:17-19 Gấp rút tối đa là điều cần thiết. Nếu đang ở trên mái nhà, người ấy phải bỏ lại tất cả tài sản của mình. Thì giờ bỏ ra gom góp đồ đạc hàm ý sự khác biệt giữa sống và chết. Người đang làm việc ngoài ruộng, không nên trở về để lấy áo mình, dầu đang ở đâu, cũng hãy bỏ chúng lại. Những người đàn bà đang có thai và những bà mẹ dang cho con bú, sẽ ở Ương tình huống bất lợi nhất - họ khó mà trốn thoát nhanh chóng.
24:20 Người tin Chúa phải cẩu nguyện để cơn khủng hoảng đừng xảy ra vào mùa đông với những cản ưở thêm vào cuộc hành trình, và cũng đừng xảy ra vào ngày Sabát, khi mà khoảng cách họ có thể đi được bị giới hạn bởi luật pháp (Xuất 10:29). Một cuộc hành trình trong ngày Sabát không đủ để đưa họ thoát khỏi khu vực nguy hiểm.
24:21 "Vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho flên bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau này cũng không hể có nữa." Lời rnô tả này đã phân cách giai đoạn này với tất cả những cuộc xét xử, những cuộc tàn sát, thanh lọc, thảm sát, và diệt chủng trong lịch sử. Lời tiên tri này không thể được ứng nghiệm bới những cuộc bắt bớ trước đây, bởi vì nó tuyên bố rõ rằng sẽ được kết thúc bởi Sự Hiện Đến Lần Thứ Hai của Đấng Christ.
24:22 Hoạn nạn sẽ dữ dội đến nỗi nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì không ai sống sót. Điều này không thể hàm ý rằng Cơn Đại Nạn, thường nói cụ thể là kéo dài ba năm rưỡi, sẽ được cắt ngắn bớt. Điều này có lẽ hàm ý rằng Chúa sẽ bởi phép lạ rút ngắn các giờ trong ban ngày - trong thời điểm đó, hầu hết các cuộc giết chóc và chiến đấu diễn ra. Vì cớ những người được chọn (những người đã tiếp nhận Chúa Jêsus), Chúa sẽ ngưng sự tối tăm sớm hơn.
24:23-26 Câu 23 và 24 chứa đựng những lời cảnh báo được nhắc lại nghịch cùng những Mêsi giả và các tiên tri giả. Trong bầu không khí khủng hoảng, những lời đồn đại sẽ lan đi cho rằng Đấng Mêsi đang ở trong một nơi bí mật nào đó. Những lời đồn như vậy có thể được dùng để bẫy nhưng kẻ thật thà và khao khát trông đợi Đấng Christ. Vì vậy, Chúa cảnh báo tất cả các môn đồ chớ tin những lời đồn về việc Ngài đến mang tính địa phương hoặc bí mật. Ngay cả những người đã làm các phép lạ cũng không nhất thiết đến từ Chúa; phép lạ có thể bắt nguồn từ Satan. Con người Tội ác sẽ được ban cho quyền phép của Satan để làm các phép lạ (II.Têsalônica 2:9, 10).
24:27 Việc Chúa trở lại sẽ xảy ra không thể nhầm lẫn được - sẽ thình lình, công khai, toàn cầu và vinh hiển. Giống như ánh chớp, nó sẽ đến ngay
lập tức và được mọi người ừông thấy rõ.
24:28 Không sự bại hoại luân lý nào thoát khỏi cơn thạnh nộ và sự đoán phạt của nó. "Nơi nào có xác chết, thì những chim ó sẽ nhóm tại đó." Xác chết mô tả Do Thái giáo, Cơ Đốc Giáo Giới bội đạo và toàn thể hệ thống thế giới liên hiệp lại nghịch cùng Đức Chúa Trời và Đấng Christ của Ngài. Chim ó hay kên kên tượng trưng cho những sự đoán phạt của Chúa sẽ được đổ xuống với sự hiện ra của Đấng Mêsi.
D. Sự Hiện Ra Lân Thứ Nhi (24:29-31) 24:29 Vào cuối Cơn Đại Nạn sẽ có sự lộn lạo khủng khiếp trên trời. Mặt trời liên tối tăm, và bởi vì ánh sáng mặt ưăng chỉ là ánh sáng phản chiếu của mặt trời, mặt trăng cũng không sáng. Các ngồi sao sẽ từ trời sa xuống và các hành tính sẽ ra khỏi quỹ đạo của chúng. Không cần nói, những biến động lớn lao đột ngột như vậy của vũ trụ sẽ ảnh hưởng đến khí hậu, thủy triều và các mùa màng trên đất.
Một ý tưởng mờ nhạt về diễn tiến các sự việc sẽ thế nào được nêu qua lời trình bày của Velikovsky những gì sẽ xảy ra nếu một thiên thể đến gần trái đất, khiến trái đất bị nghiêng lệch trên trục nó:
Vào thời điểm đó, một trận động đất làm cho trái đất rúng động. KhôtĩỉỊ khí và nước sẽ tiếp tục (li chuyển nhờ quán tính; các trộn bão lốc sẽ quét qua trái đất, cúc biển sẽ tràn vào các lục địa, mang theo sỏi, cát, các sinh vật biên và ném chứng vào đất liền. Sức nóng sẽ tănẹ lên, đá tan chảy, núi lửa bộc phát, dưng nham sẽ chảy từ các đường nứt trong
đất đã bị rợn, bao phủ các khu vực
rộng lớn. Các núi trồi lên từ đồng
bằng và dịch chuyển gối lên những
núi khác, gây ra những đườtĩg đứt
đoạn và rạn nứt. Các hồ bị nghiêng
và khô cạn, sông sẽ đổi dòng; những
khu vực đất đai rộng lớn cùng với
hết thảy dân cư sẽ trôi tuột xuống
biển. Rừng bốc cháy và bão lốc cùng
với biển dữ giựt chúng ra khỏi đất
nơi chúng mọc lên và chồng chất
chúng, cành và rễ, thành những
đống lớn. Biển sẽ biến thành sa mạc,
„' 45 nước trôi đi mát.
24:30 "Khi ấy, điểm Con Người sẽ hiện ra ở trên trời." Chúng ta không biết điểm này là gì. Sự Đến Lần Thứ Nhất của Ngài được kèm theo bởi một điềm trên trời - đó là một ngôi sao. Có lẽ một ngôi sao lạ cũng sẽ thông báo Sự Đến Lần Thứ Nhì của Ngài. Một số người tin rằng Con Người chính là điểm ấy. Dầu là ý nghĩa nào, điều này cũng sẽ rõ rệt cho tất cả mọi người khi nó xuất hiện. Mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, chắc chắn bởi vì họ đã chối bỏ Ngài. Nhưng chủ yếu là các dân tộc của xứ này40 sẽ than khóc - đó là mười hai chi phái Ysơraên. "... chúng nó sẽ nhìn xem Ta là Đấng chúng nó đã đâm; và chúng nó sẽ thương khóc như là thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng, như khi người ta ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng" (Xachari 12:10).
Rồi thì "và thấy Con Người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống." Thật là một giây phút tuyệt vời! Đấng đã từng bị nhổ trên mặt và bị đóng đinh sẽ được minh chứng là
Chúa của sự sống và Chúa vinh hiển. Chúa Jêsus khiêm nhường và hạ mình sẽ hiện ra như chính Đức Giêhôva. Chiên Con đã hy sinh sẽ ngự xuống như Sư Tử chiến thắng. Người thợ mộc bị xem thường ở tại Naxarét sẽ đến với tư cách Vua của các vua, và Chúa của các chúa. Xe của Ngài chính là mây ười. Ngài sẽ đến trong quyền phép và sự đường bệ của nhà vua -giây phút mà tạo vật đã than thở suốt hàng ngàn năm vì mong đợi.
24:31 Khi Ngài ngự xuống, Ngài sẽ sai thiên sứ mình khắp trên đất nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài, là người Ysơraên tin Chúa, trong xứ Palestine. Từ khắp đất họ sẽ nhóm lại để chào mừng Đấng Mêsi và hưởng sự trị vì vinh hiển của Ngài.
E. Ví Dụ VỀ Cây vả (24:32-35)
24:32 "Hãy nghe lời ví dụ về cây
vả." Một lần nữa, Chúa chúng ta rút ra bài học thuộc linh từ thiên nhiên. Khi cây vả có nhành non, lá mới đâm thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Chúng ta hiểu rằng cây vả tượng trưng cho dan tộc Ysơraen (21:18-22). Suốt hàng trăm năm, Ysơraên vẫn ngủ yên, không có chính phủ riêng, không có đất đai, không đền thờ, không chức tế lè - không có dấu hiệu sự sống của dân tộc. Dân tộc họ đã bị tan lạc khắp thế giới.
Thế rồi vào năm 1948, Ysơraên trở thành một dân có đất riêng, có chính quyền, hệ thống tiền tệ, các con dấu riêng, V.V.... về mặt thuộc linh, dân tộc này vẫn còn son sẻ và chưa có sự sống; chưa có kết quả cho Chúa; nhưng về mặt dân tộc, chúng ta có thế nói rằng nó đã có những nhành non và lá mới đâm.
24:33 "Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điểu ấy, khá biết rằng Con Người gần đến, Ngài đương ở trước cửa." Sự xuất hiện của Ysơraên với tư cách một dân tộc không chỉ có nghĩa là sự bắt đầu của Cơn Đại Nạn đã gần, mà chính mình Chúa đã gần, đang đứng trước cửa!
Nếu việc Đấng Christ trô lại trị vì gần như vậy, thì sự cất Lên của hội thánh còn gần hơn biết chừng nào? Nếu chúng ta đã nhìn thấy hình bóng của những sự kiện phải đi trước sự hiện ra vinh hiển của Ngài rồi thì chúng ta càng gần hem đối với giai đoạn thứ nhất trong Parousia, hay Sự Hiện Đến của Ngài (I.Têsalônica 4:13-18) biết chừng nào?
24:34 Sau khi nhắc đến cây vả, Chúa Jêsus phán thêm: "Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi điểu kia chưa xảy đến" "Dòng dõi này" không thể ám chỉ những người sống khi Chúa Jêsus còn ở trên đất; họ đều đã qua đời, tuy nhiên các biến cố trong chương 24 này vẫn chưa xảy ra. Vậy thì Chúa chúng ta hàm ý gì khi nói "dòng dõi này"? có hai cách giải thích khả thi.
F. w. Grant và những người khác tín ý tưởng này có nghĩa là: "chính dòng dõi đã nhìn thấy sự bắt đầu của những điều này sẽ thấy sự kết thúc."47 Cũng chính những người này thấy sự nổi lên của Ysơraên với tư cách dân tộc (hoặc những người thấy sự bắt đầu của Cơn Đại Nạn), sẽ thấy Chúa Jêsus trở lại trị vì từ trên mây trời.
Một cách giải thích khác nữa đó là "dòng dõi" phải được hiểu là chủng
tộc. Đây là một cách dịch thích đáng của từ Hylạp này; có nghĩa là những người cùng dòng giống, huyết thống, hoặc gia đình (Mathiơ 12:45; 23:35,30). Vì vậy Chúa Jêsus muốn báo trước rằng chủng tộc Dothái sẽ tồn tại để nhìn thấy tất cả những điều này được ứng nghiệm. Sự sống còn của họ, bất chấp cơn bách hại tàn bạo, là một phép lạ của lịch sử.
Nhưng tôi nghĩ có một ý tưởng bổ sung. Vào thời Chúa Jêsus, "dòng dõi này" là một dân tộc luôn từ chối công nhận Ngài là Đấng Mêsi. Tôi nghĩ Ngài muốn báo trước rằng dân tộc Ysơraên sẽ tiếp tục Ưong tình ưạng chối bỏ Đấng Christ cho đến khi Ngài Trở Lại Lần Thứ Nhì. Và rồi toàn bộ sự nổi loạn này sẽ bị bẻ gãy, và chỉ những kẻ sẵn sàng thuận phục sự cai trị của Ngài sẽ được giữ gìn để bước vào giai đoạn Một Ngàn Năm.
24:35 Để nhấn mạnh tính chất không qua đi của những lời tiên báo Ngài, Chúa Jêsus nói thêm rằng trời và đất sẽ qua đi, nhưng lời Ngài sẽ không hể qua đâu. Khi nói đến trời sẽ qua đi, Ngài muốn nói đến bầu trời có các tính tú và bầu khí quyển - bầu trời xanh ồ bên trên chúng ta - chứ không phải trời là nơi ngự của Đức Chúa Trời (Il.Côrinhtô 12:2-4). Sự giải thể của trời và đất được mô tả trong Il.Phierơ 3:10-13 và được nhắc đến một lần nữa trong Khải Huyền 20:11.
F. Ngày Và Giã Không Ai Biết (24:36-44) 24:36 Về ngày và giờ chính xác sự Trở Lại Lần Thứ Hai Của Ngài, "chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một
mình Cha biết mà thôi." Điều này cảnh báo cám dỗ ấn định ngày tháng hoặc tin nơi những người làm điều đó. Chúng ta không ngạc nhiên vì các thiên sứ không biết; họ là các tạo vật hữu hạn có sự hiểu biết bị hạn chế.
Mặc dầu những người sống trước khi Chúa trở lại, không biết ngàỵhoặc giơ, dường như những người quen với lời tiên ưi này có thể biết được năm. Chẳng hạn họ biết rằng nó sẽ xảy đến khoảng ba năm rưỡi sau khi hình tượng bị đặt trong đền thờ (Đaniên 9:27; cũng xem Đaniên 7:25; 12:7; li; Khải Huyền 11:2,3; 12:14; 13:5).
24:37-39 Tuy nhiên, Ương những ngày đỏ, hầu hết mọi người đều hờ hững, cũng như trong thời Nôê. Mặc dầu thời kỳ trước nước lụt là thời kỳ gian ác khủng khiếp, đó không phải là yếu tố được nhấn mạnh ở đầy. Người ta ăn, uống, cưới, gả; nói cách khác, họ trải qua những thông lệ của đời sống như thể sẽ sống mãi mãi. Mặc dầu được cảnh báo rằng nước lụt sẽ đến, họ sống như thể chống được nước lụt. Khi nó đến, họ không được chuẩn bị, bị bỏ bên ngoài nơi an toàn duy nhất. Đó chính xác là cách sẽ tái diễn khi Đấng Christ trở lại. Chỉ những kẻ ở trong Đấng Christ, con tàu của sự an toàn, mới được giải thoát.
24:40,41 Hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người bị đem đi để chịu phán xét; người kia được đê lại để bước vào giai đoạn Một Ngàn Năm. Hai người nữ đang xay cối, lập tức bị phân rẽ. Một người sẽ bị đùa đi bởi nước lụt của sự đoán phạt, người kia được để lại để hưởng các phước
hạnh sự trị vì của Đấng Christ. (c.40 và 41 thường được dùng như lời cảnh báo cho người chưa được cứu, liên hệ đến việc Hội Thánh Được cất Lên -giai đoạn thứ nhất ương sự Trở lại của Đấng Christ khi Ngài đưa tất cả những người tin Chúa về trời và để tất cả những người chưa tin Chúa ở lại để chịu đoán phạt. Mặc dầu đây có thể là sự ứng dụng lành mạnh của khúc Kinh Thánh này, bối cảnh nói rõ rằng cách diễn giải ấy có liên quan đến việc Đấng Christ đến ưị vì.)
24:42-44 Xét về tính không chắc chắn của ngày và giờ, con người phải thức canh. Nếu kẻ nào biết nhà mình sẽ bị ưộm xâm nhập, thì phải sẵn sàng, dẫu không biết chính xác thời điểm. Con Người sẽ đến khi quần chúng ít trông đợi nhất. Vì vậy dân sự Ngài phải ở trong sự sốt sắng trông đợi.
J. Ngụ Ngôn vế Người Bẩy Tớ Khăn Ngoan Và Đầy Tứ Gian Ác (24:45-51)
24:45-47 Trong phần kết thúc của đoạn này, Chúa Jêsus cho thấy người tôi tớ bày tỏ tâm tánh thật của mình qua cách hành xử trước sự kiện Chủ mình trở lại. Mọi tôi tớ đều có bổn phận cho người nhà ăn vào đúng giờ. Nhưng không phải tất cả những người xưng mình là tôi tớ của Đấng Christ đều chân thành.
Đầy tớ khôn ngoan là người tìm cách chăm lo cho dân sự Chúa. Một người như vậy sẽ được thưởng bằng cách được giao cho những trách nhiệm lớn trong nước Chúa. Chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình.
24:48-51 Đầy tớ xấu tượng trưng cho người tín hữu hữu danh vô thực có cách cư xử không bị ảnh hưởng bởi ưiển vọng Chủ sẽ sớm ưở về. Người ấy đánh kẻ cùng làm việc với mình, và ăn uống với phường say rượu.
Hành vi ấy chứng tỏ người ấy không sẵn sàng cho nước Chúa. Khi Vua đến, Ngài sẽ phạt hắn và định phẩn nó đông với kẻ giả hình, là nơi người ta khóc lóc và nghiến răng.
Ví dụ này chỉ đến sự trở lại hiển hiện của Đấng Christ tại đất với tư cách Đấng Mê si - nhà Vua. Nhưng nguyên tắc này cũng áp dụng cho việc Hội Thánh Được cất Lên. Nhiều người xưng mình là Cơ Đốc Nhân lại bộc lộ sự thù địch của họ đối với dân Chúa và kết bạn với những kẻ gian ác chứng tỏ họ không trông đợi sự Trở Lại Của Đấng Christ. Đối với họ, điều này là sự đoán phạt chứ không phải phước hạnh.
H. Ví dụ VỀ Muôi Người Nữ Sổng Trinh (25:113)
25:1-5 Những chữ đầu tiên, khi ấy, liên hệ trở lại đoạn 24, rõ ràng đặt ví dụ này trong thời gian trước và trong khi Vua trở lại thế gian. Chúa Jêsus ví sánh nước thiên đàng vào lúc ấy với Mười Người Nữ Đồng Trinh kia cẩm đèn đi rước chàng rể. Trong đó, có năm người khôn có dầu trong đèn mình; năm người kia thì không; ương khi chờ đợi, tất cả đều ngủ gục.
Năm người nữ đồng trinh khôn tượng trưng cho các môn đồ thật của Đấng Christ trong Cơn Đại Nạn. Đèn nói lên sự xưng nhận, còn dầu thường được hiểu là một biểu tượng của Đức Thánh Linh. Những người nữ đồng trinh dại tượng trưng cho những kẻ
xưng là giữ sự ưông cậy nơi Đấng Mê si nhưng không bao giờ được hoán cải và vì vậy không có Đức Thánh Linh. Chàng rể là Đấng Christ, vị Vua; sự trễ hoãn của Ngài tượng trưng cho thời kỳ giữa hai sự Hiện Đến của Ngài. Sự kiện cả mười người nữ đồng trinh đều ngủ gục cho thấy bề ngoài họ không phân biệt nhau lắm.
25:6 Vào nửa đêm, một lời công bố báo hiệu rằng chàng rể đã đến. ở đoạn trước chúng ta biết rằng việc Ngài đến sẽ được báo trước bằng những điềm đáng sợ.
25:7-9 Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình - tất cả đều muốn tỏ ra sẵn sàng. Những người nữ dại, vì không có dầu, đã hỏi xin người khác một chút, nhưng đã được bảo phải đi mua. Sự từ chối của những người nữ đồng trinh khôn ngoan có vẻ như ích kỷ, nhưng trong lãnh vực thuộc linh, không ai có thể phân phát Thánh Linh cho người khác. Tất nhiên, Đức Thánh Linh không thể mua được, nhưng Kinh Thánh sử dụng lối văn chương hình bóng của việc mua lấy sự cứu rỗi mà không cần tiền và không đòi giá.
25:10-12 Song trong khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Bản Syriac và bản Vulgate nói rằng Ngài đến củng với cô dâu. Điểu này thích hợp trọn vẹn với hình ảnh của lời tiên tri. Chúa Jêsus sẽ trở lại từ đám cưới cùng với cô dâu Ngài, là hội thánh (I.Têsalônica 3:10-13). (Đám cưới diễn ra trên thiên đàng [Êphêsô 5:27] sau khi hội thánh Được cất Lên.) Dân sót trung tín gồm những thánh đồ ương Cơn Đại Nạn sẽ cùng đi với Ngài đến dự tiệc cưới. Tiệc cưới là tên gọi thích hợp của niềm vui và phước hạnh của Nước Đấng Christ trên đất. Những người nữ khôn ngoan thì di với người cùng vào tiệc cưới, (hay đám cưới, JND); và cửa đóng lại. Đã quá trễ cho bất cứ người nào khác bước vào nước ười. Khi những người nữ đông trinh khác cũng đến để tìm cách xin vào, thì chàng rể đã chối không biết họ - một bằng chứng rõ ràng họ chưa hề được sinh lại.
25:13 Chúa Jêsus phán bài học ở đây là phải thức canh, bởi vì chúng ta không biết ngày cũng không biết giờ nào Ngài trớ lại. Người tin Chúa phải sống như thể Chúa có thể đến bất cứ lúc nào. Đèn của bạn có được sửa soạn và đổ đầy dầu chưa?
ỉ. Ví Dụ Vẽ Các Ta Lâng (25:14-30) 25:14-18 Ví dụ này cũng dạy rằng khi Chúa trở lại, sẽ có những tôi tớ thật và tôi tớ giả. Câu chuyện liên quan đến một người kia, trước khi thực hiện một chuyến đi dài, đã gọi các tôi tớ mình đến và giao cho mỗi người những lượng tiền khác nhau, tùy theo tài mỗi người. Người này năm ỉa lâng, người kia hai, người cuối một. Họ được dùng số tiền này để làm lợi cho chủ. Người có năm ta lâng đã làm lợi được năm ta lâng nữa. Người có hai ta lâng củng làm lợi được hai ta lâng. Song người nhận một ta lâng thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ.
Không khó để hiểu rằng Đấng Christ chính là người chủ và chuyến đi dài là thời kỳ xen giữa hai lần đến.
Ba tôi tớ đều là người Ysơraên sống trong Cơn Đại Nạn, có trách nhiệm phải nộp lại những tiền lời của người Chủ vắng mặt. Họ được giao cho trách nhiệm tùy theo khả năng riêng của mình.
25:19-23 Cách lâu ngày, chủ của những đẩy tớ ấy trở về khiến họ tính
sổ. Câu này mô tả Sự Đến Lần Thứ Hai. Hai người đầu nhận được chính xác cùng một lời khen ngợi: "Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ; Ta sẽ lập người coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi." Thử nghiệm dành cho sự phục vụ của họ không phải là họ kiếm được nhiều bao nhiêu, nhưng họ đã cố gắng chăm chỉ đến đâu. Mỗi người đã dùng trọn khả năng của mình và đã làm lợi được một trăm phần trăm. Điều này tượng trưng cho các Cơ Đốc Nhân thật, là những người mà phần thưởng của họ là hưởng các phước hạnh trong nước của Đấng Mêsi.
25:24,25 Người đầy tớ thứ ba chẳng có gì ngoài những lời xúc phạm và đổ lỗi cho chủ mình. Anh tố cáo chủ là nghiêm nhặt và vô lý, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra. Anh bào chữa cho chính mình trên cơ sớ rằng bị tê tiệt bởi nỗi sợ hãi, anh đã chôn ta lâng của mình. Người đầy tớ này chắc chắn không tin Chúa. Không người đây tớ chân thật nào lại ấp ủ những ý tưởng như vậy về chủ mình.
25:26,27 Chủ đã quở trách anh là dữ và biếng nhác. Có lối nghĩ như thế về chủ mình, vì sao anh ta không đưa bạc của mình lại cho người buôn bạc
để kiếm lời? Dĩ nhiên trong câu lò, chủ không đồng ý với những lời buộc tội chống lại mình. Thay vào đó chủ muốn nói: "Nếu ta là loại chủ như ngươi nghĩ, thì lại càng có lý do để lấy ta lâng đó mà làm lợi. Lời của ngươi đã lên án ngươi chứ không bào chữa cho ngươi."
25:28,29 Nếu người này kiếm được một ta lâng nhờ ta lâng của mình, hẳn sẽ nhận được cùng một lời khen ngợi như hai người kia. Thay vào đó, tất cả những gì anh phải chứng minh cho đời sống của mình là một cái lỗ ở trong đất! Ta lâng của anh đã bị lấy lại để cho kẻ có mười ta lâng. Điều này tuân theo một điều cố định trong lãnh vực thuộc linh: "Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điểu họ đã có nữa." Những người ao ước được Chúa sử dụng cho sự vinh hiển của Ngài thì sẽ được ban cho phương tiện. Càng làm việc, họ càng được ban sức để hầu việc Ngài. Trái lại, chúng ta đánh mất điều mình không dùng. Sự tiêu mòn là phần thưởng cho tính lười biếng.
Việc đề cập đến người buôn bạc trong câu 27 cho thấy nếu chúng ta không thể dùng các tài sản của mình cho Chúa, chúng ta phải giao chúng cho người khác là người biết sử dụng. Người buôn bạc trong trường hợp này có thể là các nhà truyền giáo, các hiệp hội in ấn Kinh Thánh, các nhà xuất bản Cơ Đốc, các chương trình phát thanh tin lành, V.V.... Trong một thế giới như thế giới của chúng ta, không
có sự bào chữa cho việc không sử dụng tiền bạc. Pierson đã khuyên nhủ thật bổ ích:
Những linh hồn nhút nhát không thích hợp cho sự hầu việc dạn dĩ và độc lập vì cớ nước trời, có thể liên kết sự bất năng của mình với khả năng và sự khôn ngoan cửa những người khác, là người sẽ làm cho các ân tứ vù của cải họ được sử dụng cho Chúa và hội thánh của Ngài... Người quản lý có tiền bạc, hoặc có thể là các ân tứ khác, có thể được tận dụng, nhưng người ấy thiếu đức tin vù tầm nhìn xa, năng lực thực tế và sự khôn ngoan. "Những người đổi bạc " của Chúa, có thể chỉ cho người ấy cách để làm lợi cho Chủ. Hội thánh tồn tại một phần để ưu điểm của người này giúp cho khuyết điểm của người kia, và để cho bởi sự hợp tác của mọi người, sức mạnh của kẻ nhỏ nhất và của kẻ yếu nhất có thể
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được gia tăng.
25:30 Tên đẩy tớ vô ích bị quăng ra ngoài - đuổi khỏi nước Chúa. Hắn đồng số phận đau đớn với kẻ dữ. Không phải vì không đầu tư khả năng mà hắn bị phạt; mà vì không làm điều lành, chứng tỏ hắn không có đức tin cứu rỗi.
J. Vị Vua Đoán Xét Các Dân (25:31-46) 25:31 Phần này mô tả sự đoán xét các dân tộc, phải phân biệt với Ngai Phán Xét của Đấng Christ và Ngai Phán Xét Lớn Và Trắng.
Ngai phán xét của Đấng Christ, một thời kỳ để xem xét và ban thưởng cho người tin Chúa mà thôi, diễn ra sau khi Hội Thánh Được cất Lên (Rôma   14:10;   I.Côrinhtô 3:11-15;
H.Côrinhtô 5:9,10). Sự Đoán Xét của Tòa Án Lớn Và Trắng diễn ra ương cõi đời đời, sau Cơn Đại Nạn. Kẻ ác chết sẽ bị đoán phạt và quăng vào Hổ Lửa (Khải Huyền 20:11-15).
Sự Đoán Xét Các Dân, hoặc dân ngoại (từ Hylạp mang một trong hai nghĩa) diễn ra ưên đất sau khi Đấng Christ đến trị vì, như câu 31 đã nói rõ: "Khi Con Người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh." Nếu chúng ta đúng khi kể câu Kinh Thánh này với Giôên 3 là một , thì vị trí là trũng Giôsaphát, bên ngoài thành Giêrusalem (3:2). Các dân tộc sẽ bị đoán xét tùy theo cách đối xử của họ với các anh em người Dothái của Đấng Christ trong Cơn Đại Nạn (Giôên 3:1,2, 12-14; Mathiơ 25:31-46).
25:32 Điều quan trọng phải lưu ý là có ba thành phần được đề cập -chiên, dê, và anh em của Đấng Christ. Hai thành phần đầu, mà Chúa ngự ngai phán xét họ, là những dân ngoại sống trong Cơn Đại Nạn. Thành phần thứ ba là những anh em người Dothái trung tín của Đấng Christ là kẻ đã không chối bỏ danh Ngài trong Cơn Đại Nạn bất chấp sự bách hại dữ dội.
25:33-40 Nhà vua để chiên ở bên hữu và dê ở bên tá. Sau đó Ngài mời chiên bước vào nước thiên đàng vinh hiển của Ngài, đã được sắm sẵn cho họ từ khi dựng nên trời đất. Lý do Ngài đưa ra là họ đã cho Ngài ăn khi Ngài đói, cho Ngài uống khi Ngài khát, tiếp rước khi Ngài là khách lạ, mặc cho Ngài khi Ngài không có áo quần, thăm Ngài trong cơn bệnh, và đến
viếng khi Ngài bị tù. Những con chiên công bình xưng rằng không biết đã đối xử tử tế như vậy với nhà Vua, thậm chí Ngài cũng không ở trên đất trong đời của họ. Ngài giải thích rằng khi giúp đỡ một trong các anh em hèn mọn nhất của Ngài, họ đã giúp đỡ Ngài. Bất cứ điều gì làm cho một trong các môn đổ của Ngài sẽ được thưởng như đã làm cho chính Ngài.
25:41-45 Những con dê gian ác được truyền hãy lui khỏi Ngài, đi vào lửa đời đời đã sắm sẩn cho ma quỉ và những quì sứ nó bởi vì họ đã không lo đến Ngài trong Kỳ Hoạn Nạn khủng khiếp của Gỉacốp. Khi họ bào chữa cho mình bằng cách bảo rằng họ có bao giờ thấy Ngài, Ngài nhắc họ rằng bỏ bê những người theo Ngài nghĩa là bỏ bê chính Ngài.
25:46 Vậy những con dê sẽ vào hình phạt đời đời, còn những chiên thì sẽ vào sự sống đời đời, nhưng điều này làm dấy lên hai nan đề. Thứ nhất, câu Kinh Thánh này dường như dạy rằng các dân tộc cùng nhau được cứu hoặc hư mất. Thứ hai, câu chuyện này tạo ra một ấn tượng cho thấy chiên được cứu bới việc lành và dê bị đoán phạt vì không làm điều lành. về sự khó khăn thứ nhất, chúng ta phải nhớ rằng Chúa thật sự Xiên hệ với các dân tộc theo cách ấy. Lịch sử Cựu Ước đầy dẫy những trường hợp các dân tộc bị đoán phạt do tội lỗi của họ (Êsai 10:12- lộ; 47:5-15; Ẽxêchiên 25:6,7; Amổt 1:3,6,9,11,13; 2:1,4,6; Ápđia ]0; Xachari 14:1-5). Không vô lý khi tin rằng các dân tộc sẽ tiếp tục kinh nghiệm sự báo thù của Đức Chúa Trời. Điều này không có nghĩa là mỗi một cá nhân riêng lẻ ương dân tộc ấy sẽ bị liên lụy vì hậu quả đó, mà là các nguyên tắc công chính của Đức Chúa Trời sẽ được áp dụng trên cơ sớ dân tộc, cũng như cá nhân.
Từ ethnẽ, được dịch là "các dân" trong câu này cũng có thể được dịch là "dân ngoại." Một số người tin rằng câu Kinh Thánh này mô tả sự phán xét từng dân ngoại. Dầu là các dân tộc hay các cá nhân, vấn đề là làm thế nào một khối dân đông đảo như vậy có thể tập hợp ở trước mặt Chúa trong xứ Palestine. Có lẽ tốt nhất là nghĩ đến những người đại điện cho các dân tộc hoặc các thành phần cá nhân nhóm họp để bị phán xét.
Về vấn đề thứ nhì, câu Kinh Thánh này không được dùng để dạy sự cứu rỗi bới việc làm. Lời chứng không đổi của Kinh Thánh đó là sự cứu rỗi do đức tin chứ không do việc làm (Êphêsô 2:8,9). Nhưng Kinh Thánh thật sự nhấn mạnh sự dạy dỗ đức tin thật phải sinh ra việc lành. Nếu không có việc lành, là một dấu hiệu cho thấy người ấy chưa hề được cứu. Vì vậy, chúng ta phải hiểu rằng dân ngoại không được cứu nhờ giúp đỡ dân sót người Dothái, nhưng lòng tử tế này phản ánh tình yêu của họ đối với Chúa.
Ba điểm khác phải được đề cập. Thứ nhất, nước trời được bảo là được sắm sẵn cho những kẻ công bình từ khi lập nền trái đất (c.34). Trong khi địa ngục sắm sẵn cho ma quỉ và các quỉ sứ nó (c.41). Mong muốn của Chúa là con người phải được phước; địa ngục ban đầu không có ý định cho con người. Nhưng nếu con người cố ý
từ chối sự sống, họ nhất định phải chọn lấy sự chết.
Vấn đề thứ nhì, Chúa Jêsus đã phán về lửa đời đời (cùng một từ với sự vĩnh cửu") lửa (c.41), hình phạt đời đời (c.4ó), và sự sống đời đời (c.4ố). Đấng dạy về sự sống đời đời cũng dạy về sự hình phạt đời đời. Bởi vì cùng một từ đành cho đời đời được dùng để mô tả mỗi lãnh vực, thật không nhất quán khi chấp nhận điều này mà không chấp nhận điều kia. Nếu từ được dịch là đời đời không có nghĩa là vĩnh hằng, thì không còn từ nào khác ương ngôn ngữ Hylạp để chuyển đạt ý nghĩa đó. Nhưng chúng ta biết rằng điều này thật sự hàm ý đời đời bởi vì nó được đùng để mô tả bản tánh đời đời của Đức Chúa Trời (I.Timôthê 1:17).
Cuối cùng, sự Phán Xét Dân Ngoại nhắc chúng ta một cách mạnh mẽ rằng Đấng Christ và dân sự Ngài là một; điều gì ảnh hưởng đến họ cũng ảnh hướng đến Ngài. Chúng ta có tiềm năng to lớn để bày tỏ lòng tốt đối với Ngài bằng cách bày tỏ lòng tử tế đối với những người yêu Ngài.
XIV. Sự THƯƠNG KHÓ VÀ sự CHẾT CỦA NHÀ VUA (26, 27)
A. Âm Mưu Để Giết Chúa Jésus (26:1-5) 26:1,2 Lần thứ tư cũng là lần cuối cùng trong sách Phúc Âm này Chúa chúng ta báo trước cho các môn đồ Ngài rằng Ngài phải chịu chết (16:21; 17:23; 20:18). Tuyên bố của Ngài hàm ý một mối quan hệ gần về thời gian giữa Lễ Vượt Qua và việc Ngài chịu đóng đinh: "Các ngươi biết rằng còn hai ngày nữa là đến Lễ vượt Qua, và Con Người sẽ bị nộp để chịu đóng đỉnh trên cây thập tự." Năm nay Lễ
Vượt Qua sẽ tìm được ý nghĩa đích thực của nó. Chiên Con của Lễ Vượt Qua cuối cùng đã đến và không bao lâu nữa sẽ chịu giết.
26:3-5 Ngay cả khi Ngài nói ra những lời này, các thầy tế lễ cả, các thây thông giáo và các trưởng lão trong dân đang nhóm lại trong lòa thầy cả thượng phẩm ỉẽn là Caiphe, để hoạch ra âm mưu của họ. Họ muốn bắt Ngài cách lén lút và giết Ngài đi, nhưng không cho làm thế trong ngày lễ là khôn ngoan; dân chúng có thể phản ứng dữ dội trước việc Ngài bị hành hình. Thật không thể tín được giới lãnh đạo tôn giáo Ysơraên lại cầm đầu trong âm mưu cái chết Đấng Mê si của họ. Đáng lẽ họ phải là những người đầu tiên công nhận và đưa Ngài lên ngôi. Thay vào đó họ đã hợp thành những kẻ đi đầu trong những kẻ thù của Ngài.
B. Chúa Jêsus Được Xức Dầu Tại Bẽlhani (26:6-13)
26:6,7 Câu chuyện này đem lại sự khuây khỏa do sự tiếp đãi ân cần, giữa những xảo trá của các thầy tế lễ, sự tầm thường của các môn đồ, và sự phản bội của Giuđa. Khi Đức Chúa Jêsus ở làng Bêthani, tại nhà Simôn là người phung, có một người đàn bà đến và đổ một chai chứa dầu thơm rất đắt tiền trên đẩu Ngài. Sự hy sinh tốn kém nhiều của bà bày tỏ chiều sâu lòng tận hiến bà dành cho Chúa, người ta thường nói, để làm cho Ngài thì không có gì là quá tốt.
26:8,9 Các môn đồ Ngài và đặc biệt là Giuđa (Giăng 12:4,5), coi hành động này như là một sự phung phí
khủng khiếp. Họ nghĩ tiền ấy để cho kẻ nghèo thì tốt hom.
26:10-12 Chúa Jêsus đã sửa lại lối nghĩ lệch lạc của họ. Hành động của bà không phí phạm mà đẹp đẽ. Không những vậy, còn được làm hoàn toàn đúng thời gian. Kẻ nghèo có thể được giúp đỡ bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ một lần trong lịch sử thế giới Đấng Cứu Thế được xức dầu để chôn. Giây phút ấy vụt qua và chỉ một người đàn bà đơn độc có ơn phân biệt thuộc linh đã nắm lấy nó. Vì tin nơi những lời báo trước của Chúa về cái chết của Ngài, hẳn bà đã nhận ra rằng hoặc bây giờ hoặc không bao giờ. Kết quả sự việc cho thấy bà đã đúng. Những người đơn bà định xức xác Ngài sau khi chôn cất, nhưng đã không làm được bởi sự phục sinh của Ngài (Mác 16:1-6).
26:13 Đức Chúa Jêsus đã làm cho hành động yêu thương đem sơ của bà trở nên bất tử: "Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người." Bất cứ hành động thờ phượng thật nào củng sẽ đầy dẫy các ngai trên thiên đàng bằng mùi thơm và được ghi chép trong ký ức của Chúa không thể bôi xóa được.
c. Sự Phản Bội Gủa Gỉuđa (26:14-16) 26:14,15 Bấy giờ có một người trong mười hai sứ đồ - một trong các môn đồ đã từng sống với Đức Chúa Jêsus, cùng đi với Ngài, thấy các phép lạ Ngài làm, nghe những sự dạy dỗ không gì so sánh được của Ngài, và chứng kiến phép lạ của một đời sống vô tội - một người mà Chúa Jêsus có thể gọi là "bạn thân tôi... đã ăn bánh tôi" (Thi Thiên 41:9) - chính là kẻ đã giơ gót nghịch cùng Con Đức Chúa Trời. Giuđa íchcariốỉ đến tìm các thầy tế lễ cả và đồng ý bán thầy mình để đổi lấy ba chục bạc. Các thầy tế lễ đã trả tiền cho hắn ngay tại chỗ - tổng số tiền đáng khinh bỉ này khoảng mười lăm mỹ kim.
Thật lạ lùng khi lưu ý sự tương phản giữa người phụ nữ đã xức dầu cho Chúa Jêsus ở tại nhà Simôn với Giuđa. Bà quí trọng Chúa Cứu Thế Jêsus tột bực. Giuđa lại xem nhẹ Ngài.
26:16 Vì vậy kẻ đã không nhận được gì trừ ra sự nhân từ của Chúa Jêsus đi ra để sắp xếp phần của mình trong cuộc thương lượng khủng khiếp.
0. Lễ vượt Qua Cuõi Cùng (26:17-25) 26:17 Đó là ngày thứ nhất của kỳ lễ ăn bánh không men - một thời điểm toàn bộ men bị cất khỏi nhà của người Dothái. Những ý tưởng gì đang tràn ngập tâm trí của Chúa khi Ngài sai các môn đồ vào thành Giêrusalem để dọn... lễ vượt Qua. Mỗi chi tiết của bữa ăn này hẳn đều có một ý nghĩa buốt nhói.
26:18-20 Chúa Jêsus sai các môn đồ đi tìm một người không nêu tên, người đó sẽ dẫn họ đến nhà đã chỉ định. Có lẽ tính không rõ ràng của các huấn thị này nhằm ngăn trở những kẻ có mưu đồ. Dầu là trường hợp nào, chúng ta lưu ý sự hiểu biết trọn vẹn của Chúa Jêsus về từng người, chỗ họ đang ở và lòng sẵn sàng hợp tác của họ. Hãy để ý những lời của Ngài: "Thầy nói, Giờ Ta gần đến; Ta và môn đồ Ta sẽ giữ Lễ vượt Qua trong nhà ngươi." Ngài đối diện với cái chết
đang đến gần với sự điềm tĩnh. Bằng ân điển trọn vẹn, Ngài đã sắp xếp bữa ăn. Thật là một đặc ân cho người đàn ông giấu tên được cho mượn nhà của mình cho Lễ Vượt Qua cuối cùng này!
26:21-24 Khi họ đang ăn, Chúa Jêsus đưa ra một tuyên bố gây bàng hoàng rằng một trong mười hai môn đồ sẽ phản Ngài. Các môn đổ đầy dẫy sự buồn rầu, ngã lòng và tự ngờ vực mình. Từng người một, họ thưa rằng: "Lạy Chúa có phải tôi không?" Khi tất cả, trừ Giuđa đều đã hỏi xong, Chúa Jêsus phán cùng họ rằng chính là người để tay vào mâm với Ngài. Sau đó Chúa lấy một miếng bánh, nhúng vào nước thịt và trao cho Giuđa (Giăng 13:26) - một dấu hiệu ưu ái đặc biệt của tình bạn. Ngài nhắc họ rằng đã có điều gì đó không thể cưỡng lại được sắp xảy ra với Ngài. Nhưng điều đó không buông tha kẻ phản bội khỏi trách nhiệm; thà nó chẳng sanh ra thì hơn. Giuđa đã cố ý chọn bán Chúa Cứu Thế và vì vậy phải chịu trách nhiệm cá nhân.
26:25 Cuối cùng, khi Giuđa hỏi thẳng thừng hắn có phải là kẻ đó chăng? Chúa Jêsus đã trả lời rằng: "Phải."
E. Tiệc Thánh Đâu Tiên (26:26-29)
Trong Giăng 13:30 chúng ta biết rằng ngay sau khi nhận lấy miếng bánh, Giuđa đi ra ngoài, lúc ấy trời đã tối. Vì vậy chúng ta kết luận rằng ông ta không có mặt khi Bữa Ăn Tối của Chúa được tổ chức (mặc dầu có sự bất đồng đáng kể về vấn đề này).
26:26 Sau khi đã giữ Lễ Vượt Qua cuối cùng, Chúa Cứu Thế thiết lập điều chúng ta ngày nay gọi là Tiệc Thánh. Các yếu tố chính - bánh mì và rượu- đã có sẵn ưên bàn như một phần của bữa ăn Vượt Qua; Chúa Jêsus đã mặc cho chúng ý nghĩa mới. Trước hết, Ngài lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra. Khi trao bánh cho các môn đồ, Ngài phán rằng: "Hãy lấy ăn đi, này là thân thể Ta." Bởi vì thân thể Ngài chưa bị phó trên thập tự giá, rõ ràng là Ngài đang nói với ý nghĩa hình bóng, sử dụng bánh để biểu trưng cho thân thể mình.
26:27,28 Cũng như vậy với chén; vật chứa được đùng để bày tỏ điều được chứa. Chén đựng nước nho, sẽ trở thành biểu tượng huyết của giao ước mới. Giao ước mới, vô điều kiện của ân điển sẽ trớ nên hiệu lực bởi huyết quí báu của Ngài đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Huyết Ngài cung ứng đủ để tha thứ cho hết thảy mọi người. Nhưng ở đây huyết ấy đã đổ ra cho nhiều người trong ý nghĩa chỉ hiệu lực để cất bỏ tội lỗi của những kẻ tin.
26:29 Sau đó, Chúa Cứu Thế nhắc nhở các môn đồ rằng Ngài sẽ không uống trái nho này với họ nữa cho đến ngày Ngài trở lại thế gian để trị vì. Và rồi nước nho sẽ có một ý nghĩa mới; nói đến sự vui mừng và phước hạnh trong nước Cha Ngài.
Câu hỏi thường nổi lên là chúng ta nên dùng bánh có men hay không men, rượu nho đã lên men hay chưa lên men cho Tiệc Thánh. ít ai nghi ngờ rằng Chúa đã sử dụng bánh không men và rượu nho lên men [tất cả rượu trong những ngày ấy đều đã lên men). Những người lập luận rằng
bánh có men làm hỏng sự tượng trưng (men là hình ảnh của tội lỗi), phải biết rằng quá trình lên men của rượu cũng tương tự . Thật đáng buồn khi chúng ta quá bận tâm với bánh và rượu đến nỗi không thấy chính mình Cứu Chúa. Phaolô nhấn mạnh rằng chính ý nghĩa thuộc linh của bánh, chứ không phải bản thân bánh có giá trị. "Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con sinh của Lễ Vượt Qua chúng ta, đã bị giết rồi. Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật" (I.Côrinhtô 5:7,8). Không phải men trong bánh là điều quan trọng, mà điều quan trọng chính là men trong đời sống của chúng ta!
F. Các Môn Đố Tự Tin (26:30-35) 26:30 Theo sau Tiệc Thánh, nhóm người nhỏ bé này hát một bài thánh ca có lẽ trích từ Thi Thiên 113-118 "Ngợi Khen Chúa." Sau đó, họ rời thành Giêrusalem, băng qua khe Xếtrôn và leo lên sườn đồi phía tây núi ôlive đến vườn Ghếtsêmanê.
26:31 Suốt chức vụ trên đất của Ngài, Chúa Jêsus luôn cảnh báo các môn đồ mình về chặng đường phía trước. Bấy giờ Ngài bảo họ rằng hết thảy họ sẽ phân rẽ Ngài trong ỡêm đó. Nỗi kinh sợ áp đảo họ khi nhìn thấy cơn cuồng nộ của trận bão nổ ra. Để thoát hiểm, họ đã bỏ Thầy mình. Lời tiên tri của Xachari đã được ứng nghiệm: "Hây đánh Kẻ Chăn, cho những chiên tản lạc;" (13:7)
26:32 Nhưng Ngài đã không bỏ mặc họ không hy vọng. Dầu họ xấu hổ vì đã kết bạn với Ngài, Ngài cũng không bao giờ bỏ rơi họ. Sau khi từ kẻ chết sống lại , Ngài sẽ gặp họ tại xứ Galỉlô. Người Bạn tuyệt vời, không bao giờ thất hứa!
26:33,34 Phierơ hấp tấp ngắt lời Ngài để quả quyết với Chúa rằng dầu người khác có thể bỏ Ngài, ông sẽ không bao giờ làm điều đó. Chúa Jêsus đã sửa cụm từ "không bao giờ" thành ra "chính đêm nay... ba lần." Trước khi gà gáy, người môn đồ bốc đồng này sẽ chối Thầy mình ba lẩn.
26:35 Vẫn quả quyết lòng trung thành của mình, Phierơ nhất định rằng ông sẽ đồng chết với Đấng Christ chứ không chối Ngài. Hết thảy các môn đồ đều đồng lòng nói như vậy, họ chân thành; họ nghiêm túc khi nói điều đó. Chỉ vì họ không biết rõ chính lòng mình.
G. Nỗi Thống Khổ Trong vườn Ghêtsẽmanè (26:36-46)
Không ai tiếp cận phần ký thuật ở Vườn Ghếtsêmanê mà không nhận ra mình đang bước đi trên đất thánh. Bất cứ ai toan bình luận khúc Kinh Thánh này đều cảm nhận nỗi kính sợ và dè dặt lớn lao. Như Guy King đã viết: "Tính siêu nhiên của sự kiện này khiến người ta phải sợ, e rằng bằng cách nào đó, làm hỏng khi đụng đến nó."
26:36-38 Sau khi đã vào trong vườn Ghếtsêmanê (có nghĩa là bể chứa ôliu hoặc bàn ép ôliu). Chúa Jêsus bảo tám người trong số mười một môn đồ cùng đi với Ngài ở đó và
đợi, rồi đem Phierơ và hai con trai của Xêbêđê vào sâu trong vườn. Có thể điều này cho thấy các môn đồ khác nhau có những khả năng cảm thương khác nhau đối với Chúa Cứu Thế trong nỗi thống khổ của Ngài chăng?
Tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm. Ngài thật lòng nói với Phierơ Giacơ và Giăng rằng linh hồn Ngài buồn bực cho đến chết. Đây chắc chắn là điều đáng sợ không thể nói ra được trong linh hồn thánh khiết của Ngài khi dự kiến ứở nên người gánh tội thay cho chúng ta. Chúng ta là những con người tội lỗi, không thể hiểu ý nghĩa của điều này đối với Ngài, Đấng Vô tội, phải trở nên tội lỗi vì cớ chúng ta(II.Corinhtô5:21).
26:39 Không ngạc nhiên khi Ngài để ba người lại và bước tới một ít sâu hơn trong vườn. Không ai có thể chia sẻ nỗi thương khó của Ngài hoặc cầu nguyện như Ngài: "Cha ơi, nếu chén này không thể lìa khỏi con được mà con phải uống, thì xin ý Cha được nên."
E rằng chúng ta tưởng lời cầu nguyện này bày tỏ sự miễn cưỡng hay là muốn thối lui, chúng tôi phải nhắc lại lời của Ngài tròng Giăng 12:27,28: "Hiện nay tâm thần Ta bối rối, Ta sẽ nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này! Nhưng ấy cũng vì sự đó mà Con đến giờ này! Cha ơi, xin làm sáng danh Cha!" Vì vậy khi cầu nguyện rằng xin cho chén này lìa khỏi Ngài, không phải Ngài muốn được giải thoát khỏi việc phải lên thập tự giá. Vì đó chính là mục đích Ngài đến thế gian!
Lời cầu nguyện này mang tính dẫn nhập, nghĩa là, không có ý định phải đòi câu trả lời, song để dạy chúng ta một bài học. Thật ra Chúa Jêsus muốn nói rằng: "Cha ôi, nếu có bất cứ phương cách nào khác để những tội nhân gian ác được cứu thay vì Con phải lên thập tự giá, thì Ngài hãy bày tỏ phương cách ấy ngay bây giờ! Nhưng trong mọi sự đó, Con muốn mọi người biết rằng Con không muốn gì ngược lại với ý muốn Cha."
Cầu trả lời là gì? Không có; thiên đàng yên lặng. Bới sự yên lặng quyết liệt đó chúng ta biết rằng không có cách nào khác để Đức Chúa Trời xưng nghĩa những tội nhân phạm tội ngoài việc để Đấng Christ, Đấng Cứu Thế vô tội, chịu chết thay cho chúng ta.
26:40,41 Trở lại với các môn đồ, Ngài thấy họ đang ngủ, tâm thần họ thì muốn lắm; nhưng xác thịt thì yếu đuối. Chúng ta không đám lên án họ khi nghĩ đến đời sống cầu nguyện của chính mình; chúng ta ngủ giỏi hom cầu nguyện, và tâm trí chúng ta vơ vẩn khi đáng lẽ phải thức canh. Đã bao lần Chúa phải phán với chúng ta như Ngài đã từng phán với Phierơ: "Thế thì các ngươi không tỉnh thức với Ta trong một giờ được? Hãy thức canh và cẩu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ."
26:42 Ngài lại đi lẩn thứ hai, mà cẩu nguyện, bày tỏ sự thuận phục đối với ý muốn Cha mình. Ngài sẽ uống cạn chén thương khó và sự chết.
Ngài cần phải ở một mình trong đời sống cầu nguyện. Ngài đã dạy các môn đồ cầu nguyện, và Ngài cũng đã
Cầu nguyện trước mặt họ. Nhưng Ngài chưa bao giờ cầu nguyện với họ. Tính độc đáo của Thân vị và công việc Ngài đã ngăn người khác dự phần đời sống cầu nguyện của Ngài.
26:43-45 Khi Ngài đến với các môn đồ lần thứ nhì, thì thấy môn đồ còn ngủ. Lần thứ ba cũng vậy: Ngài cầu nguyện, họ ngủ. Bấy giờ Ngài mới phán cùng họ rằng: "Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư? Này giờ đã gần tới, Con Người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội."
26:46 Cơ hội được thức canh với Ngài trong giờ cầu nguyện đã qua rồi. Người ta đã nghe thấy tiếng bước chân của kẻ phản bội. Chúa Jêsus phán: "Hãy chờ dậy, chúng ỉa phải di." - không phải để rút lui, mà để đối mặt với kẻ thù.
Trước khi rời khu vườn này, chúng ta hãy dừng lại một lần nữa để lắng nghe tiếng thổn thức của Ngài, để suy gẫm nỗi đau buồn của Ngài và để hết lòng cảm tạ Ngài.
H. Chúa JỄSUS Bị Phản Bội Và Bị Bắt Trong vườn Ghẽìsẽmanẽ (26:47-56)
Việc Chúa Cứu Thế vô tội bị tạo vật của chính Ngài phản bội cho thấy một trong những điều lạ thường đáng sửng sốt nhất trong lịch sử. Ngoài sự bại hoại của con người, chúng ta hẳn phải lúng túng khi giải thích sự phản bội, hèn hạ không thể bào chữa được của Giuđa.
26:47 Trong khi Chúa Jêsus còn đương phán với mười một môn đồ, Giuđa đến cùng một bọn người cầm gươm và gậy. Chắc chắn các khí giới này không phải là ý tướng của Giuđa; hắn ta chưa bao giờ thấy Chúa Cứu
Thế chống cự hoặc đánh trả. Có lẽ các khí giới biểu trưng cho sự kiên quyết của các thầy tế lễ cả và các trưởng lão để bắt Ngài mà không có khả năng trốn thoát nào.
26:48 Giuđa dùng cái hôn để làm dấu hiệu giúp bọn người này phân biệt Chúa Jêsus với các môn đồ Ngài. Biểu tượng của tình yêu đã bị bán rẻ cho sự lạm dụng hèn hạ nhất.
26:49 Khi tiến gần đến Chúa, Giuđa thưa rằng: "Chào thầy!" rồi hôn Ngài một cách hào phóng. Hai từ hôn khác nhau được sử dụng trong đoạn này. Từ thứ nhất, trong câu 48, là một từ hôn bình thường. Nhưng ương câu 49 là một từ mạnh hơn được dùng, diễn tả việc hôn lập lại hoặc để cho chứng cớ.
26:50 Với sự thấu hiểu điềm tĩnh và cáo trách, Chúa Jêsus hỏi: "Bạn ơi, vậy thì vì việc này mà ngươi đến đây sao?" Chắc chắn câu hỏi đến với sức mạnh hâm nóng dành cho Giuđa, nhưng bấy giờ các sự kiện diễn ra quá mau chóng. Đám đông ập đến và bắt lấy Chúa Jêsus không chần chừ.
26:51 Một trong các môn đồ - theo Giăng 18:10 chúng ta biết đó là Phierơ - rút gươm ra và chém đứt tai đầy tớ của thầy cả thượng phẩm. Rất có khả năng Phierơ đã không nhắm vào một bên tai; ông chắc chắn đã hoạch định một cú đòn chết người. Cho rằng mục tiêu của ông cũng tệ như nhận định của ông ư? Chúng ta phải quy điều ấy cho Ý Chúa .
26:52 Sự vinh hiển về đạo lý của Chúa Jêsus tỏa sáng ở đây. Trước hết Ngài đã quở trách Phierơ: "Hãy nạp
gươm ngươi vào vỏ; vì hễ ai cẩm gươm thì sẽ chết về gươm." Trong nước của Đấng Christ, chiến thắng không giành được bởi các phương tiện xác thịt. Phải viện dẫn đến các thế lực vũ trang trong chiến trận thuộc linh là chuốc lấy tai họa. Hãy để kẻ thù của nước Chúa đùng gươm giáo; họ cuối cùng phải đối diện với sự thất bại. Người lính của Đấng Christ hãy sử dụng sự cầu nguyện, Lời Chúa, và quyền phép của một đời sống đầy dẫy Thánh Linh.
Từ bác sĩ Luca, chúng ta biết rằng sau đó Chúa Jêsus đã chữa lành tai cho Manchu - vì đó chính là tên của nạn nhân (Luca 22:51; Giăng 18:10). Há không phải là một sự bày tỏ tuyệt vời của ân điển sao? Ngài yêu những kẻ ghét Ngài và bày tỏ lòng nhân từ đối với kẻ săn đuổi mạng sống Ngài.
26:53,54 Nếu Chúa Jêsus muốn chống cự bọn người này, Ngài hẳn không bị giới hạn đối với lưỡi gươm nhỏ bé của Phierơ. Ngay lập tức Ngài có thể xin và được sai phái đến mười hai đạo thiên sứ (từ 36.000 đến 72.000). Nhưng điều đó chỉ làm hỏng chương trình của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh đã báo trước việc Ngài bị phản bội, chịu khổ, bị đóng đinh và sống lại phải được ứng nghiệm.
26:55 Bấy giờ Chúa Jêsus nhắc nhở đám người này rằng họ đã phi lý như thế nào khi đến bắt Ngài bằng khí giới. Họ chưa bao giờ thấy Ngài dùng đến vũ lực hoặc tham gia nổi loạn. Thay vào đó, Ngài là vị giáo sư điềm tĩnh, hàng ngày ngồi trong đền thờ. Họ đã có thể dễ dàng bắt Ngài lúc đó. Nhưng họ không bắt Ngài. Vì sao bây giờ lại đem gươm và gậy đến? Nói theo cách con người, hành vi của họ thật phi lý.
26:56 Tuy nhiên, Chúa Cứu Thế biết rằng sự gian ác của con người đang thành công chỉ để hoàn thành kế hoạch rõ ràng của Đức Chúa Trời. "Mọi điểu ấy phải xảy đến, hấu cho những lời các Đấng tiên tri đã chép được ứng nghiệm." Khi thấy không có sự giải cứu cho Thầy mình, hết thảy môn đổ bỏ Ngài mà trốn đi trong hoảng sợ.
Nếu sự hèn nhát của họ là điều không thể bào chữa được, thì sự hèn nhát của chúng ta còn hem thế. Họ chưa có Thánh Linh ngự Ương đời sống mình; còn chúng ta thì có.
I. Chúa Jẽsus Trước Mặt Caỉphe (26:57-68) 26:57 Có hai cuộc xét xử chính dành cho Chúa Jêsus: Một phiên xử tôn giáo trước mặt giới lãnh đạo DotMi, và một phiên xử dân sự trước mặt giới cầm quyền Lamã. Kết hợp những lời ký thuật từ cả bốn sách Phúc Âm cho thấy mỗi phiên xử đều có ba giai đoạn. Lời ký thuật của Giăng về phiên xử của người Dothái cho thấy Chúa Jêsus trước hết bị đưa đến trước mặt bố vợ của Caiphe là Anne. Lời ký thuật của Mathiơ bắt đầu bằng giai đoạn thứ hai, tại nhà của Caỉphe, thầy tế lễ thượng phẩm. Tòa công luận đã nhóm họp tại đó. Thông thường, những người bị tố cáo được cho cơ hội để chuẩn bị bênh vực mình. Nhưng giới lãnh đạo tồn giáo quá nóng lòng đã vội đưa Chúa Jêsus ra khỏi nhà tù và đến tòa án (Êsai 53:8), bằng mọi cách, từ chối Ngài một cuộc xét xử công bằng.
Trong đêm đặc biệt đỏ, người Pharisi, Sađusê, các thầy thông giáo và các trưởng lão đã hình thành Tòa công luận cho thấy sự xem thường hoàn toàn đối với những nguyên tắc mà họ có bổn phận phải tiến hành. Họ đáng ra không được phép nhóm họp vào ban đêm hoặc ừong bắt cứ dịp lễ nào của người Dothái, họ cũng đáng ra không được phép hối lộ cho các nhân chứng để phạm tội khai man trước tòa. Phán quyết tử hình không được phép thực hiện cho đến khi đêm đã hết. Và nếu họ không họp nhau tại Sảnh Đường Đá Chẻ (Hall of Hewn Stone), thuộc khu vực đền thờ, các phán quyết của họ sẽ không có tính ràng buộc. Vì nóng lòng muốn trừ khử Chúa Jêsus, hội đồng Dothái này đã không ngần ngại hạ thấp phẩm giá, vi phạm chính các luật lệ quy định của họ.
26:58 Caiphe là quan tòa chủ trì. Tòa công luận dường như vừa là bồi thẩm đoàn vừa là bên khởi tố, một sự kết hợp không theo nguyên tắc. Đó là nói cách nhẹ nhất. Chúa Jêsus là Người Bào Chữa. Còn Phierơ là kẻ đứng ngoài quan sát - từ một khoảng xa an toàn; ông ngồi với các kẻ canh giữ đặng coi việc ấy ra làm sao.
26:59-61 Giới lãnh đạo Dothái đã mất một thời gian khó khăn để tìm được các chứng dối về Chúa Jêsus. Họ hẳn đã thành công hơn nếu như •âm trọn phận sự của mình trước thủ tục xét xử và tìm được bằng chứng về sự vô tội của Ngài. Cuối cùng có hai người làm chứng dối đưa ra một báo cáo xuyên tạc về các lời của Chúa
Jêsus: "Hãy phá đền thờ này đi, trong ba ngày, Ta sẽ dựng lại" (Giăng 2:19-21). Theo những kẻ làm chứng này, Ngài đe dọa phá hủy đền thờ tại Giêrusalem rồi sau đó xây lại. Thật ra, Ngài nói tiên ữi về sự chết của chính Ngài và sự sống lại sau đó. Bấy giờ, người Giuđa dùng lời tuyên bố đó để làm cớ giết Ngài.
26:62-63 Qua suốt những lời cáo buộc này, Đức Chúa Jêsus không nói một lời . "Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm trước mặt kề hớt lông, Người chẳng từng mở miệng" (Êsai 53:7). Thầy tế lễ thượng phẩm tức tối vì sự yên lặng của Ngài, đã buộc Ngài tuyên bố một lời; bởi vì Chúa Cứu Thế vẫn không trả lời. Thầy cả thượng phẩm bèn nói cùng Ngài: "Ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thể, hãy nói cho chúng ta ngươi có phải là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời chăng!" Luật Môise qui định một người Dothái khi bị thầy tế lễ cả bắt phải thề thì phải tỏ ra điều mình biết (LêviKý 5:1).
26:64 Là một người Dothái vâng giữ luật pháp, Chúa Jêsus đã trả lời: "Thật như lời." Và rồi Ngài khẳng định tư cách Đấng Mêsi và thần tính của Ngài còn mạnh mẽ hơn nữa: "Vả lại, Ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bẽn hữu quyển phép Đức Chúa Trời và ngự trên mây từ trời mà xuống." Thực chất Ngài muốn nói: "Ta là Đấng Christ Con Đức Chúa Trời như ngươi vừa nói. Sự vinh hiển của Ta hiện nay còn che khuất trong thân thể loài người;. Ta chỉ xuất hiện như một
người nào đó. Ngươi nhìn thấy Ta ữong những ngày hạ mình. Nhưng ngày hầu đến, khi các ngươi, những người Giuđa sẽ thấy Ta là Đấng được vinh hiển, trong mọi phương diện, ngang bằng với Đức Chúa Trời, ngồi bên hữu Ngài và ngự ưên mây trời mà đến."
Trong câu 64 từ ngươi thứ nhất50 là số ít, chỉ về Caiphe. Từ ngươi lần thứ nhì (cũng như lần thứ ba) là số nhiều, chỉ đến những người Giuđa đại diện cho những người Dothái sống vào thời điểm có sự hiện ra vinh hiển của Đấng Christ. Là những người sẽ thấy tỏ tường Ngài là Con Đức Chúa Trời.
Lenski viết rằng: "Nhiều khi người ta quả quyết rằng Chúa Jêsus chưa bao giờ tự gọi mình 'Con Đức Chúa Trời.' ở đây (trong câu 64) Ngài thề rằng Ngài chẳng kém hơn."51
26:65-67 Caiphe không bỏ qua điểm này. Chúa Jêsus đang ám chỉ đến lời tiên tri về Đấng Mêsi trong Đaniên: "Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, này, có một người giống như Con Người đến với những đám mây trên trời; người tới đến Đấng thượng cổ và bị đẫn tới trước mặt Ngài." Phản ứng của thầy cả thượng phẩm chứng tỏ ồng hiểu Chúa Jêsus tuyên bố mình ngang bằng Đức Chúa Trời (xem Giăng 5:18). Ông ta bèn xé áo tế lễ của mình, một dấu hiệu cho thấy đó là lời chứng phạm thượng. Những lời của ông, làm dấy lên phẫn nộ với Tòa Công Luận, thừa nhận Chúa Jêsus đã phạm tội. Khi được hỏi phán quyết của họ, Hội Đồng đã trả lời: "Nó đáng chết."
26:68 Giai đoạn thứ hai trong cuộc xét xử đã kết thúc bằng việc các luật sư đánh và nhổ trên bị cáo. Sau đó khiêu khích Ngài dùng quyền phép với tư cách Đấng Christ để tìm xem ai là kẻ đã đánh Ngài. Toàn bộ thủ tục tố tụng không những không đúng pháp lý, mà còn mang tính vô luân, xúc phạm.
J. Phierd Chối Chúa Jêsus Và Khóc Lóc Đắng Cay (26:69-75)
26:69-72 Giờ tối tăm nhất của Phierơ đã đến. Khi ông đang ngồi ngoài sân, một cô gái đến gần, tố cáo ông là người cùng nhóm với Chúa Jêsus. Ông mạnh mẽ chối ngay: "Ta không hiểu người nói chi." Khi đi ra ngoài cửa, có lẽ để tránh bị để ý thêm. Nhưng tại đó, một đầy tớ gái khác lại công khai phát hiện ông là người đã ở cùng Jẽsus người Naxarét. Lần này ông thề rằng ông không biết Người Đó. "Người Đó" chính là Thầy của ông.
26:73,74 Một chặp nữa, có mấy
người đứng cạnh đó đến nói rằng: "Chắc ỉhậỉ, ngươi cũng thuộc về đảng ấy, vì tiếng nói của ngươi khai ngươi ra." Một lời phủ nhận đơn sơ không còn đầy đủ nữa; lần này ông quả quyết với lời thề và lời rủa: "Ta khống biết Người Đó đâu!" Thời điểm quyết định khó chịu, gà gáy.
26:75 Âm thanh quen thuộc không những chỉ chọc thủng sự yên tĩnh của giấc tảng sáng mà còn đâm thấu vào lòng Phierơ. Người môn đồ tiêu tan lòng tự phụ này nhớ lại điều Chúa đã phán, bèn đi ra và khóc lóc cách đắng cay.
Dường như có một sự mâu thuần trong các sách Phúc Âm liên quan đến thời gian và số lượng những lần chối Chúa này. Mathiơ, Luca và Giăng, chép rằng Chúa Jêsus đã phán: "Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối Ta ba lần" (Mathiơ 26:34; cũng xin xem Luca 22:34; Giăng 13:38)7 Trong Mác, lời báo trước này là: "Trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối Ta ba lần" (Mác 14:30).
Có lẽ đã có hơn một lần gà gáy, trong đêm, và một lần nữa vào lúc bình minh. Cũng có thể các sách Phúc Âm ký thuật ít nhất sáu lần chối Chúa khác nhau của Phierơ. ồng đã chối Đấng Christ ở trước mặt (1) một người nữ ưẻ (Mathiơ 26:69,70; Mác 14:66-68); (2) một người nữ trẻ khác (Mathiơ 26:71,72; Mác 14:69,70); (3) đám đông đứng kế đó (Mathiơ 20:73,74; Mác 14:70,71); (4) một người nam (Luca 22:58); (5) một người nam khác (Luca 22:59,60), (ó) một đầy tớ của thầy tế lễ cả (Giăng 18:26,27). Chúng ta tin rằng người sau cùng này khác với những người kia vì ông nói rằng: "Ta há chẳng từng thấy ngươi ở trong vườn với người sao?" Những người khác không được tả đã nói như vậy.
K. Phiên Xử Buổi Sáng Trước Tòa Công luận (27:1,2)
Giai đoạn thứ ba của phiên xử tôn giáo diễn ra trước Tòa Công Luận vào buổi sáng. Không vụ xử nào được hoàn tất trong ngày vụ xử bắt đầu trừ trường hợp bị cáo được tha bổng. Một đêm được cho là đã trôi qua trước khi phán quyết được công bố "để cho những cảm xúc thương xót có thể kịp dấy lên." Trong trường hợp này, những người lãnh đạo tôn giáo dường như có ý định dập tắt bất cứ cảm xúc nào của lòng thương xót. Tuy nhiên, bởi vì các phiên xử ban đêm không đúng qui định, họ đã ưiệu tập một phiên tòa buổi sáng để làm cho phán quyết của mình có giá ưị pháp lý.
Dưới sự cai trị của người Lamã, giới lãnh đạo Dothái không có quyền thi hành án tử hình. Vì vậy, bấy giờ chúng ta thấy họ vội vàng giao Chúa .lẻsus cho Bônxơ Philáỉ, thống đốc Lamã. Dầu ghét cay ghét đắng mọi điều thuộc về người Lamã, họ sẵn sàng "sử dụng" quyền lực của người Lamã để giải quyết một mối thù lớn hơn. Việc chống lại Chúa Jêsus đã liên kết những kẻ thù cay đắng nhất.
L. Sự Hãi Hận Và Sự Chết cùa eiuđa (27:3-
10)
27:3,4 Nhận ra tội của mình vì đã nộp huyết vô tội, Giuđa trao trả tiền lại cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão. Những kẻ chủ mưu này cách đây vài giờ sốt sắng hợp tác với ông nay từ chối có bất cứ dính líu gì trong vụ việc này. Đây là một trong những phần thưởng của sự phản bội. Giuđa rất ăn năn, nhưng đó không phải là sự ăn năn theo ý Chúa dẫn đến sự cứu rỗi. Hối tiếc vì những hậu quả ông phải chuốc lấy vì tội ác của mình, ông vẫn không sẵn sàng công nhận Chúa Jêsus Christ là Chúa và Cứu Chúa mình.
27:5 Trong com tuyệt vọng, Giuđa ném bạc vào đền thờ, là nơi chỉ các thầy tế lễ được phép đi lại, rồi đi ra tự tử. Đối chiếu lời thuật chuyện này với
Công vụ 1:18, chúng ta kết luận rằng ông đã treo cổ ừên cây, bới vì dây đứt hoặc cành gãy khiến thi thể ông đã nhào xuống vực, làm đổ ruột.
27:6 Các thầy tế lễ cả, "thuộc linh" đến nỗi không cho phép đưa số tiền đó vào kho của đền thờ bởi đó là giá của huyết, họ chính là những kẻ phạm tội đã trả số tiền đó để Giuđa giao Đấng Mêsi cho họ. Điều này dường như không làm họ bận tâm. Đúng như Chúa đã phán, họ rửa sạch bên ngoài chén, nhưng bên trong thì đầy dẫy lừa dối, phản bội và giết người.
27:7-10 Họ đã dùng số tiền ấy để mua một đám ruộng của kẻ làm đồ
gốm làm nơi chôn cất những khách lạ ngoại bang không tinh sạch, mà không ý thức rằng có biết bao lũ dân ngoại bang sẽ xâm lấn xứ sở của họ và làm cho máu tung tóe trên các đường phố của họ. Kể từ đó, nơi này đã trở thành Ruộng Huyết cho dân tộc phạm tội này.
Các thầy tế lễ cả vô tình đã làm ứng nghiệm lời tiên tri của Xacharỉ rằng tiền chôn cất sẽ được dùng để mua bán với một người thợ gốm (Xachari 11:12,13) Kha lạ lùng, khúc Kinh Thánh ữong Xachari này có một cách viết khác - "kho" thay cho "thợ gốm" (xem bản RSV).
Các thầy tê lễ vì thận trọng trong việc đưa tiền huyết vào trong kho nên họ đã làm i'fíìí> nghiệm lời tiên tri của một cách hiểu khác bằng cách giao tiền cho người thợ gôm để đổi lấy ruộng cua ông ta. (Daily Notes of the Scripture Ưnion).
Mathiơ qui lời tiên tri này cho Giẽrêmi, dầu rõ ràng lời này đến từ Xachari. Có thể ông gọi lời trích dẫn này là từ Giêrêmi bới vì sách tiên tri đó đứng đầu các cuộn sách tiên tri ông sử dụng, theo như trật tự cổ được giữ gìn ương rất nhiều các thủ bản Hybá và rất quen thuộc với lời truyền khẩu trong bộ luật Tamut. Một cách dùng tương tự xuất hiện ương Luca 24:44 là nơi sách Thi Thiên có tên tới toàn bộ phần thứ ba của bộ kinh điển Hybá này.
M. Chúa Jẽsus Ra Mức Mặt Philat Lán Thứ Nhất (27:11-14)
Sự phẫn nộ thật sự của dân Dothái đối với Chúa Jêsus mang tính tôn giáo, và họ đã tiến hành xét xử Ngài trên cơ sở đó. Nhưng những lời buộc tội về tôn giáo không có trọng lượng đối với tòa án Lamã. Vì biết vậy, nên khi đưa Ngài ra trước Philát, họ đã trưng ra ba cái cớ về mặt chính trị để chống lại Ngài (Luca 23:2): (1) Ngài là một nhà cách mạng đấy lên mối đe dọa cho đế quốc Lamã(2) Ngài xúi dân chúng không đóng thuế, vì vậy làm tổn hại đến sự thịnh vượng của đế quốc; (3) Ngài tự xưng là Vua, vì vậy đe dọa đến thế lực và địa vị của hoàng đế.
Trong Phúc Âm Mathiơ, chúng ta nghe Philát chất vấn Ngài về lời cáo tội thứ ba này. ông hỏi có phải Ngài là Vua dân Giuđa chăng? Chúa Jêsus đã trả lời Ngài là Vua. Điều này làm nổi lên một loạt sự lạm dụng và vu khống từ giới lãnh đạo Dothái. Philát lây làm lạ lắm trước sự yên lặng của bị cáo này. Ngài cũng không coi một lời cáo tội nào của họ là đáng trả lời.
Có lẽ từ trước đến giờ viên thống đốc chưa từng thấy người nào yên lặng trước những tấn công như vậy.
N. Chúa JÊSUS Hay Baraba? (27:15-26) 27:15-18 Giới cầm quyền Lamã có lệ tha một tên tù Dothái vào kỳ Lễ Vượt Qua để xoa dịu người Dothái. Tù phạm hợp lệ ấy là Baraba, một người Dothái phạm tội dấy loạn và giết người (Mác 15:7). Là người nổi lên chống lại sự cai trị của Lamã, có lẽ ông được đồng bào ưa chuộng. Vì vậy khi Philát cho họ chọn giữa Chúa Jêsus và Baraba, họ đã gào lên Baraba. Viên thống đốc không ngạc nhiên, ông biết quan điểm của công chúng đã bị định khuôn phần lớn bởi các thầy tế lễ cả, là những người ghen ghét Chúa Jêsus.
27:19 Thủ tục xét xử bị gián đoạn trong giây lát bởi một sứ giả đến từ vợ Philát. Bà cố nài chổng mình chấp nhận một chính sách không can thiệp liên quan đến Chúa Jêsus; bà đã có một chiêm bao hết sức kinh động về Ngài.
27:20-23 Đằng sau sân khấu, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đang truyền đi lệnh miệng tha Baraba và cái chết của Chúa Jêsus. Vì vậy khi Philát hỏi dân chúng một lần nữa muốn tha ai, họ đã la lên đòi tha kẻ giết người. Bị mắc bẫy trong vấn đề phức tạp do sự không dứt khoát của chính mình, Philát đã hỏi: "Vậy, còn Jêsus gọi là Christ, thì ta sẽ xử thế nào?" Họ đồng tình đòi đóng đinh Ngài. Một thái độ không thể hiểu được đối với viên thống đốc. Vì sao lại đóng đinh Ngài? Ngài đã phạm tội gì?
Nhưng đã quá trễ để đòi sự cân nhắc thận ưọng bình tĩnh; sự cuồng loạn của đám đông đã thống ưị. Tiếng la vang rền: "Đóng đinh nó trẽn cây thập tự!"
27:24 Đối với Phỉlát, rỗ ràng dân chúng không thể xoa dịu được, cuộc bạo loạn sắp bắt đầu. Vì vậy ông lấy nước rửa tay trước mặt đám đông, tuyên bố mình vô tội về huyết của Bị Cáo. Nhưng nước sẽ không bao giờ xóa được tội của Philát vì sự thất bại nghiêm trọng nhất trong lịch sử của công lý.
27:25 Đám đông, quá điên cuồng, không còn lo nghĩ về tội lỗi, sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm "Xin huyết Người lại để trẽn chúng tôi và con cái chúng tôi!" Từ đó trở đi, dân Ysơraên điên đảo từ khu Dothái đến các cuộc thảm sát, từ ữại tập trung đến các phòng hơi ngạt, chịu đau khổ vì tội lỗi kinh khiếp bởi huyết Đấng Mê si bị chối bỏ của họ. Họ vẫn phải đối diện với Kỳ Hoạn Nạn đáng sợ của Giacốp -bảy năm hoạn nạn đã được mô tả ương Mathiơ 24 và Khải Huyền ó- 19. Sự rủa sả vẫn còn cho đến khi nào họ thừa nhận Chúa Jêsus đã bị chối bỏ là Đấng Mêsi - Vua của họ.
27:26 Philát đã tha Baraba cho dân chúng, và tinh thần của Baraba đã thống trị thế giới kể từ đó. Kẻ giết người vẫn được đưa lên ngồi; vị Vua công bình bị khước từ. Kế đó, theo thông lệ, Đấng bị kết án phải chịu đánh đòn. Một chiếc roi da lớn với những mảnh kim loại sắc được gắn vào đó quất xuống ngang dọc trên lưng Ngài. Mỗi lằn roi làm rách thịt và
những dòng máu tràn ra. Bấy giờ viên thống đốc nhu nhược không còn gì phải làm ngoài việc giao Chúa Jêsus cho các tên lính để đóng đinh.
0. Các Tên Lính Nhạo Báng Chúa Jẽsus (27:27-31)
27:27,28 Lính của quan tổng đốc bèn đem Đức Chúa Jẽsus vào dinh của quan tổng đốc và nhóm cả cơ binh vây lấy Ngài - có lẽ hàng trăm người. Điều tiếp theo thật khó mà hình dung! Đấng Tạo Hóa và Đấng Bảo Tồn vũ trụ phải chịu những sự sỉ nhục không tả xiết từ những tên lính hung bạo, thô bỉ - những tạo vật tội lỗi không xứng đáng của Ngài. Họ cởi áo Ngài ra, lấy áo điểu mà khoác cho Ngài, để giả chiếc áo choàng của vị vua. Nhưng chiếc áo ấy có một sứ điệp cho chúng ta. Bới vì màu đỏ liên tưởng đến tội lỗi (Êsai 1:18), tôi ưa nghĩ đến chiếc áo ấy mô tả tội lỗi của tôi đặt trên mình Chúa Jêsus hầu cho chiếc áo công nghĩa của Đức Chúa Trời được mặc trên tôi (H.Côrinhtồ 5:21).
27:29,30 Họ đương một cái mão gai và đội trên đầu Ngài. Nhưng vượt trên sự nhạo báng thô bạo của họ, chúng ta hiểu rằng Ngài đã đội chiếc mão gai để chúng ta được đội mão vinh hiển. Họ nhạo báng Ngài như là Vua của Tội lỗi; chúng ta thờ phượng Ngài là Chúa Cứu Thế Jêsus của tội nhân.
Họ cũng trao cho Ngài một cây sậy - vương trượng để nhạo báng. Họ không biết bàn tay giữ cây sậy chính là bàn tay cai trị thế giới này. Bàn tay đã bị đóng đinh của Chúa Jêsus hiện nay đang giữ chiếc vương trượng thống trị vũ trụ.
Họ quỳ trước mặt Ngài và xưng Ngài là Vua đần Giuđa. Chưa thỏa mãn với điều đó, họ nhổ trên mặt của Con Người trọn vẹn duy nhất đã từng sống trên đất, rồi lấy cây sậy đánh đẩu Ngài.
Chúa Jêsus chịu tất cả những điều đó cách nhịn nhục; Ngài không nói một lời nào. "Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng" (Hêbơrơ 12:3).
27:31 Cuối cùng, họ mặc áo của Ngài lại, rồi đem Ngài đi đóng đinh trẽn cây thập tự.
p. Sự Bóng Binh Vua (27:32-44) 27:32 Chúa chúng ta đã vác thập tự giá Ngài phần lớn đoạn đường (Giăng 19:17). Sau đó, những binh lính bắt một người tên là Simôn (từ thành Siren ở Bắc Phi) phải mang thập hình thay cho Ngài. Một số người cho rằng ông ta là người Dothái; người khác cho ông ta là một người da đen. Điều quan trọng là ông ta đã được đặc ân tuyệt vời mang cây thập tự.
27:33 Gôgôtha theo tiếng Aram là "cái sọ." Gôgôtha là cách dịch Latinh được Anh hóa của từ Hylạp kranion. Có lẽ khu vực này có hình giống như một cái sọ hoặc được mang tên này vì đó là nơi hành hình. Địa điểm không rõ.
27:34 Trước khi Ngài bị đóng đinh, các tên lính đã đưa cho Ngài rượu trộn với mật đắng được dùng cho các tội phạm bị án như một thứ thuốc có chứa á phiện làm giảm đau. Chúa
Jêsus đã từ chối nhận lấy. Bới vì Ngài cần phải mang trọn gánh nặng tội lỗi của loài người không giảm bớt cảm giác, không suy kém nỗi đau .
27:35 Mathiơ mô tả sự đóng đinh đơn giản và không cảm xúc. Ông không chiu theo nghệ thuật kịch; cách viện dẫn của nghề viết báo gây xúc động, hoặc chìm ữong những chi tiết thấp hèn. Ông chỉ nói sự thật: Rồi thì họ đã đóng đỉnh Ngài. Song cả cõi đời đời sẽ không dốc cạn hết sự sâu nhiệm của những lời ấy.
Như đã được tiên tri ương Thi Thiên 22:18, các tên lính đã chia nhau áo xống Ngài... và bắt thâm áo dài của Ngài. Đó là tất cả tài sản trên đất của Ngài. Denney nói rằng: "Cuộc đời toàn hảo đã từng sống trên thế gian này chính là đời sống của Ngài, Đấng không sở hữu gì cũng không để lại gì trừ bộ áo quần Ngài đã mặc."
27:36 Những tên lính đại diện cho thế giới của những con người tầm thường. Dường như họ không ý thức lịch sử đang được ghi chép. Nếu biết, họ sẽ không ngồi đó canh giữ; mà sẽ quy xuống thờ lạy.
27:37 Phía trên đẩu của Đấng Christ họ đã ghi danh hiệu này: NGƯỜI NÀY LÀ JÊSUS, VUA DÂN GIUĐA. Diễn đạt chính xác của lời được viết lên trên đó hơi thay đổi trong bốn sách Phúc Âm.52 Mác viết rằng: "Vua dân Giuđa" (15:20); Luca thì viết: "Người này là Vua dân Giuđa" (23:38); còn Giăng: "Jêsus người Naxarét, Vua dân Giuđa" (19:19). Các thầy tế lễ cả đã phản đối, theo họ, danh hiệu này không nên viết như một lời tuyên bố sự thật mà chỉ là lời tự xưng của Bị Cáo. Tuy nhiên, Philát đã bác bỏ đề nghị của họ; sự thật đã ở đó để mọi người đều nhìn thấy - bằng tiếng Hybá, tiếng Latinh và tiếng Hylạp (Giăng 19:19- 22).
27:38 Con Đức Chúa Trời vô tội bị đặt giữa hai tên trộm cướp hai bên, không phải Êsai đã nói tiên tri bảy trăm năm trước rằng Ngài đã bị kể vào hàng kẻ dữ (53:12) sao? Thoạt đầu, cả hai tên trộm cướp đều buông ra những lời xúc phạm và lăng nhục Ngài (c.44). Nhưng một người đã ăn năn và được cứu kịp thời; chỉ vài giờ sau, anh đã ở với Đấng Christ trong Parađi (Luca 23:42,43).
27:39,40 Nếu thập tự giá bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời, thì nó cũng bày tỏ sự bại hoại của con người. Những kẻ đi qua dừng lại lâu đủ để nhạo báng Đấng Chăn Chiên vì Ngài đã chết cho bầy chiên "Ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong ba ngày, hãy cứu lấy mình đi! Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự đi." Đây là lối nói của kẻ vô tín theo chủ nghĩa duy lý. "Hãy cho chúng tôi xem, chúng tôi sẽ tin." Đây cũng là lối nói của thần học tự do. "Hãy xuống khỏi cây thập tự - nói cách khác, hãy cất bỏ sự sỉ nhục của thập tự giá, thì chúng tôi sẽ tin." VVilliam Booth nói rằng: "Họ bảo sẽ tin nếu Ngài xuống khỏi cây thập tự; còn chúng ta tin bởi vì Ngài cứ ở trên cây thập tự".
27:41-44 Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, và các trưởng lão cùng hòa nhập trong điệp khúc ấy.
Với sự hiểu biết không có chủ ý, họ la lên: "Nó đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được." Họ coi đó như một lời nhạo báng; còn chúng ta thì sửa đổi nó lại như một bản thánh ca ngợi khen.
Chính Ngài không thể díu Ngài, Ngài phải chịu chết trên thập tự.
Nếu không, sự thương xót không đến được
Với những tội nhân hư mất;
Phải, Đấng Christ Con Đức Chúa Trời phải đổ huyết,
Dể tội nhân được buông tha khỏi tội lỗi.
- Albert Midlane
Điều này đúng với đời sống của Chúa và cũng đúng với đời sống của chúng ta. Chúng ta không thể cứu người khác Ương khi mãi tìm cách cứu chính mình. Giới lãnh đạo tôn giáo đã nhạo báng lời xưng nhận Đấng Cứu Thế của Ngài, Ngài xưng mình là Vua Ysơraên, Ngài xưng mình là Con Đức Chúa Trời. Ngay cả những tên trộm cướp cũng hiệp với họ nhiếc móc Ngài. Giới lãnh đạo tôn giáo đã liên kết với các tội phạm để phỉ báng Đức Chúa Trời của họ.
Q. Ba Giờ Tủi Tăm (27:45-50)
27:45 Tất cả những đau đớn và sự sỉ nhục Ngài đã chịu bởi tay con người là còn kém so với những gì bấy giờ Ngài phải đối diện. Từ giờ thứ sáu (trưa) đến giờ thứ chín (3 giờ chiều), không những khắp cả xứ Palestine, mà trong linh hồn thánh khiết của Ngài đểu tối tăm mờ mịt. Chính trong thời điểm đó, Ngài đã gánh lấy sự rủa sả không tả xiết vì tội lỗi chúng ta. Trong ba giờ đó, địa ngục dồn nén lại, những gì chúng ta đáng phải chịu, com thạnh nộ của Đức Chúa Trời nghịch cùng mọi sự gian ác của chúng ta. Chúng ta chỉ hiểu điều đó một cách mù mờ; chúng ta hoàn toàn không thể biết điều có ý nghĩa đối với Ngài để làm thỏa mãn tất cả những đòi hỏi công bình của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Chúng ta chỉ biết rằng trong ba giờ đó, Ngài đã trả giá, để giải quyết món nợ, làm ưọn công việc cần thiết để cứu chuộc con người.
27:46 Ước chừng ba giờ chiều, Đức Chúa Jêsus kêu tiếng lớn lẽn rằng: "Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?"
Câu trả lời được tìm thấy ữong Thi Thiên 22:3: "... Chúa là thánh, ngự giữa sự ngợi khen của Ysơraên." Bới vì Đức Chúa Trời là thánh khiết, Ngài không thể bỏ qua tội lỗi. Trái lại Ngài phải hình phạt tội lỗi. Đức Chúa Jêsus không phạm tội, nhưng đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta trên chính mình Ngài. Khi Đức Chúa Trời là Đấng Phán Xét, nhìn xuống và thấy tội lỗi chúng ta chất trên Đấng Thay Thế vô tội, Ngài đã rút khỏi Đức Chúa Con tình yêu của Ngài . Đó chính là sự phân cách quặn thắt trong lòng Chúa Jêsus mà bà Browning đã gọi rất hay "Tiếng kêu khóc của Emanuên mồ côi."
Bị bỏ rơi! Đức Chúa Trời thà
phân rẽ với chính bản thể của Nẹài Tội lỗi của Ađam đã trải ra qiữci
Đức Chúa Con công bình với Đức
Chúa Cha.
Nhưng, đã có một lần, tiêng kêu
khóc của Đấng Emmamiên mồ côi.
Vũ trụ cửa Ngài đã rúng động -tiếng khóc vọng lên, đơn độc, không một lời đáp thương cảm:
"Đức Chúa Trời tôi ôi, Ngài đã từ bỏ tôi."
- Elizabeth Barrett Browning 27:47,48 Khi Đức Chúa Jêsus kêu lên: "ÊM, Én..." có mấy người đứng đó nói rằng Ngài kêu Êlỉ. Không biết họ thật sự nhầm lẫn các tên hay chỉ muốn nhạo báng, chúng ta không rõ. Một người dùng cây sậy dài để đưa một miếng bông đá thấm đầy dấm đến miệng Ngài. Theo Thi Thiên 69:21, đây không phải là một hành động với ý định thương xót mà chỉ là hình thức làm đau đớn thêm.
27:49 Thái độ chung là chờ đợi và coi thử Êli có làm thành vai trò truyền thống Dothái được qui cho ông hay không - đến để giúp kẻ công bình. Nhưng đây không phải là lúc Êli đến (Malachi 4:5) mà là thời điểm Chúa Jêsus phải chịu chết.
27:50 Khi Ngài kêu lên một tiếng lớn nữa, thì Ngài trút linh hổn. Tiếng kêu lớn chứng tỏ Ngài đã chết trong mạnh mẽ, không phải trong sự yếu đuối. Sự kiện Ngài trút linh hổn phân biệt cái chết của Ngài với tất cả những người khác. Chúng ta chết vì phải chết; Ngài chết vì Ngài đã chọn để chết. Há không phải Ngài đã phán rằng: "Ấy vì Ta phó sự sống mình, để được lấy lại. Chẳng có ai cất sự sống Ta đi, nhưng tự Ta phó cho; Ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại" (Giăng 10:17,18) sao?
Đấm* Dựni> Nên Vũ Trụ Là Người thay thế cho người, dã nên sự rủa sả;
Ngài đã trả giá tận cùng cho những đòi hỏi cửa những luật Ngài đã lập
Ngón tav thánh của Ngài đã làm nên cây
Với nhữtĩg chiếc gai mọc lên người ta đem đội lên trán Ngài.
Những cây đinh đã đâm thâu bàn tay Ngài đào từ trong mỏ
Trong những nơi bí mật mà Ngài đã định;
Ngài làm những khu rìữig từ đó
mọc lên
cây mà thân Ngài bị treo
Ngài đã chết trên thập tự giá
bằng gỗ,
Nluủig ngọn đồi trên đó cây gỗ
dựng, Ngài đã làm
Bầu trời tối tăm bao phủ trên
đầu Ngài
Đã được Ngài giương ra trên đất Mặt trời ẩn mặt nó khỏi Ngài Bởi lệnh của Ngài đã xuất hiện
trong khoảng không;
Ngọn giáo làm đổ huyết báu
Ngài
Đã được rèn trong lửa của Đức Chúa Trời.
Ngôi mộ để đặt thi thểNqài
Được đục tronẹ đá tay Ngùi đã làm nên;
Chiếc ngai trên dó bấy giờ Nẹàì sẽ hiện ra
Là của Ngài từ các năm đời đời ;
Nhittig sự vinh hiển mới đội trên trán Ngài,
Và mọi đầu gối sẽ quỳ trước Nạài.
- F.w. Pitt
R. BỨC Màn Bị Xé (27:51-54)
27:51 Vào lúc Ngài trút hơi, bức màn dệt nặng nề phân đôi hai gian chính trong đền thờ bị xé ra bởi một
bàn tay vô hình từ trên chí dưới.
Trước đó, bức màn này dùng để ngăn tất cả mọi người, trừ thầy tế lễ thượng phẩm, khỏi nơi chí thánh, là nơi Đức Chúa Trời ngự. Chỉ có một người có thể bước vào điện thánh trong, và người ấy chỉ được vào đó mỗi năm một lần.
Theo Hêbơrơ, chúng ta biết rằng bức màn tượng trưng cho thân thể Đức Chúa Jêsus. Bức màn bị xé ra mô tả việc phó dâng thân thể Ngài qua sự chết. Bởi sự chết Ngài, chúng ta "được dạn dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài" (Hêbơrơ 10: 19,20). Bấy giờ người tín đồ thấp hèn nhất có thể bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện và ngợi khen bất cứ lúc nào. Nhưng chúng ta đừng bao giờ quên rằng đặc ân ấy đã được mua cho chúng ta với một giá rất đắt -bới huyết Đức Chúa Jêsus.
Sự chết của Con Đức Chúa Trời cũng đem lại những biến động lớn trong tự nhiên - như thể đã có một sự thương cảm giữa các tạo vật vô tri vô giác với Đấng Tạo Hóa mình. Có một trận động đất làm đá lớn bể và nhiều mồ mả mở ra.
27:52,53 Nhưng phải lưu ý rằng mãi sau khi Chúa Jêsus phục sinh, những người nằm trong các ngôi mộ đó mới sống lại và đi vào thành Giêrusalem, là nơi họ hiện ra cho nhiều người. Kinh Thánh không nói các thánh đồ sống lại này chết trớ ỉại hoặc cùng với Chúa Jêsus lên thiên đàng.
27:54 Những chấn động lạ thường của tự nhiên đã thuyết phục đội trưởng Lamã và người của ông tin rằng Chúa Jêsus là Con của Đức Chúa Trời
(mặc dù không có mạo từ xác định theo tiếng Hylạp trước chữ Con Đức Chúa Trời, thứ tự của từ đã xác định điều đỏ).53 Viên đội trưởng muốn nói gì? Liệu đây có phải là một lời xưng nhận đầy đủ Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa và Cứu Chúa, hay công nhận rằng Chúa Jêsus hơn con người? Chúng ta không biết chắc. Nhưng điều này thật sự cho thấy cảm nhận kinh sợ thật sự và việc nhận biết rằng những điều xáo trộn của tự nhiên phần nào có liên hệ đến sự chết của Chúa Jêsus chứ không liên hệ đến cái chết của những người cùng bị đóng đinh với Ngài.
s. Những Người Nữ Trung Tín (27:55,56)
Sự đề cập đặc biệt được đưa ra về những người đàn bà đã trung tín giúp đỡ cho Chúa, là những người đã theo Ngài suốt chặng đường từ Galilê đến Giêrusalem. Mari Mađơlen, Mali mẹ của Giacơ và Giôsép, và Salômê, vợ của Xêbêđê đều đã có mặt ở đó. Sự tận hiến không sợ sệt của những người đàn bà này nổi bật với vẻ rực rỡ đặc biệt. Họ vẫn ở cùng Đấng Christ khi những môn đồ nam đã bỏ chạy để cứu lấy mạng sống mình.
ĩ. Sự Chôn Cất Trong Mộ của Giòsep (27:57-81)
27:57,58 Giôsép người Arimathê, một người giàu có và là thành viên của Tòa Công Luận không đồng tình với quyết định của Hội Đổng giao Chúa Jêsus cho Philát (Luca 23:51).
Cho đến thời điểm này, ông vẫn còn là một môn đồ kín giấu, giờ đây, ông đã buông sự thận trọng theo gió. ông mạnh dạn đến gặp Phi lát và xin phép được chôn cất Chúa mình. Chúng ta hãy cố hình đung sự ngạc nhiên đối với Philát và sự khiêu khích đối với người Dothái, một thành viên trong Tòa Công Luận đã công khai đứng về phía kẻ bị đóng đinh. về ý nghĩa nào đó, Giôsép thực sự đã chôn cất chính mình, về mặt kinh tế, về mặt xã hội và về mặt tôn giáo, khi chôn cất xác Chúa Jêsus. Hành động này đã mãi mãi phân biệt ông với tập đoàn của những kẻ đã giết Chúa Jêsus.
27:59,60 Philát cho phép và Giôsép đã tẩm liệm thi hài Chúa một cách ưìu mến bằng cách bọc xác trong tấm vải liệm trắng, để các hương liệu giữa các lớp vải liệm. Sau đó ông đặt xác vào trong phần mộ mới của mình, đã đục trong đá. cửa mộ được đóng bởi một hòn đá lớn, cỏ hình như cối xay đá và gở của nó nằm trong rãnh cũng được đục từ đá.
Nhiều thế kỷ trước, Êsai đã nói tiên tri rằng: "Người ta đã đặt mồ Người với những kẻ ác, nhưng khi chết, Người được chôn với kẻ giàu" (53:9). Kẻ thù của Ngài chắc chắn đã lên kế hoạch ném xác Ngài vào trong trũng Hinnom để bị ngọn lửa của hố rác tiêu hủy hoặc bị chồn cáo ăn. Nhưng Đức Chúa Trời đã gạt bỏ kế hoạch của họ, Ngài đã dùng Giôsép để bảo đảm rằng Ngài được chôn với kẻ giàu.
27:61 Sau khi Giôsép đã đi rồi, Mari Mađơlen và mẹ của Giacơ và
Giăng ở lại để canh thức đối ngang huyệt.
u. Ngoi Mộ Được Canh Giữ (27:62-66) 27:62-64 Ngày thứ nhất của kỳ Lễ Vượt Qua được gọi là Ngày sắm sửa, ngày Chúa chịu đóng đinh. Đến ngày mai, các thây tế lễ cả và người Pharisỉ bồn chồn lo lắng. Vì nhớ lại những gì Chúa Jêsus đã phán về việc Ngài sẽ sống lại, họ đến gặp Philát và yêu cầu một đội lính gác đặc biệt đóng ở tại mồ. Điều này được hiểu là để ngăn ngừa các môn đồ của Ngài khỏi lấy cắp xác của Ngài để tạo ấn tượng rằng Ngài đã sống lại. Họ sợ rằng nếu điều này xảy ra, sự gian dối sau sẽ tệ hơn sự gian dối trước; có nghĩa là lời đồn đãi liên quan đến sự sống lại của Ngài sẽ tệ hại hơn là việc Ngài xưng là Đấng Mê si và Con Đức Chúa Trời.
27:65,66 Philát trả lời rằng: "Các ngươi có lính canh; hãy đi canh giữ theo ý các ngươi."Câu này có lẽ hàm ý một đội lính gác Lamã đã giao cho họ rồi, hoặc có lẽ hàm ý "Yêu cầu của các ngươi được chấp nhận. Bây giờ ta sẽ chỉ định một đội lính gác cho các ngươi." Có sự mỉa mai trong giọng của Philát không khi ông nói "Hãy đi canh giữ theo ý các ngươi?" Họ đã làm hết sức mình, họ niêm phong tảng đá và đặt lính canh giữ, nhưng các biện pháp an toàn tốt nhất của họ vẫn chưa tốt đủ. Unger nói rằng:
NhiTỉiíỊ sự thận trọníỊ mà các kề thù của Ngài đã thực hiện để "làm cho huyệt mộ trở nên chắc chắn, niêm phong nó và đặt lính canh," 62- 64, chỉ dần đến việc Chúa gạt bỏ
các kế hoạch của kẻ ác và trưìig ra bằng chứng không thể tranh cãi được về sự sống lại của vị Vua.54
XV. CHIÊN THẮNG CỦA VỊ VUA (đoạn 28)
A. Ngôi Mộ Trăng Và Cứu Chúa Phục Sinh (28:1-10)
28:1-4 Trước bình minh vào sáng Chúa Nhật, hai Mali đã đến thăm mộ. Khi họ đến nơi, đất rúng động dữ dội. Một thiên sứ... từ trời đến, lăn hòn đá ra khỏi cửa mộ và ngồi ở trên. Các lính canh Lamã, bị kinh khiếp bới ánh sáng chói lọi này được bao phủ bởi ánh sáng trắng lấp lánh, đã ngất xỉu.
28:5,6 Thiên sứ quả quyết với các bà rằng họ không phải sợ gì cả, Đấng họ tìm kiếm đã sống lại rồi, như lời Ngài đã hứa. "Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm." Hòn đá đã được lăn đi, không phải để cho Chúa bước ra, mà để cho những người đàn bà nhìn thấy Ngài đã sống lại.
28:7-10 Kế đó thiên sứ nhân danh Ngài truyền cho những người đàn bà hãy đi mau để thông báo tin vẻ vang cho các môn đô Ngài. Chúa đã sống lại và sẽ gặp họ ở tại Galilê. Sau khi đã công bố tin tức, họ quay trớ lại ngôi mộ trống. Chính lúc ấy, Chúa Ịèsus đã hiện ra với họ, chào mừng họ bằng câu: "Mừng các ngươi!" 55 họ đáp ứng bằng cách phục dưới chân Ngài và thờ lạy Ngài. Sau đó Ngài đích thân ủy thác cho họ phải đi báo cho các môn đồ rằng họ sẽ gặp Ngài ở tại Galilê.
B. Các Người Linh Bị Mua Chuộc eể Nói Dối (28:11-15)
28:11 Ngay khi hồi tỉnh lại, mấy tên lính canh ngượng ngập đến gặp các thầy tế lễ cả để tiết lộ tín tức. Họ đã thất bại trong nhiệm vụ được giao! Ngôi mộ đã trống không!
28:12,13 Thít dễ hình dung nỗi khiếp đảm của giới lãnh đạo tôn giáo. Các thầy tế lễ tổ chức một buổi họp mật với các trưởng lão để vạch ra chiến thuật của họ. Trong cơn tuyệt vọng, họ đã mua chuộc những tên lính để rao ra lời bịa đặt kỳ quặc rằng trong lúc các tên lính canh ngủ, môn đồ đã đến lấy trộm xác Chúa Jêsus.
Lời giải thích này làm dấy lên nhiều thắc mắc hơn là giải đáp. Vì sao binh lính lại ngủ trong khi phải canh gác? Làm sao các môn đổ có thể lăn đi tảng đá mà không làm họ thức dậy? Làm thế nào mà tất cả các lính đều ngủ say cùng một lúc? Nếu họ đang ngủ, làm thế nào họ biết các môn đồ đã đến lấy trộm xác? Nếu câu chuyện này là thật, thì tại sao các tên lính lại được cho tiền để đồn ra? Nếu các môn đồ đã lấy trộm xác Chúa thì làm sao họ có thời gian để tháo các tấm vải liệm và cuộn khăn liệm trùm đầu lại? (Luca 24:12; Giăng 2Ỏ:Ố, 7).
28:14 Thật ra các tên lính đã được trả tiền để thuật một câu chuyện kết tội chính mình; ngủ khi thi hành phận sự là bị hình phạt chết theo luật Lamã. Vì vậy giới lãnh đạo Dothái đã phải hứa can thiệp cho họ nếu như câu chuyện này thấu tai quan tổng đốc.
Tòa Công Luận biết rằng trong khi lẽ thật này tự chứng minh, một lời nói dối đã phải được hậu thuẫn bởi nhiều người nói dối khác.
28:15 Tuy nhiên lời đồn đại hoang đường ấy vẫn còn trong vòng nhiều
người Gỉuđa cho đến ngày nay, củng như giữa vòng dân ngoại. Còn có những lời hoang đường khác. Wilbur Smith đã tóm tắt hai trong số đó:
ỉ. Trước hết, có người cho rằng những người đàn bà đã đến nhầm mộ. Hãy nghĩ về điều này trong giây lát, bạn có nhầm mộ người thân yêu nhất của mình giữa buổi chiều thứ sáu với buổi sáng Chúa Nhật không? Hơn nữa đây không phải lù nghĩa trang của Giôsép người Arimathê. Đây là khu vườn riêng của ông, không có một ngôi mộ nào khác ở đó.
Bây giờ, hãy cho là có các ngôi mộ khác nữa, là điều không có, và giả sử những người đàn bà với cặp mắt đẫm lệ đã loạng choạng và vào nhầm mộ. Phải, cứ cho như vậy đối với những người đàn bà. Nhưng Simôn Phierơ và Giăng, hai người đánh cá, những con người cứng rắn, không khóc, cũng đến nhầm mộ và tìm thấy ngôi mộ trống khônq. Bím có nghĩ họ đi nhầm mộ không? Nluùig hơn thê nữa, khi đã vào trong mộ và thấy mộ trống, còn có một thiên sứ phán rằng: "Ngài không ở đây đâu. Ngài sống lại rồi. Hãy đến xem chỗ Ngài đã Hầm." Bạn nghĩ thiên sứ cũng vào nhầm mộ luôn chăng? Tuy nhiên, đìùxg quên rằng, chính những người thông thái đã đưa lo những lý luận dó. Thật là một lý thuyết vô níỊỈũa!
2. Những người khúc cho rằng Chúa Jêsus không chết, mù chí níỊất đi. rằng Ngài đã hồi tỉnh bằng cách nào đó trong nẹôi mộ ẩm ướt và di ra. Người ta (lùng một hòn đá lớn để chận cửa mộ, hòn đá này được niêm phong bằnq những con dâu cửa iỊÌỚi cầm quyền Lamã. Không ai bên trong ngôi mộ có thể lăn hòn đá trô lại khi nó đã lăn xuống đường dốc và khớp vào trong rãnh. Ngài không ra khỏi mộ như một con người thương tật xanh xao.
Lẽ thật đơn giản là sự Phục Sinh của Đức Chứa Jêsus là một sự thật được chứng thực đầy đủ trong lịch sử. Ngài đõ tỏ mình sống cho các môn đồ sau khi chịu khổ bởi nhiều bằng chứng không thể sai lầm được. Hãy nghĩ đến những trường hợp cụ thể son đây khi Ngòi hiện ra:
ì. Với Man Mađơlen (Móc 16:9-
lì).
2.	Với những người đàn bà
(Mathiơ28:8- 10).
3.	Với PhierơịLuca 24:34).
4.	Với hai môn đồ trên đường đến Emaút (Luca 24:13- 32).
5.	Cho các môn đồ, trừ Thôma (Giăng 20:19- 25).
6.	Cho các mồn đồ, có cả Thôma (Giăng 20:26-31).
7.	Cho bảy môn đồ bên hồ Galilê (Giăng 21).
8.	Cho hơn 500 tín đồ
(Ỉ.Côrìnhtâ ỉ5:7).
9.	Cho Giacơ (Ị.Côrinhtô 15:7).
10.	Cho các môn đồ trên núi
Ôlìve (Công vụ 1:3- 12).
Một trong những viên đá nền tảng lớn nhất, không hề rúng động và bất di bất dịch của đức tin Cơ Đốc của chúng ta, đó là bằng chứng lịch sử về sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ. Tụi đây, bạn và tôi có thể đífm> vững và chiến đấu cho đức tin. bởi vì chúng ta có một tình huốtiíỊ khônạ thể bác bỏ được. Điều đó có thể bị con người chổi bỏ chứ không thể nào chưn í? mình là sai dược.56
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c. Bại Mạng Lệnh (28:16-20)
28:16,17 Tại xứ Galỉlê, Chúajêsus phục sinh đã hiện ra với các môn đồ Ngài trên một ngọn núi không tên. Đây là lần hiện ra giống như lần được ký thuật trong Mác 10:15-18 và I.Côrinhtô 15:6. Thật là một sự tái hợp tuyệt vời! Những đau đớn của Ngài mãi mãi đã qua đi. Bởi vì Ngài đã sống, họ cũng sẽ sống. Ngài đứng trước mặt họ trong thân thể đã được vinh hiển. Họ thờ phượng một Đức Chúa Trời yêu thương, hằng sống, mặc dầu những nghi ngờ vẫn còn ẩn khuất đâu đó trong tâm trí một số người.
28:18 Kế đó, Chúa giải thích rằng hết thảy quyển phép ở trẽn trời và dưới đất đã giao cho Ngài. về một phương diện, tất nhiên, Ngài vẫn luôn có mọi uy quyền. Nhưng ở đây Ngài muốn nói đến quyền phép với tư cách là Đầu của tạo vật mới. Bởi sự chết và sự sống lại, Ngài có quyền ban sự sống đời đời cho hết thảy những ai Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài (Giăng 17:2). Ngài vẫn luôn có quyền phép với tư cách trái đầu mùa của muôn vật. Nhưng bây giờ Ngài đã làm trọn công tác cứu chuộc, Ngài có quyền với tư cách trái đầu mùa từ trong kẻ chết - "Hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng" (Côlôse 1:15,18).
28:19,20 Với tư cách là Đầu của tạo vật mới, Ngài ban hành Đại Mạng Lệnh, bao gồm "những trật tự hiện hành" cho tất cả những người tin Chúa trong giai đoạn hiện nay của Nước Trời - thời gian ở giữa giai đoạn chối bỏ vị Vua và Sự Trở Lại Lần Thứ Hai của Ngài.
Sứ mạng bao gồm ba mạng lệnh, chứ không phải là những đề xuất.
1.	"Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân." Câu này không giả định sự hoán cải của cả thế giới. Bằng cách rao giảng Phúc Âm, các môn đồ phải chứng kiến người khác ưở thành người học tập hoặc đi theo Chúa Cứu Thế - từ mọi quốc gia, bộ tộc, chủng tộc và thứ tiếng.
2.	Làm phép báptêm "chữ họ nhơn danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh." Trách nhiệm nấy trên các sứ giả của Đấng Christ là phải dạy dỗ phép bấp têm và nhấn mạnh điều này như một mạng lệnh phải được tuân giữ. Trong phép bấp têm của người tin Chúa, Cơ Đốc Nhân công khai kể mình là một với Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Họ thừa nhận rằng Đức Chúa Trời là Cha của họ, Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa và Cứu Chúa họ và Đức Thánh Linh là Đấng ngự trị, ban quyền năng và dạy dỗ họ. Danh trong câu 19 là số ít, một danh hoặc một bản thể, song có ba thân vị - Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh.
3.	Dạy "họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi." Sứ mạng này vượt xa công tác truyền giáo; chỉ giúp họ qui đạo thôi rồi để họ tự nuôi mình là chưa đủ. Họ phải được dạy để vâng giữ tất cả các mạng lệnh của Đấng Christ trong Tân Ước. Bản chất của việc môn đệ hóa là trở nên giống như Thầy, điều này được thực hiện bởi sự giảng dạy có hệ
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thống Lời Chúa và sự vâng giữ Lời Chúa.
Kế đó, Chúa Cứu Thế ban thêm một lời hứa về sự hiện diện của Ngài với các môn đồ cho đến tận thế. Họ không phải ra đi một mình không được trợ giúp. Trong mọi sự hầu việc và đi lại của mình, họ biết có sự đồng hành của Con Đức Chúa Trời.
Hãy để ý bốn chữ "hết thảy" đi liền với Đại Mạng Lệnh: Hết cả quyển phép, hết cả các dân tộc, hét thảy mọi sự; luôn luôn.
Như vậy sách Phúc Âm này đã kết thúc với sứ mạng và lời an ủi đến từ Chúa vinh hiển của chúng ta. Gần hai mươi thế kỷ về sau, những lời của Ngài vẫn có cùng sức thuyết phục, cùng tính xác đáng và cùng sự ứng dụng. Công tác này vẫn chưa hoàn tất.
Chúng ta phải làm gì để thực hiện mạng lệnh sau cùng của Ngài?
CHÚ THÍCH
'(1:1) Giêhôva là hình thức Anh hóa của tên Hybá Yahxvetì, theo truyền thống được dịch là "ĐỨC GIỀHỔVA". Đối chiếu tình huống tương tự với ]êsus, hình thức Anh hóa của từ Hybá Yeshua.
2(4:2,3) Thể loại câu điều kiện thứ nhất, dùng eĩvới lối trình bày. Có thể được diễn ý là: "Nếu, và Ta thừa nhận điều đó, Ngươi là Con Đức Chúa Trời" hoặc "bởi vì Ngươi là Con Đức Chúa Trời."
3(Excursus) "Định kỳ" là sự quản lý hay quyền quản trị. Mô tả các nguyên tắc Chúa dùng liên hệ đến dòng dõi con người ở bất cứ thời điểm đặc biệt nào trong lịch sử. Từ này không có nghĩa là một khoảng thời gian per se mà là chương trình của Đức Chúa Trời ữong bất cứ thời kỳ nào. Cách dùng tương tự được thấy khi chúng ta nói về cách quản trị của ông Reagan, cho thấy các chính sách của tổng thống Reagan theo sau các năm chức vụ của ông.
4(5:13) Albert Barnes, Notes ôn the New Testament, Mathew and Mark, trang 47.
5(5:22) Bản phê bình (với tên gọi "NU" trong chú thích cuối trang của bản NKJV) loại bỏ chữ cách vô cớ, như vậy loại bỏ ngay cả cơn giận công bình.
6(5:44-47) Bản phê bình (NU) ghi là các dân ngoại thay cho những người thâu thuế.
7(5:44-47) Bản đại đa số (đặt cơ sớ trên đa số các thủ bản) viết là bạn hữu thay cho anh em.
8(6:13) Một số các học giả dạy rằng bài ca tụng Chúa được chuyển thể từ ISửký 29:11 với mục đích nghi thức. Đây chỉ là một suy đoán. Hình thức truyền thống của phái Tin Lành (KJV) cho bài cầu nguyện này là điều hoàn toàn bênh vực được.
ọ(7:13,14) Cả bản văn phê bình lẫn bản đại đa số đều có cách ghi cảm thán ở đây: "Cổng hẹp lắm thay, và đường dẫn đến sự sống gian khó biết bao, và ít kẻ kiếm được thay!" Khi các thủ bản cổ nhất (thường là NU) và đại đa số các thủ bản (M) đổng ý với nhau để khác với bản văn truyền thống (TR), chúng hầu như chắc chắn chính xác. Trong các trường hợp đó, truyền thống của KJV được hậu thuẫn rất yếu về bản văn.
10(7:28,29) Jamieson, Fausset và Brown, Critical and Explanatory Commentary ôn the New Testament, V: 50.
"(8:2) Những hình thức phung hủi nhất định được đề cập trong Kinh Thánh không giống như chứng bệnh mà chúng ta gọi là bệnh Hansen. Ví dụ, trong Lêviký, bao gồm các tình trạng có thể ảnh hưởng đến nhà ở hoặc áo xống.
12(8:ló,17) Arno c. Gaebelein, The of Matthew, trang 193.
13(8:28) Bản NU viết là Gađara, còn bản NKJV ghi là Giêrasê. Tên của thành phố và khu vực bằng cách nào đó có thể trùng lặp.
14(9:ló) Gaebelein, Matthew, trang 193.
15(9:17) w. L. Pettingỉll, Simple Studies in Matthew, trang 111, 112.
lố(l0:8) Đại đa số các thủ bản bỏ qua cụm từ "khiến sống kẻ chết" ở đây.
17(10:21) J. c. Macaulay, Obedient Unto Death: Devotional Studies in John's Gospel, 11:59.
18(10:41) Arthur T. Pierson, "The Work of Christ for the Believer," The Ministry of Kesvvick, First Series, trang 114
í9(ỉ Ì :27) Alva Ị. Gospel McClain, The Greatness of the Kingdom, trang 311.
20(1 1:30) J. H. Jowett, Quoted in Our Daily Bread.
21 (Ì2:8) E. w. Rogers, lẻsus the Christ, trang 65, óó.
22(12:19) McCỉain, Kingdom, trang 283.
23{ 12:21) Kỉeist và Lilly.
24(12:27) mía E. Pohle, C.I. Scofield's Question Box, trang 97.
25(12:34,35) Dầu cả bản văn phê bình và bản văn đại đa số đều bỏ qua chữ "Ương lòng," nhưng vẫn hiểu như vậy.
26(13:13) H. Chester VVoodring, những bài giải nghĩa trong lớp học và chưa xuất bản về Mathiơ, Emmaus Bible School, 1961.
27(13:22) G. H. Lang, The Parabolic Teaching of Scripture, trang 68.
28( 13:24-26) Merrill F. Unger, Unger's Bible Dictionary, Ưang 1145.
2Ọ(13:33) J. H. Brookes, ì Am Coming, trang 05.
30(13:49, 50) Gaebelein, Matthew, trang 302.
31 (Ì4:4,5) Không rõ nguồn tài liệu trích.
32(16:2, 3} Dĩ nhiên, những dấu chỉ về thời tiết này có hiệu lực cho Ysơraên, chứ không cho Bắc Mỹ hay cho Vương Quốc Anh!
33( 16:7-10) Mười hai kophinoi của đợi 5,000 người có lẽ chứa được ít hem bảy spurides của đạt 4,000 người.
34(16:17,18) G. Campbell Morgan, The Gospel According to Matthew, trang 211.
35{ Ì ó: 19} Charles c. Ryrie, chủ biên, The Ryrie Study Bible, New King James Version, trang 1506.
3Ó(16:20) James s. Stewart, The Life and Teaching of Jêsus Christ, trang 10Ó.
37(ló:2ó) Donald G. Barnhouse.
38(18:11) Câu này không có trong bản văn NU, nhưng có trong đại đa số các thủ bản (M).
3V(20:15) James s. Stewart, A Man in Christ, trang 252.
40(20:31-34) Gaebelein, Matthew, trang 420.
41 (21:6) J.p. Lange, A Commentary ôn the Holy Scriptures, trọn bộ 25 quyển, không rõ cách xếp trang.
Aĩị23:9, 10) H. G. Weston, Matthew, the Genesis of the New Testament, trang Ì lo.
43(23:14) Ban văn phê bình (NU) bỏ qua lời cảm thán thứ nhì này.
44(23:25, 26) Bản văn đại đa số ghi là không công bình (adikia) thay cho chữ sự quá độ (akrasia).
45(24:29) ì. Velikovsky, Earth in Upheaval, trang 136.
46(24:30) Chính từ ngữ Hylạp này <gẽ, tương ứng với tiền tố từ "geo" trong Anh ngữ) vừa có nghĩa là "xứ" vừa có nghĩa là "đất."
47(24:34) F. w. Grant, "Matthew," Numerical Bible, The Gospels, trang 230.
48(24:3Ỏ) Bản văn NU ghi thêm "Con cũng không biết."
49(25:28, 29) Our Lord's Teachíngs About Money (truyền đạo đem), trang 3,A.
50(2Ó:Ỏ4) Đại danh từ số ít Hy văn su được dùng ở đây để nhấn mạnh. Chữ các ngươi thứ nhì là humin (ở số nhiều) và thứ ba diễn đạt sự kết thúc cho động từ opsesthe.
51(2Ó:Ó4) R. c. H. Lenski, The ỉnterpretation ofSt. Matthe\v's Gospeỉ, trang 10Ó4.
52(27:37) Nếu toàn bộ những phần được trích kết hợp lại với nhau, câu này sẽ ghi là: "Đây là Jêsus người Naxarét, vua của dân Giuđa." Một khả năng khác nữa ấy là mỗi tác giả sách Tin Lành đều hoàn chỉnh nhưng Ưích dẫn những lối nói khác nhau, và những lối nói đó có thể đã khác nhau.
53(27:54) Trong Hy văn, những danh từ vị ngữ xác định (definite predicate nouns) vốn đi trước động từ thì thường thiếu mạo từ (một phần trong "Luật Colvvell").
^(27:05, 6Ố) Merrill F. Ưnger, Unger's Bible Handbook, trang 491.
55(28:8) "Mừng' là lời chào thăm tiêu chuẩn trong Hy văn; ở đây vào Buổi Sáng Phục Sinh, cách dịch nguyên văn của Bản NKJV dường như là thích hợp nhất.
56(28:15) Wilbur Smith, "In the Study," MoodyMonthlỵ, April, 1969.
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TIN LÀNH THEO MÁC

Giới Thiệu
"Trong Mác có sự tươi mới và sức sống lôi cuốn người đọc Cơ Đốc, khiến ông có thể phục vụ lâu dài theo gương Cứu Chúa phước hạnh của mình".
- August Van Ryn.
I. Vị Trí Độc Đáo Trong Kỉnh Thánh
Vì lẽ sách Mác là Tin Lành ngắn nhất và khoảng 90% tư liệu của ông cũng xuất hiện trong cả 2 sách Mathiơ và Luca, vậy Mác đã góp phần gì mà chúng ta không thể thiếu?
Trước tiên, sự ngắn gọn và đơn giản như nhà báo của Mác khiến Tin Lành ông viết trở thành lời giới thiệu lý tưởng về niềm tin Cơ Đốc. Tại các công trường truyền giáo mới, đây thường là sách đầu tiên được chọn để chuyển ngữ cho người bản xứ.
Song không chỉ có văn phong trực tiếp, sống động - rất hợp với người Lamã và các đối tác, mà nội dung còn khiến Tin Lành này thành đặc biệt.
Nhìn chung, ưong khi Mác xử lý cùng các sự việc như Mathiơ và Luca chỉ có ít tư liệu độc quyền, - thì ông đã nêu những chi tiết sống động mà hai sách kia không có. Thí dụ, ông ghi nhận cách Chúa Jêsus nhìn các môn đệ Ngài, cách Ngài nổi giận và thể nào Ngài đi đầu để lên Giêrusalem. Chắc hẳn, Mác đã có các nhận xét tinh tế này từ Phierơ mà ống cộng tác cho đến cuối đời của vị sứ đồ. Truyền thuyết (có lẽ đúng) cho rằng Tin Lành Mác chủ yếu ghi lại các hồi tưởng của Phierơ, sách giải thích các chi tiết cá nhân, hành động và hiệu quả từ nhân chứng trực tiếp.
Người ta tin rằng Mác là chàng trai trẻ đã ở truồng chạy ưốn (14:51) và đó chính là chữ ký khiêm tốn của ông trong cuốn sách. (Vì đề tài này trong các sách Tin Lành không phải là phần đáng lưu ý). Bởi lẽ Giăng Mác sống tại Giêrusalem và không có lý do gì để kể lại chi tiết trên nếu không có liên hệ nào đó đến Tin Lành; vậy về điều này, có lẽ truyền thuyết đã đúng.
li. Quyển Tác Giả
Đa số các trước giả chấp nhận quan điểm công khai từ đầu của Hội Thánh rằng Giăng Mác là người viết sách Tin Lành thứ 2. ông là con trai của bà Mari ở Giêrusalem, có căn nhà làm chỗ nhỏm lại cho các Cơ Đốc nhân
Ngoại chứng của sách có từ sớm, rõ ràng và đến từ nhiều phần trên cả đế quốc. Giám mục Papias (khoảng no se) trưng dẫn lời Trưởng lão Giăng (có lẽ là sứ đồ Giăng hay một môn đồ khác thuộc thế kỷ ì) xác nhận Mác, cộng sự viên của Phierơ đã viết Tin Lành này. Justin Martyr, Irenaeus, Tertullian, Clement ở Alexandria, Origen và Phẩn Mở Đầu Anti-Marcionite về sách Mác đều tin như vậy.
Nội chứng về tác quyền của Mác tuy không nhiều, song khớp với truyền thuyết phổ quát của Hội Thánh đầu tiên.
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Hiển nhiên, người viết biết rõ xứ Palestine, nhất là Giêrusalem. (Lời mô tả phòng cao có nhiều chi tiết hem các sách Tin Lành khác- không ngạc nhiên nếu Mác đã sống tại đây từ nhỏ!). Sách có vài bối cảnh là tiếng Aram (ngôn ngữ của Paỉestine), hiểu rõ phong tục Do Thái, và lối kể chuyện sống động cho thấy rất. gần với nhân chứng trực tiếp. Đại cương nội dung của sách song song với bài giảng của Phiên? trong Công Vụ đoạn 10.
Truyền thống cho rằng Mác viết Tin Lành ngay tại Lamã do sách có nhiều từ Latinh hơn các Tin Lành khác (như centurion, thầy đội -census, kỷ luật- denarius, đơniê- legion, quân đoàn- và praetorium).
10 lần trong Tân Ước, trước giả của chứng ta được nhắc đến với tên theo tiếng Latinh là Mác và 3 lần với tên hỗn hợp theo cả Do Thái và ngoại bang là Giăng Mác. Mác, "kẻ phục vụ" hay trợ lý lúc đầu cho Phaolô, tiếp theo cho cậu mình là Banaba, và theo truyền thuyết đáng tin, cho Phierơ trước khi sứ đồ qua đời, là người lý tướng để viết Tin Lành về Người Đầy Tớ Toàn Hảo.
MI. Thời Điểm Viết
Niên hiệu của sách được bàn cãi ngay giữa vòng các học giả bảo thủ. Do không có niên hiệu chính xác nên người ta chọn niên hiệu là trước năm Giêrusalem bị tàn phá.
Truyền thuyết chia 2 giữa việc Mác viết ra các bài giảng của Phierơ về cuộc đời của Chúa chúng ta trước khi sứ đồ qua đời (tức là trước năm Ó4-Ó8) hay sau khi Phierơ mất.
Nhất là khi sách Mác là Tin Lành đầu tiên như đa số ngày nay tin, thì cần có một niên hiệu sớm hơn hầu cho Luca có thể trưng dụng tư liệu của Mác. Vài học giả chọn niên hiệu sách này vào khoảng đầu thập niên 50, song niên hiệu ấn định từ 57-00 lại tỏ ra hợp lý hơn.
IV. Bối Cảnh Và Chủ Để
Trong Tin Lành này, chúng ta có cầu chuyện tuyệt vời về Người Đầy Tớ Toàn Hảo của Đức Chúa Trời là Chúa Jêsus Christ của chúng ta. Đây là câu chuyện về Đấng đã gạt bỏ việc tỏ bày sự vinh hiển của Ngài trên thiên đàng để mặc lấy hình một Tôi Tớ trên đất (Philíp 2:7). Đây là cầu chuyện vô song về Đấng "đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người" (Mác 10:45)"
Khi chúng ta nhớ lại rằng Người Đầy Tớ Toàn Hảo đó cũng chính là Con Đức Chúa Trời, Ngài đã tự nguyện mặc áo của nô lệ, trở nên Đầy tớ cho loài người, thì Tin Lành sẽ bùng cháy vẻ rực rỡ liên tục. Tại đây, chúng ta thấy Con Trời nhập thể sống như một Người lệ thuộc trên đất. Mọi điều Ngài làm đều do hoàn toàn vâng theo ý của Cha Ngài và các việc quyền năng của Ngài đểu được thực hiện bởi năng quyền của Đức Thánh Linh.
Trước giả, Giăng Mác là đầy tớ của Chúa, đã khởi đầu tốt, rồi chìm khuất một thời gian (Công Vụ 15:38) và cuối cùng được xem là người phục vụ hữu ích (li Tim 4:11).
Văn phong của Mác nhanh gọn, sinh động và súc tích. ồng nhấn
mạnh công việc của Chúa hom là lời Ngài nói, được bày tỏ qua sự kiện ông ghi lại 19 phép lạ so với chỉ 4 chuyện ngụ ngôn.
Đang khi học Tin Lành Mác, chúng ta cần khám phá ba điều:
(1) Sách nói điều gì? (2) Điều này có nghĩa gì? (3) Có bài học nào cho tôi trong phân đoạn này? Với những ai muốn là đầy tớ của Chúa, chân thật và trung thành, sách Tin Lành này chính là cẩm nang có giá trị.

BỔ CỤC

ì.
sự CHUẨN BỊ CHO NGƯỜI ĐẦY TỔ
(1:1-13)
li
CHỨC VỤ LÚC ĐẦU TẠI GALILÊ
(1:14-3:12)
IU.
KÊU GỌI VÀ HUẤN LUYỆN CÁC MÔN Đồ
(3:13-8:38)
IV.
HÀNH TRÌNH ĐẾN GIÊRỨSSALEM
(đoạn 9,10)
V.
CHỨC VỤ TẠI GIÊRUSSALEM
(đoạn 11,12)
VI.
BÀI GIẢNG TRÊN NÚI ÔLIVE
(đoạn 13)
VII.
Sự THƯƠNG KHÓ VÀ CHỊU CHẾT
(đoạn 14,15)
vin.
KHẢI HOÀN
(đoạn ló)

CHỦ GIẢI

I. Sự Chuẩn Bị Cho Người Đẩy Tớ (1:1-13)
A. Sử Giả Tiến Phong Dọn sường Cho Chúa (1:1-8)
1:1 Chủ đề sách Mác là tin lành về Chúa Jêsus Chrỉsỉ, Con Đức Chúa Trời.
Vì Mác có chủ đích nhấn mạnh vai trò đầy tớ của Chúa Jêsus nên không mở đầu bằng gia phổ song với chức vụ công khai của Chúa Cứu Thế. Điều này được tiên tri Giăng Báptít công bố, người phát ngôn cho tin lành.
1:2,3 Cả Malachi và Êsai1 đều tiên báo một sứ giả sẽ đi trước Đấng Mêsi, kêu gọi dân sự dọn lòng về mặt thuộc linh và đạo đức để chuẩn bị đón Chúa (Malachi 3:1; Êsai 40:3). Giăng Báptít 'ám ứng nghiệm các lời tiên tri này. Ông đã là "sứ giả... tiếng kêu trong đồng vắng".
1:4 Ông kêu gọi mọi người ăn năn (thay đổi tâm Ưí và từ bỏ tội lỗi) để nhận được sự tha thứ tội lỗi của Chúa.
Nếu không, họ không thể tiếp đón Chúa. Chỉ có dân thánh mới có thể đón nhận Con Thánh của Đức Chúa Trời.
1:5 Khi dân sự bằng lòng ăn năn, Giăng làm Báptem cho họ như là dấu hiệu bên ngoài cho sự trớ lại. Lễ báptem công khai phân rẽ họ với đa số dân Ysơraên đã quên Chúa. Lễ này liên kết họ với số còn lại đã sẵn sàng đón nhận Đấng Christ. Qua câu 5, dường như dân sự thuận theo lời giảng của Giăng. Song thật ra không phải vậy. Lúc đầu, có lẽ có sự bùng cháy của lòng nhiệt thành với nhiều đám đông lũ lượt kéo ra sa mạc để nghe vị diễn giả bốc lửa, song đa số không thật lòng xưng ra và từ bỏ tội lỗi mình.
1:6 Giăng là hạng người ra sao? Ngày nay, ông có thể bị xem là kẻ
cuồng tín và thần bí. Nhà ông là hoang mạc. Quần áo ông mặc giống như Ềli, là thứ đơn giản và bền nhất. Thức ăn của ông đủ để duy ữì sự sống và sức mạnh, song ít sang trọng, ông là hạng người đặt mọi sự dưới công tác vinh dự là tỏ bày Đấng Christ ra. Có thể ông đã giàu có, song lại chọn ưở nên nghèo, ông đã trở thành người phát ngôn thích hợp cho Đấng không có chỗ để gối đầu. Bài học tại đây là đầy tớ Chúa cần sống giản dị.
1:7 Giăng nói về sự cao trọng của Chúa Jêsus. Ngài lớn hơn ông về năng quyền, chức vụ và sự toàn hảo. Giăng biết mình không đáng cúi xuống cởi dây giày của Ngài, là công việc nhỏ nhất của một nô lệ. Lời giảng đầy dẫy Thánh Linh luôn tôn cao Chúa Jêsus và hạ bệ cái Tôi (bản ngã).
1:8 Giăng làm báptem bằng nước. Đầy là đấu hiệu bên ngoài song không đem lại sự thay đổi Ương đời sống con người. Chúa Jêsus sẽ làm báptem cho họ bằng Đức Thánh Lỉnh, lễ báptem này sẽ tạo ra sự tuôn đổ mạnh mẽ về năng quyền thuộc linh (Công Vụ Ì :8). Lễ này cũng khiến tất cả tín hữu được hiệp làm một trong Hội Thánh là thân thể Đấng Christ (I.CÔ 12:13).
B. Sử Giả Tiên Phong Làm Baptem Cho Chua (1:9-11)
1:9 Nay kết thúc thời gian 30 năm yên lặng tại Naxarét. Chúa Jêsus đã sẵn sàng thi hành chức vụ công khai. Trước hết, Ngài trải qua chặng đường hơn sáu mươi dặm từ Naxarét đến sông Giôđanh, gần thành Jêricô. Tại đó, Giăng làm báptem cho Ngài. Tất nhiên, trường hợp này không có sự ăn năn, vì không có tội lỗi để xưng ra. Lễ báptem của Chúa là hành động biểu tượng chỉ về sự chết cuối cùng của Chúa tại đồi Gôgôtha và sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết. Vậy, ngay từ lúc mới bắt đầu, thập tự giá và ngôi mộ trống đã phủ bóng cách sống động ừên chức vụ công khai của Ngài.
1.10,11 Khi vừa ra khỏi nước, Ngài thấy các từng trời mô ra và Thánh Linh giáng xuống với hình chim bồ câu đậu trên Ngài. Đức Chúa Cha lên tiếng, xác nhận Jêsus là Con yêu dấu của Ngài.
Suốt cuộc đời của Chúa chúng ta, chẳng hề có lúc nào mà Ngài không được đầy dẫy Thánh Linh. Song nay, Chúa Thánh Linh đến trên Ngài, xức đầu Ngài cho chức vụ và phú quyền năng cho Ngài. Đây là chức vụ đặc biệt của Đức Thánh Linh, chuẩn bị cho ba năm phục vụ trước mắt. Quyền năng của Thánh Linh là cần thiết. Một người có thể được giáo dục, có tài và nói năng trôi chảy, song nếu thiếu phẩm chất bí mật mà chúng ta gọi là 'được xức dầu' thì sự phục vụ của người ấy không có sự sống và không hiệu quả. Đây là cầu hỏi căn bản: 'Tôi đã từng trải kinh nghiệm được Đức Thánh Linh ban quyền năng để phục vụ Chúa chưa?'
c. Chúa Jésus BỊ Satan Cám Dỗ (1:12-13)
Người Đầy Tớ của Đức Giêhôva bị Satan cám dỗ trong đồng vắng suốt 40 ngày. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đưa Ngài đến cuộc hẹn này - không phải để thấy Ngài có vấp ngã không, song để chứng tỏ Ngài không thể phạm tội. Nếu Chúa Jêsus đã có thể
Vấp ngã như một Người trên đất, thì điều gì bảo đảm cho chúng ta rằng hiện nay Ngài không thể đang phạm tội như một Người trên thiên đàng?
Vì sao Mác chép rằng Ngài đã ở với các thú rừng? Liệu các con thú này có bị Satan kích động để tìm cách tiêu diệt Chúa không? Hay chúng trò nên ngoan ngoãn trước sự hiện diện của Đấng đã tạo ra chúng? Chúng ta chỉ có thể nêu câu hỏi.
Các thiên sứ hầu việc Ngài vào cuối 40 ngày (xem Math 4:11); suốt thời gian chịu cám dỗ Ngài đã không ăn gì (Lu 4:2).
Tín hữu không ưánh khỏi các sự thử thách. Càng bước đi gần Chúa, càng được thử nghiệm khó hơn. Satan không lãng phí thuốc súng dành cho kẻ tin hữu danh, song dành đại pháo cho những ai đang lấn sân ưên chiến trường thuộc linh. Gặp thử thách không phải là tội. Tội là khi chiều theo sự cám dỗ. Với sức riêng, chúng ta không thể kháng cự. Song Chúa Thánh Linh ở Ương chúng ta là sức mạnh cho Cơ Đốc nhân để khuất phục các dục vọng tối tăm.
li. CHỨC VỤ BAN ĐẨU CỦA NGƯỜI ĐẦY TỚ TẠI GALILÊ (1:14-3:12) A. Chua Jêsus Bắt Bâu Chúc Vụ (1:14,15)
Mác bỏ qua chức vụ của Chúa tại Giuđê (xem Tin Lành Giăng 1:1-4:54) và bắt đầu với chức vụ vĩ đại tại Galilê, khoảng Ì năm ọ tháng (1:4-9:50). Rồi ông nói ngắn gọn về phần chức vụ sau đó tại Bêrê (10:1-10:45), trước khi đến tuần lễ cuối cùng tại Giêrusalem.
Chúa Jêsus đến Galilê, giảng Tin Lành về Nước Trời2. Sứ điệp cụ thể của Ngài như vầy:
1.	Kỳ đã trọn. Theo lịch đã tiên báo, thời điểm Đức Vua xuất hiện đã được ấn định. Nay giờ đã điểm.
2.	Nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Nhà Vua đã đến và nước Ngài được chân thành rao tặng cho quốc gia Ysơraên. Nước đã đến gần theo ý nghĩa Đức Vua đã xuất hiện.
3.	Con người được kêu gọi phải ăn năn và tin đạo Tin Lành. Đẽ có tư cách bước vào nước Ngài, họ phải xoay lưng khỏi tội lỗi và tiếp nhận tin mừng về Chúa Jêsus.
B. Bin Ngư Phù Được Gọi (1:16-20) 1:16-18 Đang khi đi trên bờ biển hồ Galilê, Chúa Jêsus thấy Simôn và Anhrê đang lưới cá. Ngài đã gặp họ trước đó, vì thật ra, họ đã là môn đệ của Ngài khi Ngài khới đầu chức vụ (Giăng 1:40-41). Nay, Ngài kêu gọi họ theo Ngài, hứa sẽ khiến họ thành những tay đánh lưới người. Tức thì hai người bỏ chài lưới mà theo Ngài. Họ đã vâng lời cách nhanh chóng, hoàn toàn và có tính hy sinh.
Lưới cá là một nghệ thuật và chinh phục linh hồn cũng vậy. Vì cần cỏ:
Ì. Sự kiên nhẫn. Thường phải qua nhiều giờ cô đơn đợi chờ.
2.	Kỹ năng khéo léoYhì dùng mồi, lưỡi câu hay lưới.
3.	Sự phán đoán và sự nhận biết thông thường về luồng cá.
4.	Sự kiên trì. Một tay lưới giỏi không dễ năn lòng bỏ cuộc.
5.	Sự yên lặng. Cách tốt nhất là tránh sự quấy rối và giấu mình ỏ hậu trường.
Chúng ta trở nên những tay lưới người khi theo Đấng Christ. Càng trở
nên giống Ngài, chúng ta càng thành công trong việc chinh phục người khác cho Ngài. Trách nhiệm của chúng ta là theo Chúa; và Ngài sẽ lo liệu phần còn lại.
1:19,20 Đi một đỗi xa xa, Chúa Jêsus thấy Giacơ, con Xêbêđô, với em là Giăng đang vá lưới trong thuyền. Ngài liền kêu hai người, họ liền từ giã cha mình mà theo Ngài.
Đấng Christ vẫn đang kêu gọi con người từ bỏ mọi sự và theo Ngài (Lu 14:33). Mọi điều chúng ta có kể luôn cha mẹ, đều không được phép ngăn trớ chúng ta vâng phục Chúa.
c. Chúa Jẽsus Buổi Tà Linh (1:21-28)
Các câu từ 21 -34 mô tả một ngày tiêu biểu trong cuộc đời của Chúa. Phép lạ nối tiếp phép lạ khi vị Y Sĩ Đại Tài chữa lành kẻ bị quỉ ám và các tật bịnh.
Các phép lạ chữa lành của Chúa Cứu Thế minh họa cách Ngài giải phóng con người khỏi các hậu quả bi thảm của tội lỗi. Điều này được ghi lại qua sơ đồ dưới đây.

PHÉP LẠ
GIẢI CỨU KHỎI
1. Đuổi tà linh ra khỏi một người
(1:23-26)
1. Sự ó uế của tội lỗi.
2. Chữa lành bà gia của Simôn (1:29-31)
2. Sự háo hức và không yên nghỉ của tội lỗi.
3. Chữa lành người phung       {1:40-45)
3. Sự gớm ghiếc của tội lỗi.
4. Chữa lành người bại (2:1-12)
4. Sư bai xuôi do tôi lỗi.
5. Chữa lành người teo tay (3:1-5)
5. Sự vô dụng do tội lỗi.
6. Đuổi quỉ (5:1-20)
ố. Sự khốn cùng, tàn bạo và kinh khiếp của tôi lỗi.
7. Người đàn bà mất huyết (5:25-34)
7. Sức mạnh của tội lỗi hủy hoại sức sống.
8. Gọi con gái Giairu sống lại
(5:21-24,35-43)
8. Sự chết thuộc linh do tội lỗi.
Ọ.   Chữa   lành   con   gái   người nữ Syrôphênix (7:24-30)
Ọ. Sự nô lệ Satan và tội lỗi.
10. Chữa lành người điếc và ngọng
(7:31-37)
10. Sự câm điếc thuộc linh, không nghe hay nói Lời Chúa.
11. Chữa lành người mù (8:22-26)
11. Sự mù lòa đối với ánh sáng Tin Lành.
12. Chữa lành em trai bị quỉ ám
(9:14-29)
12. Sự tàn bạo do Satan thống trị.
13. Chữa lành người mù Batimê
(10:40-52)
13. Tội lỗi dẫn đến sự mù loa và đói khát về thước linh.
Cho dù ngày nay, người rao giảng Tin Lành không bị đòi hỏi phải có các hoạt động chữa lành về mặt thân thể, song lại phải thường xuyên xử lý các đối tác thuộc linh. Đây há chẳng phải là các phép lạ lớn hơn mà Chúa Jêsus đã nêu ở Giăng 14:12 sao: "Kẻ nào tin Ta cũng sẽ làm việc Ta làm; lại cũng làm những việc lớn hem nữa".
1:21,22 Bây giờ, chúng ta trở lại câu chuyện Mác kể. Tại Cabênaum, Chúa Jêsus vào nhà hội và dạy dỗ
trong ngày Sabát. Dân sự nhận biết đây không là một giáo sư bình thường. Có năng quyền hiển nhiên xuất phát từ lời Ngài phán truyền, không như các thầy thông giáo nói đều đều cách máy móc. Các câu nói của Ngài là những mũi tên ra từ Đấng toàn năng. Các bài học Ngài dạy có sức mạnh nắm bắt người nghe, thuyết phục và thách thức họ. Các thầy thông giáo như chỉ rao bán thứ tôn giáo loại hai. Lời Chúa Jêsus dạy rất thực tế. Ngài có thẩm quyền để công bố điều đã làm vì Ngài đã sống đúng với điều mình đã dạy.
Bất cứ ai giảng dạy Lời của Đức Chúa Trời phải dạy cách có quyền, hoặc không nói chi cả. Thi Thiên 110:10 viết: "Tôi tin, nên tôi nói". Phaolô lặp lại điều đó trong thư II.CÔ 4:13. Sứ điệp họ rao truyền phát xuất từ niềm tin quyết sâu xa.
1.23 Trong nhà hội có người bị tà ma ám. Nó được mô tả như là một tà linh. Điều này có lẽ là tà ma bày tỏ sự có mặt của nó bằng cách khiến cho người bị ám ở ưong tình trạng ô uế về thể xác hay về luân lý, đạo đức. Chúng ta đừng lẫn lộn việc bị tà ma ám với nhiều hình thức khác nhau của việc mất vệ sinh. Hai việc này hoàn toàn tách biệt, rõ ràng. Người bị tà ma ám thật sự bị tà linh chiếm hữu và cai trị. Người này thường có thể thực hiện các việc siêu nhiên và thường ưở nên hung bạo hay phạm thượng khi đối diện với Thân Vị và công việc của Chúa Jêsus Christ.
1:24 Cần thấy rằng tà linh nhận biết Chúa Jêsus, nói Ngài ở Naxarét và là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.
Cũng ghi nhận các đại danh từ đổi từ số nhiều sang số ít: "Chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao?... Tôi biết Ngài là ai..." Đầu tiên, tà ma nói cách liên kết với người bị ám; rồi sau đó, nói cách cá nhân.
1:25,26 Chúa Jêsus đã không chấp nhận lời chứng của tà ma cho dù lời đó là đúng. Vậy, Ngài bảo nó hãy nín đi và ra khỏi người đó. Thật lạ lùng khi thấy người đó co quắp và nghe tiếng hét the thè của tà ma khi nó ra khỏi nạn nhân của nó.
1:27,28 Phép lạ gây kinh ngạc. Thật là mới lạ khi chỉ bởi một lệnh truyền, một Người đã có thể đuổi quỉ. Họ tự hỏi phải chăng đây là khởi đầu của một trường dạy đạo mới. Tin tức về phép lạ tức thì đồn ra khắp cả miền xung quanh xứ Galilê. Trước khi rời khỏi phân đoạn này, chúng ta cần ghi nhận ba điều:
Ì. Sự Xuất hiện đầu tiên của Đấng Christ dường như đã dấy lên sự bùng nổ trong hoạt động của ma quỉ trên đất.
2.	Quyền năng của Đấng Christ trên các tà linh báo ưước sự đắc thắng chắc chắn của Ngài trên Satan và các thuộc hạ của nó.
3.	Đức Chúa Trời hành động tại đâu thì Satan chống cự tại đó. Những ai muốn hầu việc Chúa có thể chờ đợi sự chống đối ở mỗi bước đường. 'Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy' (Êph 6:12).
2.	D. Bà Gia Cùa Phiên! Được Chữa Lành (1.29-
31)
"Tức thì" là một trong các từ đặc trưng của Tin Lành Mác và rất thích hợp để nhấn mạnh đặc tính đầy tớ của Chúa Jêsus.
1:29,30 Vừa ở nhà hội ra, Chúa chúng ta đi đến nhà của Phierơ. Khi Ngài vừa tới, thì được biết bà gia Phierơ đang nằm trên giường, đau rét. Câu 30 chép: Tức thì, chúng thưa với Ngài về chuyện người. Họ đã không chậm trễ trình nhu cầu của bà cho vị Y Sĩ.
1:31 Không nói một lời, Chúa Jêsus bèn lại gần, cầm tay bà đỡ dậy. Bà được chữa lành ngay lập tức. Thông thường bịnh rét rời khỏi một người qua sự thuyên giảm dần. Tại đây, không chỉ chữa lành, Chúa còn ban sức mạnh tức thì để phục vụ. Và bà bắt tay hầu hạ họ. JR Miller viết:
Mỗi bịnh nhăn được phục hồi cách bình thường hay khác thường, nên nhanh chỏng dâng cuộc đời đã nhận lại để hầu việc Chúa... Rất nhiều M>ười luôn chần chờ trước các cơ hội hầu việc Chúa, mơ tưởng mình sẽ bước vào một chức vụ vĩ dụi và tế nhị. Đang khi đó họ để trôi khỏi tầm tay chính những việc mà Đấrií> Christ muôn họ làm cho Nqài. Sự hầu việc Chúa thật trước tiên là hoàn tất tốt mọi bôn phận hằng ììíỊÒỵ cua mình.3 Có thể thấy trong mỗi phép lạ chữa bịnh, Cứu Chúa tiến hành cách khác nhau. Điều này nhắc chúng ta nhớ không hề có hai sự qui đạo hoàn toàn giống nhau. Mỗi người cần được đối xử trên nền tảng cá nhân.
Việc Phierơ có bà gia cho thấy ý tưởng tu sĩ phải sống độc thân là xa lạ lúc bấy giờ. Đây là truyền thuyết của con người không được Lời Chúa hỗ trợ, song được số đông kẻ xấu nuôi dưỡng.
E. Chữa Lành Lúc Mặt Trãi Lặn (1:32 34)
Các tin tức về Chúa Cứu Thế xuất hiện đã lan rộng trong ngày. Vì đang là ngày Sabát nên dân sự không dám đem kẻ bịnh đến cùng Ngài. Song khi mặt trời đã lặn và ngày Sabát đã qua, người ta lũ lượt kéo đến trước cửa nhà của Phierơ. Tại đó, các kẻ bịnh và kẻ bị quỉ ám đều kinh nghiệm quyền năng chữa lành khỏi mọi hình thức và mức độ của tội lỗi.
F. Rao Giảng Khắp Galilẽ (1.35-39) 1:35 Chúa Jêsus đã thức dậy rất sớm khi trời còn mờ mờ, đi vào nơi
vắng vẻ và để thì giờ cầu nguyện mà không bị quấy nhiễu. Người Đầy Tớ của Đức Giêhôva lắng nghe mỗi buổi sớm mai để nhận sự dạy dỗ trong ngày từ Đức Chúa Cha (Êsai 50:4,5). Nếu Chúa Jêsus còn cần đến giờ tĩnh nguyện lúc sáng sớm, thì chúng ta lại càng cần hơn thế nữa! Cũng nên thấy rằng Chúa đã trả giá để cẩu nguyện; Ngài đã thức dậy và đi từ khi trời còn mờ mờ. Cầu nguyện không hề theo sự thuận lợi cá nhân, song là vấn đề kỷ luật bản thân và hy sinh. Phải chăng điều này cho thấy vì sao nhiều công tác phục vụ của chúng ta lại không hiệu quả?
1.36,37 Khi Simôn và các môn đệ khác thức dậy, thì đám đông đã lại tụ tập phía ngoài căn nhà. Các môn đệ đi tìm Chúa để nói cho Ngài biết về việc quần chúng đang tìm Ngài.
1:38 Kỳ lạ thay, Chúa không ưở lại thành phố, song dẫn các môn đệ đến các làng xung quanh, nói rằng Ngài cũng phải giảng đạo tại đó nữa.
Vì sao Chúa đã không trở lại Cabênaum?
1.	Trước tiên, Ngài vừa cầu
nguyện xong và biết rõ Đức Chúa Cha
muốn Ngài làm gì trong ngày đó.
2.	Kế tiếp, Ngài nhận biết phong trào quần chúng tại Cabênaum là nông cạn. Chúa Cứu Thế không hề bị lôi cuốn bởi đám đông lớn. Ngài nhìn bên dưới bề mặt để tím kiếm điều có trong lòng họ.
3.	Ngài hiểu sự cám dỗ nguy hiểm khi được nổi tiếng và dạy các môn đệ qua tấm gương của Ngài, phải cảnh giác khi mọi người nói tốt về họ.
4.	Ngài luôn muốn tránh mọi sự biểu lộ hời hợt của cảm xúc có thể khiến đám đông che khuất thập tự giá.
5.	Ngài hết sức nhấn mạnh việc giảng Đạo. Các phép lạ chữa lành, vốn có chủ đích làm giảm sự khốn khổ của con người, cũng nhằm để khiến họ chú ý đến sứ điệp.
1:39 Vậy, Chúa Jêsus đã đi trải khắp xứ Galilẽ, giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỉ. Ngài phối hợp việc giảng dạy với thực hành, giữa nói và làm. Thật thú vị khi thấy Ngài thường đuổi quỉ tại các nhà hội. Liệu các Hội Thánh tự do ngày nay có giống các nhà hội chăng?
e. Một Người Phung Được Sạch (1:40-45)
Câu chuyện này cho chúng ta một thí dụ có sự dạy dỗ về lời cầu nguyện được nhậm.
1. Đây là lời cầu xin sốt sắng và tuyệt vọng - nài xin Ngài.
2.	Có sự tôn kính - sấp mình xuống trước mặt Ngài.
3.	Đầy khiêm nhu, thuận phục -nếu Chúa muốn.
4.	Với lòng tin - Ngài có thể.
5.	Nhận biết nhu cầu - khiến tôi được sạch.
ố. Cụ thể - không phải "ban phước cho tôi" mà là "khiến tôi được sạch."
7.	Có tính cá nhân - "khiến tôi được sạch."
8.	Ngắn gọn - với 5 từ Ưong nguyên bản.
Hãy chú ý điều đã xảy ra!
Chúa Jêsus động lòng thương xót. Chúng ta không thể đọc những từ này mà lòng không rung động vì sự hớn hở và biết ơn.
Ngài đưa tay mình ra. Hãy suy nghĩ điều này! Cánh tay của Đức Chúa Trời giơ ra để đáp lời cầu nguyện khiêm nhu và tin cậy.
Ngài rờ đến người. Theo luật pháp, một ngươi chính thức bị lây ô uế nếu chạm đến một người phung. Tất nhiên, ở đây cũng có thể bị nguy hiểm vì lây bịnh nữa. Song Con Người Thánh Khiết đã hòa mình với nỗi khổ của loài người, đánh tan sự tàn phá của tội lỗi mà không hề bị chúng lây nhiễm.
Ngài đáp: "Ta khừng." Ngài muốn chửa lành nhiều hơn là chúng ta muốn được lành. Và tiếp: "Hãy sạch đi." Lập tức, da người phung liền trớ nên mềm mại và tinh sạch.
Ngài cấm anh công bố phép lạ này cho đến khi trình diện trước thầy tế lễ và dâng của lễ qui định (Lêvi 14:2). Trước tiên, đây là thử nghiệm sự vâng
lời của anh. Anh có làm theo như đã được chỉ dạy chăng? Anh đã không vâng lời: đi công bố việc mình và kết quả là ngăn trở công việc của Chúa (câu 45). Điều này cũng trắc nghiệm sự suy xét của Thầy tế lễ. ông có nhận biết rằng Đấng Mê si chờ đợi từ lâu nay đã đến, thi hành các phép lạ chữa lành kỳ diệu? Nếu ông tiêu biểu cho cả dân Ysơraên, thì chắc đã không nhận ra Ngài.
Lần nữa, chúng ta thấy Chúa Jêsus rút khỏi đám đông và thi hành chức vụ tại nơi vắng vẻ. Ngài không đo lường sự thành công bằng các con số.
H. Chữa Lành Người Đao Bại (2:1-12) 2:1-4 Ngay sau khi Chúa trở vào thành Cabênaum... nhiều người tụ họp xung quanh ngôi nhà. Tin tức lan
ra mau chóng và người ta mong thấy Người Làm Phép Lạ ra tay. Chỗ nào Đức Chúa Trời hành động thì tại đó dần sự được thu hút. Chúa Cứu Thế trung tín giảng đạo cho họ nghe khi đám đông chen chúc trước cửa nhà. Ở phía sau đám đông là một người bại, có bốn người khiêng trên giường. Nhưng vì đông người, không lại gần Ngài được. Bốn người bạn bèn theo cầu thang bên ngoài để lên mái nhà, dỡ mái ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lổ đỏ giông giường người bại đang nằm xuống - có lẽ có khoảng sân ở giữa -đem anh ta đến gần Con Đức Chúa Trời. Có người đã đặt tên cho bốn người bạn tốt khiêng giường là cảm Thông, Phối Hợp, Sáng Tạo và Kiên Trì. Mỗi chúng ta cần nỗ lực là người bạn có các đức tính này.
2.5 Chúa Jêsus thây đức tin họ, ... bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ỉa, tội lỗi ngươi đã được tha. Phải chăng nói câu đỏ lúc này thật là kỳ lạ, vì đây là vấn đề của bệnh bại không phải là vấn đề của tội lỗi? Vâng, song Chúa Jêsus vượt trên các ưiệu chứng để chạm đến căn nguyên. Ngài không chữa lành thân thể mà bỏ qua phần tâm linh. Ngài không sửa lại tình trạng tạm thời mà bỏ mặc tình cảnh đời đời. Vậy, Ngài đã phán: "Tội lỗi ngươi đã được tha." Đây là lời công bố kỳ diệu. Nay - ngay ưên đất - trong đời này - tội lỗi của con người đã được tha. Anh ta không cần phải đợi đến tận Ngày Phán Xét. Anh ta đã nhận sự bảo đảm ngay lúc này về sự được tha thứ. Và những ai tin cậy Chúa Jêsus đều được như vậy.
2.6,7 Lập tức, các thầy thông giáo chụp lấy ý nghĩa các lời này. Họ đã được học kỹ ương Kinh Thánh rằng chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có quyển tha tội. Cho đến lúc này thì lập luận của họ đúng. Song thay vì nhận biết Chúa Ịêsus là Đức Chúa Trời, họ lên án Ưong lòng rằng Ngài đã nói phạm thượng.
2.8,9 Chúa biết các ý tưởng của họ, một minh chứng cho quyền năng siêu nhiên của Ngài. Ngài nêu câu hỏi thách thức này: "Nay bảo kẻ bại rằng: Tội ngươi đã được tha; hay là bảo người rằng: Hãy đứng dậy vác giường mà đi; hai điều ấy điểu nào dễ hơn?" Thật ra, nếu chỉ nói suồng thì hai câu đều dễ như nhau. Song về mặt con người thì không thể làm bất cứ điều nào cả.
2.10-12 Chúa tuyên bố tội của anh ta đã được tha. Đúng vậy, song điều
này có thật sự xảy ra không? Các thầy thông giáo không thể nhìn thấy tội của anh ta đã được tha, vì vậy họ sẽ không tin. Để chứng tỏ tội anh ta thật sự đã được tha tội, Chúa Cứu Thế cho các thầy thông giáo điều họ có thể thấy. Ngài bảo người bại hãy đứng dậy, vác giường và đi. Người bại vâng lời tức thì. Ai nấy đều lấy làm lạ. Họ chưa hề thấy việc thể nẩy trước đây. Song các thầy thông giáo vẫn không tin, dù có chứng cớ không chối cãi được. Niềm tin bao gồm cả ý chí, và họ đã không muốn tin.
I. Chúa Gọi LẾvi (2:13-17)
2.13,14 Khi dạy đỗ dân chúng phía mé biển, Chúa thấy Lêvi đang ngồi tại sở thâu thuế. Chúng ta biết Lêvi là Mathiơ, người sau này sẽ viết sách Tin Lành thứ nhất. ông là người Do Thái, song nghề nghiệp của ông thì chống lại người Do Thái vì đang thu thuế cho chính quyền Lamã đáng ghét! Những kẻ như vậy luôn luôn không thể xem là Ưung thực - thật ra, họ bị xem rẻ là hạng cặn bã của xã hội, như phường đĩ điếm. Tuy nhiên, công trạng đời đời của Lêvi là đã bỏ hết mọi sự và theo Chúa, khi được Ngài kêu gọi. Mong rằng mỗi chúng ta đều như Lêvi trong sự vâng phục tức thì, không thắc mắc. Điều này dường như là sự hy sinh lớn lúc ấy, song trong cõi đời đời hành động này không có gì là hy sinh cả. Như nhà truyền giáo tuân đạo Jim Elliot đã viết: "Kẻ cho điều mình không thể giữ hay được điều mình không thể mất, không phải là kẻ ngu dại."
2:15 Một bữa tiệc được dọn tại nhà Lêvi, để ông có thể giới thiệu các bạn mình cho Chúa Jêsus. Hầu hết khách dự đều như ông - những người thâu thuế và kẻ có tội. Chúa nhận lời mời và đến với họ.
2:16 Các thầy thông giáo và người Pharisỉ cho rằng Ngài phạm tội trọng. Thay vì đến thẳng với Chúa, họ đến với các môn đồ của Ngài và cố làm suy giảm niềm tin và lòng trung thành của họ. Sao Thầy của các ông lại ngồi ăn uống với các tên thu thuế và kẻ có tội?
2:17 Đức Chúa Jẽsus nghe vậy bèn
nhắc họ nhớ rằng chỉ cỏ kẻ bịnh mới cần đến thầy thuốc. Các thầy thông giáo cho mình là khỏe mạnh, nên không nhận ra mình cần đến Vị Y Sĩ Đại Tài. Người thu thuế và kẻ có tội nhận biết mình có tội và cần được giúp đỡ. Chúa Jêsus đã đến để gọi các tội nhân giống như ho. - không phải để gọi người công bình.
Ồ đây, có bài học cho chúng ta. Chúng ta không nên khép mình giữa cộng đồng Cơ Đốc. Song tốt hơn nên làm bạn với người đời hầu có thể giới thiệu họ với Cứu Chúa của mình. Khi làm bạn với kẻ có tội, chúng ta không được làm điều gì xúc phạm lời chứng của mình hoặc để cho người chưa được cứu kéo chúng ta xuống mức độ của họ. Chúng ta cần chủ động dẫn dắt thân hữu đến chỗ được nâng đỡ tích cực về mặt thuộc linh. Tách mình khỏi thế giới băng hoại là điều dễ dàng, song Chúa Jêsus đã không hề làm vậy và những kẻ theo Ngài cũng không nên làm như thế.
Các thầy thông giáo cho rằng họ sẽ hạ uy tín Chúa khi gọi Ngài là bạn của kẻ có tội. Song sự nhục mạ có chủ
ý này đã trớ thành lời khen tặng dễ thương. Mọi kẻ được cứu đều hãnh diện xưng nhận Ngài là bạn của các tội nhân và đời đời yêu mến Ngài vì điều đó.
J. Cuộc Tranh Luận VÊ sự Kiêng Ăn (2:18
22)
2:18 Các môn đệ của Giăng Báptít và của người Pharisi kiêng ăn như sự
thực hành tôn giáo. Trong Cựu Ước, điều này được dạy như là sự biểu lộ niềm thống hối. Song kiêng ăn đã đánh mất phần lớn ý nghĩa và trổ" nên thứ nghi thức thông thường. Nhận thấy các môn đổ của Chúa Jêsus không kiêng ăn và có lẽ trong lòng họ nảy sinh niềm nhức nhối về ghen tị và tự ái khi họ yêu cầu Ngài giải thích.
2.19,20 Đáp lại, Chúa so sánh môn đệ Ngài với bạn hữu của chàng rể. Ngài chính là Chàng Rể. Khi Ngài còn đang ở với họ thì họ không có cơ hội biểu lộ nỗi buồn. Song tới kỳ khi Ngài được đem đi khỏi họ, bấy giờ họ sẽ kiêng ăn.
2:21 Liền tức thì qua hai thí dụ minh họa Chúa công bố Kỷ Nguyên Mới đã đến mà thời trước không sao bì kịp. Minh họa đầu tiên là miếng vải mới chưa co rút. Nếu được dùng để vá một cái áo cũ thì nó sẽ co rút và điều tất yếu sẽ xảy ra. Cái áo vốn là vải cũ đã sờn, sẽ bị chằng rách ngay tại chỗ miếng vá mới được đắp vào. Chúa Jêsus đã ví sánh Hệ Thống Tôn Giáo Cũ như miếng vải cũ. Đức Chúa Trời không bao giờ có ý định dùng Cơ Đốc giáo vá chằng lên Do Thái giáo; song đó là một khởi đầu mới. Sự buồn rầu của Kỷ Nguyên Cũ, biểu lộ qua sự kiêng ăn, phải nhường chỗ cho niềm vui trong Thời Kỳ Mới.
2:22 Minh họa thứ hai là rượu mới chứa trong bầu da cũ. Da cũ đã hết khả năng co giãn. Khi chứa rượu mới, rượu lên men làm tăng áp suất và bầu đa cũ sẽ nứt ra. Rượu mới tượng trưng cho niềm vui và năng quyền của niềm tin Cơ Đốc. Bầu da cũ chỉ về nghi lễ và hình thức của Do Thái giáo. Rượu mới cần có bầu da mới. Các môn đệ của Giăng và của người Pharisi không thể ép môn đồ của Chúa dưới cái khuôn của sự kiêng ăn và buồn rầu theo thông lệ. Niềm vui sôi sục của đời sống mới cần được tự do tuôn trào ra. Cơ Đốc giáo luôn bị tổn thất khi con người tìm cách pha trộn Cơ Đốc giáo với sự tuân thủ luật pháp một cách tuyệt đối. Chúa Jêsus đã dạy rằng hai bên không thể song hành với nhau. Luật pháp và ân điển là hai nguyên tắc đối lập nhau.
K. Tranh Luận Vế Ngày Sabát (2:23-28)
2:23,24 Biến cố này minh họa điều Chúa Jêsus vừa dạy về sự xung đột giữa truyền thống của Do Thái giáo và sự tự do của Tin Lành.
Khi nhằm ngày Sabát, Đức Chúa Jêsus đi qua đồng lúa mì... môn đổ Ngài bứt bông lúa mì để ăn. Điều này không vi phạm luật nào của Đức Chúa Trời. Song theo truyền thống chi li từ chân tơ kẽ tóc của các trưởng lão, các môn đổ đã phá luật Sabát bằng việc "gặt" và có thể là cả "đập lúa" (vò hạt lúa mì ữong tay để lột bỏ lớp vỏ trấu!)
2:25,26 Chúa đã trả lời bằng một câu chuyện trong Cựu Ước. Đavít, dù đã được xức dầu để làm vua, ông đã bị
khước từ và thay cho sự trị vì lại bị săn đuổi như một con gà gô. Một ngày kia, khi đã hết lương thực, ông vào nhà của Đức Chúa Trời và dùng bánh trần thiết để nuôi mình và các thuộc hạ. Thông thường, người ngoài không được phép ăn bánh lễ ngoại ưừ các thầy tế lễ mà thôi. Tuy vậy, Đức Chúa Trời không quở trách Đavít vì đã làm điều đó. Vì sao? Bởi vì những điều không đúng trong Ysơraên. Khi Đavít chưa ngồi ưên ngôi vua, Đức Chúa Trời cho phép ông làm điều mà thông thường là không hợp pháp.
Đây chính là trường hợp của Chúa Jêsus. Dù đã được xức dầu, Ngài vẫn chưa trị vì. Chính việc các môn đồ Ngài phải bứt lúa mì đang khi đi tỏ ra những điều không đúng trong Ysơraên. Chính các người Pharisi cần phải tiếp đón Chúa Jêsus và các môn đổ thay vì chỉ trích họ.
Nếu Đavít đã thật sự phạm luật khi ăn bánh lễ mà Đức Chúa Trời còn không quở trách, huống chi các môn đồ lại càng không đáng trách trong tình cảnh tương tự, không vi phạm điều gì ngoài các lời truyền khẩu của các trưởng lão.
Câu 26 cho biết Đavít ăn bánh lễ đang khi Abiatha làm thầy tế lễ thượng phẩm. Theo I.Samuên 21:1, Abimêléc là thầy tế lễ đương thời. Abiatha là thân phụ của ông. Có lẽ sự trung thành của thầy tế lễ thượng phẩm đối với Đavít đã ảnh hưởng trên Abimêléc khiến ông cho phép trường hợp ngoại lệ này.
2:27,28 Chúa của chúng ta kết thúc sự tranh luận bằng cách nhắc nhở người Pharisi rằng Đức Chúa Trời đã lập ngày Sabát vì lợi ích cho con người, không phải để người làm nô lệ cho ngày Sabát. Ngài nói thêm vì Con Người cũng làm chủ ngày Sabát -Ngài đã lập ngày Sabát trong nơi đầu tiên. Vì vậy, Ngài Ươn quyền ấn định nên làm hay không nên làm điều gì trong ngày Sabát. Chắc chắn, ngày Sabát không bao giờ có chủ ý cấm làm các việc cần hay các việc lành. Cơ Đốc nhân không bị buộc phải giữ ngày Sabát. Đây là ngày dành cho quốc gia Ysơraên. Ngày tỏ tường dành cho Cơ Đốc giáo là ngày của Chúa, ngày đầu tuần lễ. Tuy nhiên, đây không hề là một ngày cứng ngắc với những điều được hay không được làm có tính luật pháp. Đúng hơn đây là ngày của đặc quyền khi thoát khỏi công việc đời thường, các tín hữu được tự do thờ phượng, phục vụ và chăm sóc linh hồn mình. Với chúng ta, không cần phải hỏi: "Có sai khi làm điều này ữong ngày của Chúa chăng?" bèn là "Làm sao để tận dụng ngày này để Đức Chúa Trời được vinh hiển, kẻ lân cận được phước và tôi được bổ ích về thuộc linh?"
L. Chúa Chữa Lành Bệnh Trong Ngày Sabát (3:1-6)
3:1,2 Một trường hợp khác cần xem xét liên quan đến ngày Sabát. Khi Chúa Jêsus vào nhà hội một lẩn nữa, Ngài gặp một người nam teo bàn tay. Một câu hỏi nảy ra: "Liệu Chúa Jêsus có chữa lành cho anh ỉa trong ngày Sabát không?" Nếu có, tất người Pharisi có cớ để chống lại Ngài - hoặc họ tự nghĩ như vậy. Hãy nghĩ đến sự giả hình và gian dối của họ. Họ đã
không thể làm gì để giúp đỡ anh ta và họ nổi giận với ai đã làm điều đó. Họ đã tìm thấy lý đo để kết tội Chúa của sự sống. Nếu Ngài chữa lành trong ngày Sabáỉ, họ sẽ ùa đến để giết hại như bầy sói đói mồi.
3:3,4 Chúa bảo người bịnh bước tới trước. Bầu không khí chìm trong sự chờ đợi. Rồi Ngài hỏi người Pharisi rằng: "Trong ngày Sabát, nên làm việc lành hay việc dữ, cứu người hay giết người?" Cầu hỏi này phô bày tính chất độc ác của người Pharisi. Họ nghĩ Ngài đã sai khi làm phép lạ chữa lành trong ngày Sabát, song họ lại không sai khi lập mưu giết Ngài cũng trong ngày Sabát!
3:5 Không có gì lạ khi họ đều nín lặng! Sau một lúc im lặng buồn bực, Chúa Cứu Thế bảo người bịnh giơ tay ra. Khi anh vâng lời, bàn tay MỞ nên đầy đặn như cũ, các nếp nhăn biến mất.
3:6 Điều này còn hơn cả điều người Pharisi mong đợi. Họ đi ra, bàn luận với phe Hêrốt, là kẻ thù truyền kiếp và cùng lập mưu để giết Chúa Jêsus. Đây vẫn là ngày Sabát. Vua Hêrốt đã giết được Giăng Báptít. Có lẽ phe của vua cũng có thể thành công trong việc giết Chúa Jêsus. Người Pharisi hy vọng như vậy.
M. Bám Bâng Tụ Họp Quanh Chua (3:7-12) 3:7-10 Rời khỏi nhà hội, Chúa Jêsus lánh ra nơi bờ biển hồ Ga lì lê. Biển trong Kinh Thánh thường chỉ về dân ngoại. Vì vậy, hành động này có thể muốn nói Chúa xây khỏi dân Do Thái để đến với dân ngoại. Một đoàn dân đông lắm tụ họp lại, không chỉ từ
Galilẽ mà cũng từ các nơi xa khác nữa. Bởi cớ dân đông, nên Ngài biểu môn đồ sắm cho mình một chiếc thuyền nhỏ để rời xa bờ một chút đặng cho khỏi bị chúng lấn ép Ngài quá.
3:11,12 Khi tà ma giữa đám đông kêu lên rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời, Ngài nghiêm cấm chúng nó chớ tỏ cho ai biết mình. Như đã biết, Chúa không nhận lời chứng cứa tà ma. Ngài không phủ nhận Ngài là Con Đức Chúa Trời, nhưng Ngài chọn thời điểm và cách thức thích hợp để công bố điều đó. Chúa Jêsus có quyền năng chữa lành, song các phép lạ của Ngài chỉ được thực hiện cho những người muốn được giúp đỡ. Với sự cứu rỗi cũng vậy. Quyền năng của Chúa có đủ để cứu mọi người, song chỉ hiệu quả cho những ai tin nhận Ngài.
Chúng ta học biết từ Chúa Cứu Thế là nhu cầu không tạo nên sự kêu gọi. Nhu cầu có khắp mọi nơi. Chúa Jêsus, theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Cha, biết phục vụ nơi đâu và khi nào. Chúng ta cũng phải như vậy.
HI. CHÚA KÊU GỌI VÀ HUÂN LUYỆN CÁC MÔN ĐỆ (3:13 - 8:38) A. Sự Chọn Mười Hai Sứ Bó (3:13-19) 3:13-18 Đối diện với công tác truyền giảng cho thế gian, Chúa Jêsus lập mười hai sứ đồ. Bản thân họ chỉ là những người bình thường, nhưng đo họ có mối liên hệ với Chúa nên họ trở nên nổi bật.
Họ là những người trẻ tuổi. James E.Stewart đã nhận xét sâu sắc về tuổi trẻ của các môn đồ:
Cơ Đốc giáo khởi đầu như phong trào của nhữnẹ người trẻ ... Thật đáng tiếc vì nghệ thuật Cơ Đốc và sự
giảng dạy Cơ Đốc lọi thường khó hiểu. Song chắc chắn là nhóm môn đồ đầu tiên là những người trẻ. Vậy, không có gì ngạc nhiên khi Cơ Đốc giáo đã xâm nhập thế giới như một phong trào của những người trẻ. Có lẽ đo số các sứ đồ khoảng hai mươi mấx tuổi khi bắt đầu theo Chúa ... Bản thân Chúa Jêsus, chúng ta đỉCìig quên, bước vào chức vụ trên đất với "giọt sương mai của tuổi trẻ" trên Ngài (Thi ì 10:3 - trước tiên chính Chúa Jêsus và sau đó là Hội Thánh đã áp dụng Thi Thiền này cho Ngài). Một bản năng thật đã dẫn dắt cóc Cơ Dóc nhân sau này khi họ vẽ lại hình ảnh của Thầy mình trên các tường cứa hầm mộ, không già nua, cằn cỗi và khổ hạnh, song như một người chăn trẻ tuổi bước đi trên đồi buổi sớm moi. Nguyên tác bài Thánh ca của Isaac Watt mô tả đúng với sự kiện:
Khi tôi ngắm nhìn cây thập tự kỳ diệu,
Nơi Vua vinh hiển và trẻ trung đã chịu chết.
Chưa hề có ai đõ thấu hiểu được trái tim trẻ trưng trong sự tươi tắn, can đâm, độ lượng, hy vọng của nó, hoặc nỗi cô đơn bất chợt, cơn ác mộng, các mối xung đột âm thầm, các cám dỗ nhức nhối của nó, không cù cỏ thể hiểu rõ mọi điều đó bằng Chúa Jêsus. Và không ai có thể nhận thức rổ hơn Chúa Jêsus trong cuộc đời niên thiếu khi các ý nghĩ kỳ lạ đang say ngủ bỗníỉ thức dậy và cả thê giới bắt đầu nu} ra lù những cơ hội tốt nhất của Đức Chúa Trời cho linh hồn ... Khi xem câu chuyện cùa mười hai sứ đồ đầu tiên, đó là xem xét cuộc phiêu lưu của cóc chàng trai trẻ. Chúnạ ta thấy họ theo Thầy mình bước vào việc không hề biết, họ chưa biết rõ Ngài là ai hay vì sao lại làm như vậy, hoặc Ngài sẽ dẫn họ đến đâu; song chỉ bị thu hút bởi Ngài, bị hớp hồn và chinh phục rồi bị cầm giữ từ sức mạnh không cưỡng lại được của tâm linh Ngài, bị các bạn nhạo cười, bị kẻ thù âm mưu chống đối, đôi khi những nỗi hoài nghi dấy lên trong lòng, cho đến khi họ gần như mong thoát khỏi mọi sự này cách ôn toàn; song vẫn bám chặt lấy Ngài, vượt qua sự phá sản của niềm hy vọng để đạt đến sự trung thành tốt hơn và cuối cùng gặt hái cách vinh quang danh hiệu mà Vị Chúa Tể (Te Deum) ban cho họ là "Đội ngũ các sứ đồ vinh hiển. " Thật đáng nhìn xem họ, vì chúng ta cũng có thể lây nhiễm tinh thần của họ và dân bước theo Chúa Jêsus.A
Chúa kêu gọi mười hai sứ đồ nhằm ba mục đích: (1) để họ ở cùng Ngài, (2) để Ngài sai đi giảng đạo, và (3) nhận quyền phép chữa lành các thứ tật bệnh và đuổi quỉ.
Trước hết, họ cần có thời gian được huấn luyện - chuẩn bị ứong nơi riêng tư trước khi giảng cho quần chúng. Đây là nguyên tắc phục vụ căn bản. Chúng ta phải có thì giờ ở riêng với Chúa trước khi ra đi làm sứ giả cho Ngài.
Tiếp theo, họ được sai đi giảng đạo. Việc công bố Lời của Đức Chúa Trời, phương cách truyền giảng căn bản, phải luôn là công tác trọng tâm. Không công tác nào có thể thày thế được.
Cuối cùng, họ nhận quyển phép siêu nhiên. Đuổi quỉ sẽ chứng tỏ cho mọi người là Đức Chúa Trời đang
phán bảo với họ qua các sứ đồ. Kinh Thánh chưa hoàn tất. Các phép lạ là thành tích của các sứ giả Đức Chúa Trời. Ngày nay, con người tiếp cận với toàn bộ Lời Chúa; họ có trách nhiệm phải tin nhận Lời Ngài mà không cần sự minh chứng của các phép lạ.
3:19 Tên của Giuđa íchcariốt nổi bật lên giữa vòng các sứ đồ. Đầy là sự huyền nhiệm liên hệ đến một người được chọn làm sứ đổ lại trở thành kẻ phản Chúa chúng ta. Một trong các điều đau lòng nhất trong mục vụ Cơ Đốc là thấy một ai đó nổi bật, sốt sắng và có vẻ mộ đạo, sau đó lại xoay lưng với Chúa Cứu Thế để trở lại với thế gian đã đóng đinh Ngài.
Mười một người đã tỏ lòng trung thành với Chúa, và qua họ, Ngài đã làm đảo lộn cả thế giới. Chính họ đã sản sinh ra các môn đệ mỗi lần tiếp xúc truyền giảng, và trong một ý nghĩa, ngày nay chúng ta là bông trái nối tiếp của chức vụ họ. Không thể đo lường tầm ảnh hướng của chúng ta cho Đấng Christ cần phải lan rộng bao xa.
B. Tội Không Được Tha (3:20-30) 3.20,21 Chúa Jêsus xuống núi, nơi Ngài đã kêu gọi các môn đổ, vào trong một căn nhà tại Galilê. Có một đoàn dân lại nhóm họp tại đó khiến Ngài và các môn đồ bận rộn đến nỗi không có thì giờ để ân. Nghe thế, những thân nhân Ngài nghĩ rằng Ngài bị mất trí khôn, nên tìm cách đưa Ngài đi. Chắc hẳn họ đã bối rối vì lòng nhiệt thành về tôn giáo của kẻ cuồng tín này trong gia đình.
J.R. Miller bình luận: Hụ chỉ có thể qiải thích lòỉiíỊ sốt sắng khớníỊ khuyên bảo được của
Ngài bằng cách kết luận rằng Ngài không khỏe mạnh. Ngày nay, chúng ta cũng được nghe những lời tương tự khi vài môn đồ tin kính của Chúa hoàn toàn quên mình khi yêu mến Thầy của mình. Người ta nói: Có lẽ bạn ây không được khỏe! Họ nghĩ một người là điên dại khi say mê tôn giáo cách bất thường hoặc tỏ lòng nhiệt thành hơn một Cơ Đốc nhân trung bình trong sự phục vụ Thầy mình...
Đây chính là loại 'không khỏe mạnh' tốt lành. Song đáng buồn là điều này lại quá hiểm. Nếu loại này đông người hơn thì đã không có quá nhiều linh hồn hư mất vì không được cứu đang khi ở ngay dưới bóng che của các Hội Thánh chúng ta; sẽ không quá khó khi cần kêu gọi các giáo sĩ và tài chánh để đem Tin Lành đến các lục địa tối tăm; sẽ không có quá nhiều hàng ghế trông trong các nhà thờ; không có quá nhiều giờ nghỉ dài giữa các buổi nhóm cầu nguyện; hoặc có quá ít người dạy đạo trong các buổi học Trường Chúa nhật. Sẽ thật là vinh diệu nếu tất cả Cơ Đốc nhân đều từ hả chính mình như Thầy hay Phaoỉố đã từ bỏ. Loại 'không khoe' tồi tệ mà thế gian đầx dẫy là không hề suy nghĩ đến người khác; là sống giữa tthữỉĩg người hư mất, song không hề động lòng thươììíỊ xót họ hay nghĩ đến tình trạng hư mất của họ hay có chút nỗ lục để cứu vớt hụ. Thật dễ giữ một cái đầu tỉnh táo với một trái tim lạnh vù không hề quan tâm đến các linh hồn hư mất; song chúní> ta là kẻ coi ẹií? anh em mình vù không có sự chểnh mủng nào tệ hụi hơn việc thờ ơ với sự cứu rỗi đời đời của họ.5
Khi một người bùng cháy cho Đức Chúa Trời thì dường như luôn lạc điệu với người đương thời. Càng giống Đấng Christ bao nhiêu, chúng ta lại sẽ càng kinh nghiệm nỗi buồn khi bị thân nhân và bạn bè hiểu lầm bấy nhiêu. Nếu chúng ta bung ra để làm giàu, người đời sẽ trìu mến chúng ta. Nếu chúng ta trớ thành cuồng tín cho Chúa Jêsus Christ, họ sẽ chế nhạo chúng ta.
3:22 Các thây thông giáo chẳng nghĩ rằng Chúa không khỏe. Họ lên án Ngài nhờ quyền phép của Bêẽnxêbun là chúa quỉ để trừ quỉ. Tên Bêênxêbun có nghĩa là 'chúa của loài phân ruồi' (dung ílies) hay 'chúa của sự nhơ bẩn'. Đây là lời kết án nghiêm khắc, hèn hạ và phạm thượng.
3:23 Đầu tiên, Chúa Jêsus bác bỏ, rồi công bố sự định tội cho những kẻ nói lời đó. Nếu Ngài đã đuổi quỉ nhờ Bêênxêbun thì Satan đã tự chống lại mình, tự làm hỏng mục đích của nó. Nó nhắm mục tiêu dùng quỉ để khống chế người, không phải để giải phóng người khỏi quyền lực của quỉ.
3:24-26 Một nước, một nhà hay một người tự phân rẽ để chống lại chính mình thì không thể tồn tại. Sự sống còn tùy thuộc vào sự hợp tác trong nội bộ, không phải sự phân hoa.
3:27 Vì vậy, lời kết tội của các thầy thông giáo là phi lý. Thật ra, Chúa Jêsus đã làm việc đối nghịch với điều họ nói. Các phép lạ Ngài làm chứng tỏ Satan đã suy tàn không còn mạnh nữa. Chúa Cứu Thế đã nói: "Chẳng ai có thể vào nhà một người mạnh sức cướp lấy của người mà trước hết không trói người lại. Phải trói người lại, rồi mới cướp nhà người được."
Satan là kẻ mạnh sức. Căn nhà là
nước của nó; nó là chúa của đời này. Của cải nó là những người bị nó cầm tù. Chúa Jêsus là Đấng ưói Satan và cướp phá nhà nó. Khi Chúa Hiện Đến Lần Thứ Hai, Satan sẽ bị trói và ném vào vực sâu không đáy trong vòng 1000 năm. Việc Chúa Cứu Thế đuổi quỉ trong chức vụ ưên đất tiên báo sự kiện Ngài sẽ hoàn toàn ưói buộc ma quỉ.
3:28-30 Tại đây, Chúa Jêsus công bố các thầy thông giáo mắc tội không được tha. Khi kết án Chúa Jêsus đã nhờ chúa quỉ mà đuổi quỉ, Ương lúc Ngài thực sự nhờ cậy Thánh Linh, như vậy họ gọi Đức Thánh Linh là chúa quỉ. Đó là xúc phạm đến Thánh Linh. Mọi tội lỗi đều có thể được tha thứ, song tội đặc biệt này không hề được tha đâu. Đó là tội đời đời.
Ngày nay, người ta có thể phạm tội này không? Chắc là không. Đó là tội lúc Chúa Jêsus làm phép lạ trên đất. Vì lẽ ngày nay, Chúa không còn ở trong thần thể ưên đất để đuổi quỉ nên không hề có một khả năng tương tự để xúc phạm Chúa Thánh Linh. Những ai đau buồn vì phạm tội không thể tha đã không vướng vào tội đó. Chính việc họ quan tâm cho thấy họ không mắc tội xúc phạm Chúa Thánh Linh.
c. Mẹ Vá Anh Em Thật Của Đúc Chua Jêsus (3:3135)
Bà Mari, mẹ của Chúa Jêsus, đi cùng các em Ngài đến để nói chuyện với Ngài. Đoàn dân đông khiến họ không đến gần Ngài được, vậy họ
nhắn tin là đang đợi Ngài ở ngoài. Khi người ta nói cho Chúa biết mẹ và các em0 Ngài đang tím Ngài, Chúa Jêsus nhìn quanh và tuyên bố rằng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời chính là mẹ và anh em của Ngài.
Chúng ta có thể rút ra nhiều bài học ở đây:
1.	Trước tiên, lời tuyên bố của
Chúa Jêsus là lời quở trách việc thờ
lạy bà Man. Ngài không hề xúc phạm
bà là bà mẹ về phần xác, song Ngài
muốn nói rằng các mối liên hệ thuộc
linh ưu tiên (được xem trọng) hơn mối
liên hệ về huyết thống. Bà Mali đáng
trọng khi thi hành ý chỉ của Đức Chúa
Trời hơn là khi làm mẹ của Chúa
Jêsus về phần xác.
2.	Tiếp theo, lời này bác bỏ giáo lý cho rằng bà Mari trọn đời đổng trinh. Chúa Jêsus có các em về phần xác. Ngài là con trai đầu lòng và sau đó bà còn sanh nhiều con trai và con gái khác (xin xem Math 13:55; Mác 6:3; Giăng 2:12; 7:3,5,10; Công Vụ 1:14; I.CÔ 9:5; Gai 1:19; cũng xem Thi Ó9:.8).
3.	Chúa Jêsus đặt những việc mà Đức Chúa Trời quan tâm trên các mối liên hệ thuộc thể. Với các môn đồ, ngày nay Ngài vẫn phán: "Nếu có ai đến theo Ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình nữa thì không được làm môn đồ Ta" (Lu 14:26).
4.	Phân đoạn này nhắc nhớ chúng ta rằng các Cơ Đốc nhân có mối liên hệ chặt chẽ với nhau còn hơn là mối liên hệ theo huyết thống, khi các thân nhân họ không tin Chúa.
5. Cuối cùng, trong phân đoạn này Chúa Jêsus nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Tôi có đáp ứng được tiêu chuẩn này không? Tôi có đang là mẹ hoặc em của Chúa về mặt thuộc linh không?
D. Thí Dụ VẾ Người Gieo Giống (4:1-20)
4:1,2 Một ngày kia, Chúa Jêsus lại khởi sự giảng dạy nơi bờ biển. Đoàn dân đông khiến Ngài phải đùng một chiếc thuyền làm tòa giảng, kẻo ra xa bờ một chút. Và Ngài tiếp tục dạy dỗ những bài học thuộc linh từ thiên nhiên về chính Ngài. Ngài có thể thấy được chân lý thuộc linh từ lãnh vực thiên nhiên. Nó hiện hữu cho tất cả chúng ta nhìn thấy.
4:3,4 Thí dụ này liên hệ đến người gieo giống, hạt giống và đất. Đất dọc đường quá cứng nên hạt giống không lọt xuống được. Chim trời... đến và ăn hết hạt giống.
4:5,6 Đất đá sỏi chỉ có một lớp đất thịt mỏng phủ trên nền nhiều sỏi đá. Lớp đất mỏng khiến hạt giống không thể bén rễ sâu.
4:7 Đất bụi gai có nhiều gai góc mọc lên hút hết chất bổ dưỡng và ánh nắng mặt trời khiến hạt giống bị nghẹt ngòi.
4:8,9 Đất tốt màu mỡ và nhiều đất thịt với điều kiện thuận lợi cho hạt giống phát triển. Một hột ra ba chục, hột khác sáu chục và hột khác một trăm.
4:10-12 Khi Đức Chúa Jêsus ở một mình, các mồn đổ hỏi Ngài vì sao Ngài phán bằng thí dụ. Ngài giải thích với họ rằng sự mẩu nhiệm của Nước Đức
Chúa Trời đã tỏ ra cho họ. Sự mầu nhiệm trong Tân ước là lẽ thật kín giấu chỉ có thể biết khi được qua mặc khải đặc biệt. Sự mầu nhiệm của Nước Đức Chúa Trời là:
Ì. Chúa Jêsus đã bị khước từ khỉ Ngài dâng mình như Vị Vua cho dân Ysơraên.
2.	Cần có khoảng thời gian quá độ trước khi Nước Trời được thành lập theo nghĩa đen trên đất.
3.	Trong giai đoạn lâm thời đó, Nước Trời hiện hữu dưới dạng thuộc linh. Hễ ai nhận Đấng Christ là Vua, đều ở trong Nước Trời, cho đù Vua có vắng mặt.
4.	Lời của Đức Chúa Trời được gieo ra trong thời kỳ quá độ với các mức thành công khác nhau. Một số người thật sự qui đạo Ương khi số khác chỉ là tín đổ hữu danh vô thực. Những ai xưng mình là Cơ Đốc nhân đều có Nước Trời theo hình thức bề ngoài, song chỉ kẻ chân thật mới thực sự có Nước Trời trong lòng.
Câu 11,12 giải thích vì sao lẽ thật này được trình bày bằng thí dụ. Đức Chúa Trời tỏ bày các bí mật của nước Ngài cho những ai có lòng cởi mở, mềm mại và vâng lời, còn với kẻ khước từ ánh sáng đã ban cho họ thì chân lý được cố ý che khuất lại. Đây là những kẻ mà Chúa đề cập như là "người ngoài". Câu 12 đường như cứng và thô lỗ với người tình cờ đọc đến: "Hầu cho họ xem thì xem mà không thấy, nghe thì nghe mà không hiểu, e họ hối cải mà dược tha tội chăng."
Nhưng chúng ta cần nhớ đặc ân lớn lao mà họ đã được hưởng. Con
Đức Chúa Trời đã dạy dỗ giữa vòng họ và đã thi thố nhiều phép lạ kỳ diệu trước mắt họ. Thay vì nhận biết Ngài là Đấng Mêsi chân thật thì nay họ lại khước từ Ngài. Vì khi đã xem thường Sự Sáng cho cả thế giới, họ sẽ khước từ ánh sáng của lời Ngài dạy. Do đó, họ xem các phép lạ Ngài làm mà không hiểu ý nghĩa thuộc linh bên trong, nghe các lời Ngài dạy mà không tiếp thu các bài học sâu xa từ đó.
Việc nghe Tin Lành vào thời diễm cuối cũng như vậy. Người ta vẫn có thể tiếp tục phạm tội trong ngày ân điển. Họ rời xa khỏi điểm cứu rỗi. Có nhiều người nam và nữ đã khước từ Chúa Cứu Thế, không hề còn cơ hội để ăn năn và được tha tội. Họ có thể nghe Tin Lành, song lòng đã cứng và tai thì nặng. Chúng ta nói, "Sự sống ồ đâu, niềm hy vọng ở đó," nhưng Kinh Thánh nói đến những kẻ còn sống mà không còn hy vọng ăn năn (như Hê 6:4-6 chẳng hạn).
4:13 Trở lại với thí dụ về người gieo giống, Chúa Jêsus hỏi các môn đồ nếu họ không hiểu thí dụ đom giản đó thì thế nào hiểu mọi thí dụ được.
4:14 Chúa Cứu Thế không nói ai là người gieo giống. Có thể là chính Ngài hay người giảng đại diện cho Ngài. Chúa nói hạt giống là lời Ngài.
4:15-20 Các loại đất khác nhau chỉ về lòng người và sự tiếp nhận Lời Chúa, như sau:
Đất dọc đường (c.15) là lòng cứng cỏi. Loại người bướng bỉnh, không tan vỡ cương quyết nói 'Không' với Chúa Cứu Thế. Satan, qua hình ảnh chim trời sà xuống nuốt hết hạt giống đạo. Sứ điệp không có tác động trên tội
nhân. Sau đó, người này vẫn thờ ơ, vô cảm đối với Lởi Chúa.
Đất đá sỏi (c.l 6,17) là loại người đáp ứng hời hợi với Lời Chúa. Có thể do cảm xúc trước lời mời nhiệt thành của Tin Lành, họ tỏ ra tin Đấng Christ. Song đó chỉ là sự tán thành của lý trí, không hề có lòng cam kết của người đó đối với Đấng Christ. Người vui mừng nhận hạt giống đạo; song nếu có lòng ăn năn sâu xa với sự thống hối thì tốt hơn. Người này tỏ ra sốt sắng một thời gian, song khi sự bắt bớ hay khó khăn xảy ra, người nghĩ giá phải trả quá lớn nên từ bỏ toàn bộ. Người tỏ ra là Cơ Đốc nhân khi điều này phổ biến, song sự bắt bớ đã chứng tỏ lòng người không thật.
Đất bụi gai (c.18,19) là hạng người có khởi đầu đầy hứa hẹn. Xét bề ngoài, người tỏ ra là tín hữu thật. Rồi người bận rộn với công việc làm ăn, với sự lo lắng về đời này và lòng tham muốn giàu sang. Họ mất lòng quan tâm đến các giá trị thuộc linh và cuối cùng là từ bỏ việc làm Cơ Đốc nhân.
Đất tốt (c.20) là loại người dứt khoát tiếp nhận Lời Chúa, dù có phải trả giá nào đi nữa. Họ thực sự đã được sanh lại và trung thành với Đấng Christ là Vua. cả thế gian, xác thịt hay ma quỉ có không thể lay động niềm tin của họ nơi Ngài.
Trong các loại đất tốt củng có các mức độ kết quả khác nhau. Có hột ra ba chục, hột khác sáu chục và hột khác một trăm. Điều gì quyết định mức kết quả? Đời sống kết quả nhất là đời sống vâng phục Lới Chúa cách nhanh chỏng, và vui mừng không thắc mắc.
E. Trách Nhiệm của Kẻ Nghe Sạo (4:21-25) 4:21 Đèn ớ đây chỉ về các chân lý mà Chúa chia sẻ cho môn đồ. Lẽ thật nẩy là không được đem đèn để dưới cái thùng hoặc dưới cái giường, song phải để bên ngoài, chồ khoảng khoát để soi sáng cho mọi người. Cái thùng chỉ về công việc làm ăn có thể cắt xén thì giờ dành cho việc của Chúa. Cái giường có thể nói về các tiện nghi hay sự lười biếng đều là kẻ thù của Tin Lành.
4:22 Chúa Jêsus nói với đoàn dân bằng các thí dụ. Lẽ thật nhấn mạnh được che giấu. Song chủ đích thiên thượng là các môn đồ sẽ giải thích các lẽ thật kín giấu cho những tấm lòng sẵn sàng. Tuy nhiên, câu 22 cũng có thể hiểu là phải luôn nhớ rằng ngày đến sẽ tỏ ra rằng công việc làm ăn hay sự nuông chiu bản thân có được phép lấn át công tác làm chứng cho Chúa Cứu Thế không.
4:23 Các lời trên thêm nghiêm trọng khi Chúa Jêsus nhấn mạnh: "Nếu ai có tai mà nghe, hãy nghe."
4:24 Rồi Chúa Cứu Thế cảnh bào thêm: "Hãy cẩn thận về điểu mình nghe." Nếu tôi nghe mạng lệnh từ Lời Chúa song không làm theo, tôi không thể chuyển lại cho người khác. Khi dân sự thấy được chân lý qua cuộc đời người giảng thì sự giảng dạy mới có năng quyền và hiệu quả.
Khi chia sẻ chân lý cho người khác, hễ chúng ta đong cho người ta chừng nào thi sẽ nhận lại chừng ấy cộng thêm số lời. Thông thường đang khi
chuẩn bị bài, người dạy nhận được nhiều hơn là người học. Và phần thướng trong tương lai sẽ lớn hơn số nhỏ nhoi đã đầu tư.
4:25 Mỗi khi tiếp thu chân lý mới và thực thi trong đời sống mình, chắn chắn chúng ta sẽ được nhận thêm chân lý nữa. Mặt khác, nếu không đáp ứng với lẽ thật, chúng ta sẽ mất luôn các điều đã nhận.
ĩ. Thi Dụ Vế Hạt Giếng Tăng Truồng (4:26-
29)
Thí dụ này chỉ có trong Tin Lành Mác và có ít nhất hai cách giải thích. Người vãi có thể là hình ảnh của Chúa Jêsus vãi giống trên đất trong lúc thi hành chức vụ công khai, rồi trỗ về trời. Hạt giống bắt đầu lớn lên - cách âm thầm, kín nhiệm nhưng chắc chắn. Từ một khởi đầu nhỏ bé, phát triển thành mùa gặt gồm các tín hữu thật. Khi hột đã chín... mùa gặt đã đến cần thu hoạch vào kho lẫm trên trời.
Hoặc thí dụ này dùng để khích lệ các mồn đồ. Họ có trách nhiệm gieo giống. Họ có thể ngủ hay thức và đêm hay ngày, biết chắc rằng Lời của Đức Chúa Trời đã gieo ra sẽ không trô về luống nhưng, song sẽ làm trọn điều Chúa muốn làm. Qua tiến trình mầu nhiệm và bí mật, hoàn toàn không do nỗ lực hay tài khéo của con người, Lời Chúa tác động trên lòng người, làm nảy sinh bông trái cho Đức Chúa Trời. Con người trồng tỉa, tưới bón song Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Lối giải thích này gặp khó khăn ở câu 29. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể tra lưỡi hái vào mùa gặt. Song theo thí dụ thì chính người gieo hạt tra lưỡi hái vào khi hạt đã chín.
G. Thi Dụ Vé Hạt Cải (4:30-34) 4:30-32 Thí dụ này minh hoa sự tăng trướng của Nước Trời, khới đầu nhỏ như một hột cải sau mọc lên, trở nên lớn hơn mọi thứ rau, và nứt ra nhành lớn, đến nỗi chim trời núp dưới bóng nó được. Nước Trời bắt đầu là một thiểu số bị bắt bớ. Rồi trớ thành phổ cập và được chính quyền tiếp nhận như là quốc giáo. Sự tăng trưởng này thật ngoạn mục song không lành mạnh, đa số là những kẻ phục vụ Chúa bằng mồi miếng song không thật lòng qui đạo.
Như Vance Havner đã nói: Khi Hội Thánh bị thương tích, họ lánh xa. Khi họ bắt đầu được gắn huy ctuatng, thì chính nghĩa tàn lụn. Khi các Cơ Đốc nhân bị ném làm mồi cho sư tử thì đó là ngày hội lớn cho Hội Thánh hơn là khi họ phân phối các vé mời theo tìnig mùa và ngồi chễm chê trên khán đài.7
Vì vậy, cây cải minh họa những nước tự xưng là theo Cơ Đốc giáo, song lại trở thành ổ chứa cho đủ loại giáo sư giả. Đây là bề ngoài của vương quốc như hiện có ngày nay.
4:33,34 Hai câu này dẫn chúng ta vào nguyên tắc quan trọng về dạy đạo. Chúa Jêsus đã giảng cho đoàn dân tùy theo sức họ nghe được. Ngài lập nền trên bài trước, cho họ có thời gian tiêu hóa bài cũ trước khi cung ứng chất liệu mới. Nhận biết mức tiếp thu của người nghe, Ngài không nhồi nhét các lời chỉ dẫn nhiều hơn mức họ có thể nhận (cũng xem Giăng 16:12; I.CÔ 3:2; Hê 5:12). Vài diễn giả đã áp dụng phương cách khiến chúng ta có thể nghĩ rằng Đấng Christ đã dạy,
"Hãy nuôi bầy hươu cao cổ của Ta," thay vì "Hãy nuôi chiên Ta!"
Dù Chúa thường dạy bằng thí dụ, nhưng khi ở riêng, Ngài cắt nghĩa hết cho môn đổ mình. Ngài ban ánh sáng cho kẻ thật lòng muốn nhận.
H. Sóng Và Gió đều phục vụ Chúa (4:35-41)
4:35-37 Đến chiểu ngày ấy, Chúa Jêsus và các môn đồ đi ngang qua Biển hồ Galilê bờ phía Đông. Họ chưa chuẩn bị gì cả. Cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Thình lình có cơn bão lớn nổi lẽn. Sống tạt vào thuyên, đến nỗi gần đầy nước.
4:38-41 Chúa Jêsus đang ngủ ở đàng sau lái. Các môn đồ sợ hãi đến đánh thức Ngài đậy, trách sao Ngài tỏ ra thiếu quan tâm đến sự an nguy của họ. Chúa bèn thức dậy, quở gió và sóng biển, lập tức gió liền đứt và biển hoàn toàn yên lặng như tờ. Rồi Chúa quở trách mồn đồ vì đã sợ và không tin cậy. Họ đều kinh ngạc trước phép lạ. Dù đã biết Chúa Jêsus là ai, song họ vẫn sững sờ trước quyền năng của Đấng trọn quyền kiểm soát mọi sự.
Biến cố này bày tỏ nhân tánh và thần tánh của Chúa Jêsus. Ngài ngủ đàng sau lái là nhân tánh của Ngài. Ngài phán một lời và biển liền yên lặng, đó là thần tánh của Ngài.
Điều này bày tỏ năng quyền của Ngài ừên thiên nhiên cũng như các phép lạ trước chỉ ra quyển năng của Ngài trên bệnh tật và ma quỉ.
Cuối cùng, câu chuyện này khích lệ chúng ta đến với Chúa Jêsus trong mọi bão tố của cuộc đời, biết rằng con thuyền không bao giờ có thể đắm được khi có Ngài Hiện Diện trên đó.
Ngài là Chúa, Đấng đã dựa gối mà ngủ,
Ngài là Chúa, Đấng đã làm dịu biển cuồng sôi,
Nào có hề chi gió thét với sóng nhồi,
Chỉ cần Ngài ở trên thuyền với chúng ta là đủ!
- Amy Cannichael
I. Đuổi qui Tại Gadana (5:1-20)
5:1-5 Xứ Gađara8 ở bờ đông biển hồ Galilê. Tại đó, Chúajêsus gặp một người nam bị quỉ ám, đặc biệt hung hãn và là nỗi kinh hoàng cho khu vực đó. Mọi nỗ lực để cầm giữ người đều thất bại. Người cứ ở nơi mồ mả và ừên núi, ngày đêm kêu la và lấy đá đánh bầm mình.
5:6-13 Khi người bị quỉ ảm thấy Chúa Ịêsus thì liền cư xử lễ phép, rồi than thớ cách đắng cay. "Hình ảnh này mới thật và kinh khiếp thay - một con người cúi gập mình xuống để thờ lạy, nài xin và tin cậy song lại ghét bỏ, sợ hãi và nghi hoặc; một nhân cách đồi, vừa khao khát được giải phóng và vừa chìm vào sự u mê" (Ghi chú theo bản Scripture Union).
Trình tự các sự kiện diễn tiến không rõ ràng, song có thể xảy ra như sau:
1.	Người bị quỉ ám bày tỏ hành động tôn kính Chúa Jêsus (câu ó).
2.	Ngài ra lệnh cho tà linh phải lìa khỏi người (câu 8).
3.	Tà linh nói qua người, nhận biết Ngài là Ai, hỏi Ngài về quyển can thiệp và với lời thề thốt, nài xin Chúa đừng làm khổ nó (câu 7).
4.	Chúa hỏi tên tà linh. Nó là quân đội, có nghĩa anh ta bị rất nhiều quỉ
1.	ám (câu Ọ). Điều này dường như không mâu thuẫn với câu 2 chép anh bị một tà linh ám (số ít).
5. Có lẽ người bị ám nói thay cho lũ quỉ, xin phép nhập vào bẩy heo (câu 10-12).
ố. Chúa cho phép và kết quả là bầy heo đông độ hai ngàn con nhào xuống bên sườn núi và chết chìm trong biển (câu 13).
Chúa thường bị phê phán đã gây nên sự hủy diệt bầy heo này. Song cần thấy các điểm sau:
Ì. Ngài không tạo ra sự hủy diệt. Ngài cho phép nỏ xảy ra. Chính quyền lực hủy diệt của Satan đã giết sạch bầy heo.
2.	Không có chỗ nào ghi lại các chủ của bầy heo nhận lỗi. Có lẽ họ là người Do Thái mà việc nuôi heo bị cấm đoán.
3.	Linh hồn một người quí hơn toàn bộ heo trên đất.
4.	Nếu chúng ta biết như Chúa đã biết, thì tất sẽ hành động như Ngài đã hành động.
5:14-17 Những kẻ đã chứng kiến sự hủy diệt cả bầy heo vội chạy về báo tin trong thành. Đám đông đổ ra đặng xem điều đã xảy đến, thấy người đã bị nhiều quỉ ám đang ngồi nơi chân Chúa, mặc quẩn áo, trí khôn bình tinh. Họ bèn sợ hãi lắm. Có người đã nói, "Họ đã kinh sợ khi Ngài dẹp yên cơn bão trên biển và nay là cơn bão trong linh hồn con người." Những người chứng kiến đã thuật lại Mọi sự cho những người mới đến. Điều này quá sức chịu đựng, họ bèn nài xin Chúa ra khỏi địa phận mình. Chính điều này là sự kiện gây sửng sốt chứ không phải sự hủy diệt bầy heo. Đấng Christ là vị khách mời quá ư tốn kém!
"Vô số đám đồng ngày nay vẫn mong Chúa rời xa họ vì sợ mối tương giao với Ngài có thể tạo ra các mất mát về mặt xã hội, kinh tế hay cá nhân. Khi tìm cách cứu của cải, họ đã đánh mất linh hồn mình" (Góp Nhặt).
5:18-20 Lúc Chúa đương bước vào thuyền, người được chữa lành xin ở lại với Ngài. Đây là lời xin đúng, chứng tỏ người đã được biến đổi. Song Ngài sai người trở về nhà, như một nhân chứng sống về lòng thương xót và quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời. Người vâng lời, đem tin lành đồn ra trong xứ Đẽcabôlơ, một khu vực bao gồm mười thành phố.
Đây là ưình tự cho những ai đã kinh nghiệm ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời: "Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điểu lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi và Ngài đã thương xót ngươi cách nào." Việc truyền giảng Tin Lành bắt đầu từ gia đình!
J. Chữa Lành Người Bịnh Nan Y Và Gọi Kẻ Chét Sàng Lại (5:21-43)
5:21-23 Trớ lại bờ tây biển hồ Galilê, có đoàn dân đông nhóm họp chung quanh Chúa. Một người cha tuyệt vọng chạy ào đến với Ngài. Ông tên là Giairu, một trong những người cai nhà hội. Con gái nhỏ của ông đang hấp hối. Chúa có sẵn lòng đến, đặt tay trên đứa trề hầu cho nó được lành mạnh và sống chăng?
5.24 Ngài thuận ý và đi với người đến nhà. Đoàn dân đông cùng đi theo
và lấn ép Ngài. Thật thú vị là ngay sau sự kiện đoàn dân lấn ép Ngài, chúng ta có câu chuyện của đức tin về việc rờ'đến Chúa để được chữa lành.
5:25-29 Một người đàn bà quẫn Ưí đã chắn ngang đường Chúa khi Ngài đang đi đến nhà Giairu. Ngài không hề tỏ ra bực bội hay khó chịu trước sự ngần trở này. Chúng ta phản ứng ra sao khi bị gián đoạn?
Tôi nghĩ mình được giúp đỡ nhiều một khi thấy được mọi sự ngăn trở hay gián đoạn trên đường mình đi như là kỷ luật hay thử thách dơ Chúa gởi đến giúp mình thoát khỏi sự vị kỷ' trong công việc... Đây không là sự mất thì giờ, như chúng ta thường bị cám dỗ nghĩ thế, song đó là phần việc quan trọng nhất trong ngày - phần tốt nhất mà chúng ta có thể dâng lên Đức Chúa Trời. (Lịch Góp Nhặt Tuyển Chọn) Người đàn bà này đã đau khổ vì bịnh mất huyết đã mười hai năm. Bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, mà không thấy đỡ gì; bịnh lại càng nặng thêm. Niềm hy vọng hầu như đã tắt ngấm nay được phục hồi khi có người nói với bà về Chúa Jêsus. Bà không mất thì giờ tìm kiếm Ngài. Tìm cách chen vào giữa đám đông, bà rờ nhẹ trôn áo Ngài. Lập tức, huyết liền cầm lại và bà nghe trong mình đã được lành bịnh.
5:30 Bà định lặng lẽ rút lui, song Chúa không muốn bà vuột mất phước hạnh của việc công khai xưng nhận Chúa Cứu Thế. Ngài tụ biết có sức mạnh thiên thượng đã ra từ mình, khi bà rờ đến Ngài; để cho bà được lành, năng lực Ngài đã hao tổn. Vậy, Chúa hỏi: "Ai đã rờ áo Ta?" Ngài biết câu ứả lời, song muốn bà ra mặt trước đám đông.
5:31 Các môn đổ cho rằng đó là câu hỏi ngớ ngẩn. Đoàn dân liên tục xô đẩy Ngài tứ phía, sao lại hỏi "Ai rờ đến Ta?" Song có sự khác biệt giữa sự va chạm của thể xác ương đám đông với cái rờ của niềm tín tuyệt vọng. Chúng ta có thể ở rất gần bên Chúa mà không tin cậy Ngài, song không thể rờ đến Chúa bằng đức tín mà Ngài không biết và mình không được lành.
5:32,33 Người đàn bà bước đến trước, run rẩy và sợ hãi. Bà gieo mình dưới chân Chúa và lần đẩu tiên công khai xưng nhận Chúa Jêsus.
5:34 Rồi Chúa phán những lời bảo đảm cho linh hồn bà. Công khai xưng nhận Đấng Christ là việc rất quan ương. Thiếu bước này, nếp sống Cơ Đốc sẽ ít tăng trưởng. Khi chúng ta đạn dĩ đứng về phía Chúa, Ngài tuôn ưàn linh hồn chúng ta bằng niềm tin vững chắc và trọn vẹn. Lời Chúa phán không chỉ xác nhận thân thể bà đã được chửa lành mà chắc chắn còn bao gồm cả phước hạnh lớn lao vì linh hồn được cứu nữa.
5:35-38 Cùng lúc đó, có kẻ đến báo tin con gái Giairu đã chết. Không cần dẫn Thầy đến nữa. Chúa ân cần khôi phục lại niềm tin của Giairu, rồi đem Phierơ, Giacơ và Giăng cùng đi đến nhà ông. Họ gặp đám đông đang khóc lóc om sòm như thường thấy trong các đám tang ở phương Đông, đôi khi có cả nhưng kẻ khóc mướn nữa.
5:39-42 Khi Chúa bảo với họ đứa trẻ không chết, song nó ngữ, thì họ
quay sang nhạo báng Ngài. Không nân lòng, Chúa dẫn cha mẹ đứa bé đến chỗ nó nằm, cẩm tay và nói bằng tiếng Aram: "Hỡi con gái nhỏ, Ta truyền cho mầy, hãy chờ dậy." Tức thì đứa gái mười hai tuổi chờ đậy và bước đi. Các thân nhân rất lấy làm lạ và chắc chắn mừng rỡ không cùng.
5:43 Chúa cấm họ đồn phép lạ ra. Ngài không quan tâm đến sự tung hô của quần chúng. Ngài quyết tâm tiến đến thập tự giá.
Nếu đứa bé gái thật đã chết, thì chương này minh hoa quyền năng của Chúa Jêsus trên ma quỉ, bịnh tật và sự chết. Không phải tất cả học giả Kinh Thánh đều đồng ý rằng đứa bé đã chết. Chúa Jêsus nói nó không chết song đang ngủ. Có lẽ đứa bé hôn mê sâu. Ngài đã có thể hoàn toàn dễ dàng kêu em sống lại dậy, nhưng Ngài sẽ không nhận lời tán dương về việc đó nếu đứa trẻ chỉ bất tỉnh.
Chúng ta đừng bỏ qua câu cuối đoạn: "Ngài... truyền chữ đứa trẻ ăn." Trong chức vụ thuộc linh, đây là công tác "chăm sóc". Các linh hồn đã nếm sự rộn ràng của đời sống mới cần được nuôi dưỡng. Môn đồ bày tỏ lòng mình yêu Chúa Cứu Thế qua việc nuôi chiên của Ngài.
K. Chúa Jẽsus Bị Khước Từ Tại Naxarét
(6:1-6)
6:1-3 Chúa Jêsus trở về Naxarét với các môn đồ Ngài. Đây là quê hương, nơi Ngài làm Người Thợ Mộc. Ngài dạy dỗ trong nhà hội nhằm ngày Sabát. Thiên hạ lấy làm lạ, không thể phủ nhận sự khôn ngoan trong việc dạy dỗ hay sự kỳ điệu trong các phép lạ của Ngài. Song họ quyết không thừa nhận Ngài là Con Đức Chúa Trời. Họ xem Ngài là người thợ mộc, con trai của Mali, mà các em ữai và em gái Ngài còn ở giữa vòng họ. Nếu Ngài trở về Naxarét như một vị Anh Hùng giải phóng đầy quyền lực thì có lẽ họ dễ chấp nhận Ngài hem. Song Ngài đến trong ân điển dịu dàng và khiêm nhu khiến họ vấp phạm vì cớ Ngài.
6:4-6 Song Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng Đấng tiên tri thường không được tôn trọng ở quê hương mình. Bà con và bạn bè quá gần gũi với Ngài để có thể nhận ra thân vị và chức vụ của Ngài. "Không có chỗ nào khó hầu việc Chúa hơn là ngay tại nhà mình." Bản thân dân thành Naxarét đã là những kẻ bị khinh miệt. Cách cư xử chung là: "Há có gì tốt ra từ Naxarét chăng?" Ngay cả những kẻ bị xã hội ruồng bỏ đó cũng xem thường Chúa Jêsus. Điều này cho thấy lòng người vô tín và kiêu ngạo biết dường nào! Sự chẳng tín quả đã ngăn trở công việc của Chúa Cứu Thế tại Naxarét. Ngài chỉ chữa lành vài người đau ốm và chỉ có thế thôi. Chúa ngạc nhiên về lòng vô tín của họ. J.G.Miller cảnh báo:
Lòng vô tín dường ây dẫn đến các hậu quả lớn và xâu. Nó khóa chặt ân điển vù .sự thương .xót, đến mức chỉ có từiìí> giọt nhỏ thâu đến nhfínq cuộc dời đang có nhu cầu.9 Một lần nữa, Chúa Jêsus lại nếm trải nỗi cô đơn khi bị hiểu lầm và xa lánh. Nhiều kẻ theo Ngài đã chia sẻ nỗi buồn này. Các đầy tớ của Chúa thường xuất hiện trong vỏ bọc rất bình dị. Chúng ta có khả năng nhìn
xuyên qua bề ngoài để nhận ra giá trị thuộc linh thật không? Không màng đến sự bị khước từ tại Naxarét, Chúa tiếp tục đi khắp các làng gần đó, giảng dạy Lời của Đức Chúa Trời.
L. Chóa Sai Các Môn Đổ Ngài Ra Di (6:7-13)
6:7 Đã đến lúc mười hai sứ đồ được sai đi. Họ đã từng ở dưới sự kèm cặp không ví sánh được của Chúa Cứu Thế; bây giờ họ cần ra đi như các sứ giả rao báo sứ điệp vinh hiển. Ngài sai họ đi từng đôi. Sự rao giảng cần được xác nhận từ miệng của hai chứng nhân. Đồng thời, họ có thêm sức mạnh và sự hỗ trợ lẫn nhau khi cùng đi chung. Cuối cùng, việc hai người cùng có mặt sẽ giúp nhau tại những nơi mà các phong tục đạo đức còn thấp kém. Rồi Ngài ban cho họ quyển phép trừ tà ma. Đây là điều cần lưu ý. Đuổi quỉ là một sự kiện mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể ban năng quyền này cho người khác.
6:8 Nếu Nước Trời thuộc về hạ giới, Chúa chúng ta sẽ không bao giờ nêu các chỉ dẫn như trong câu 8-10. Các câu này trái ngược hẳn các điều mà một nhà lãnh đạo trung bình trên đất có thể truyền ra. Các môn đồ được lệnh ra đi không mang theo đồ dự trữ chi hết - không bánh, không bao, không tiền bạc trong dây tưng. Họ phải tin cậy Ngài cung ứng nhu cầu cho họ.
6:9 Họ được phép mang dép, gậy có lẽ để chống lại các thú rừng và chỉ một áo choàng mà thôi. Chắc chắn, không ai thèm tài sản của các môn đồ hay muốn đến với Cơ Đốc giáo để được ưỗ nên giàu có và thịnh vượng!
Và bất cứ quyền năng nào mà môn đổ có đều đến từ Đức Chúa Trời; họ hoàn toàn nương cậy nơi Ngài. Họ được sai đi trong sự đơn sơ, đạm bạc nhất song lại là các sứ giả của Con Đức Chúa Trời, được trang bị với quyền năng Ngài.
6:10 Họ phải nhận sự tiếp đón nơi nào đón nhận họ và cứ ở đó cho đến khi rời khỏi khu vực. Lời chỉ dẫn này ngăn họ không đi rảo để tìm nơi tạm trú tốt hơn. Sứ mạng của họ là rao truyền sứ điệp về Đấng không tìm sự thỏa lòng mình hay tìm kiếm chính mình. Họ không được phép làm hỏng sứ điệp khi tìm kiếm tiện nghi sang trọng hay sự dễ chịu.
6.11 Nơi nào khước từ họ và lời dạy của họ, họ không bị buộc phải ở lại đó. Nếu cứ ở lại cũng giống như quăng ngọc trai cho heo. Khi rời khỏi nơi đó, họ cần phủi bụi đã dính chân mình, để làm dấu chỉ rằng Đức Chúa Trời khước từ những ai xây lưng khỏi Con yêu dấu của Ngài.
Dù vài lời chỉ dẫn thuộc khung cảnh nhất thời mà sau đó Chúa Jêsus đã rút lại như trong Lu 22.-35-3Ố, song lại là hiện thân của các nguyên tắc lâu dài cho các đầy tớ Đấng Christ trải mọi thời đại.
6:12,13 Các môn đồ đi ra, giảng cho người ỉa phải ăn năn, đuổi nhiều ma quỉ, xức dấu cho nhiều kẻ bịnh và chữa cho họ được lành. Sự xức dầu, chúng ta tin đó là hành động tiêu biểu tỏ ra quyền năng xoa dịu, chữa lành của Đức Thánh Linh.
M. Sứ Giả Tiên Phong cùa Chúa Bị Chém Đẩu (6:14-29)
6:14-16 Khi tin tức đến tai vua Hêrốt rằng một người làm phép lạ
đang trải qua xứ, vua lập tức kết luận đó là Giăng Bápỉíỉ... đã sông lại từ trong kẻ chết. Người thì cho rằng đó là Êli hoặc là một trong số các tiên trì,
song vua quả quyết là người mà vua sai chém đầu đã sống lại. Giăng Báptít là tiếng kêu từ Đức Chúa Trời. Vua Hê rốt đã khiến tiếng kêu ấy nín lặng. Nay, sự dằn xé kinh khiếp của lương tâm đâm thấu lòng vua vì việc mình đã làm. Ông nhận ra đường lối của kẻ vi phạm thật khó lắm thay.
6:17-20 Bây giờ câu chuyện trớ về lúc Giăng bị hành quyết, ông đã quở trách vua vì đã kết hôn trái luật pháp với VỢ của Phỉlip em vua. Bà Hêrôđia, nay là vợ của Hêrốt, bèn căm giận và thề sẽ trả thù tiên tri. Song Hêrốt tôn trọng Giăng như là người thánh và ngăn trở các nỗ lực của bà.
6:21-25 Cuối cùng, cơ hội cho bà ra tay đã đến. Vào bữa tiệc yến nhân ngày sinh nhật của vua, có các quan khách địa phương tham dự, bà sắp xếp để con gái mình nhảy múa. Hêrốt vui lòng đến mức buột miệng hứa ban bất cứ điều gì cồ bé xin, dầu là phân nửa nước cũng được. Được mẹ xúi giục, cô liền xin cái đẩu của Giăng Báptít flể trên mâm.
6:26-28 Nhà vua sập bẫy và chấp thuận lời xin, trái với ý muốn của mình và trái với sự phân xử khôn ngoan. Tội lỗi đã dệt mạng xunh quanh vua và nhà vua chư hầu đã mắc mưu một người đàn bà xấu, qua một điệu múa kích dục.
6:29 Các mồn đồ trung tín của Giăng nghe tin, bèn đến lấy xác người đem chôn trong mả và đi báo tin cho Chúa Jêsus.
N. Gbúa Hóa Bánh Cho Năm Ngàn Ngươi Ăn (6:3044)
6:30 Phép lạ này được chép trong cả bốn sách Tin Lành, xảy ra vào đầu năm thứ ba chức vụ công khai của Chúa. Các sứ đồ vừa mới trở về từ Cabênaum sau khi được sai đi giảng đạo lần thứ nhất (xin xem câu 7-13). Có lẽ họ rất phấn khới vì kết quả, song mệt và đói. Nhận biết họ cần sự yên ữnh và nghỉ ngơi, Chúa dẫn họ xuống thuyền đến một khu tách biệt bên bờ biển hồ Galilê.
6:31,32 Chúng ta thường nghe câu này: "Hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút" như là lời biện minh cho các kỳ nghỉ sang trọng của Cơ Đốc nhân. Ổng Kelly đã viết:
Thật tốt cho chúng ta khi cần nghỉ ngơi nhiều hơn; có nghĩa là khi các sự lao khổ của mình là quá sức, các nỗ lực từ bỏ chính mình để đem lại phước hạnh cho người khác là liên tục thì lúc ấy, chúng ta có thể tin chắc rằng đây là lời Chúa phán cho mình.10 6:33,34 Một đoàn dân đông theo sát Chúa và các môn đồ bằng cách men theo đường bộ đi dọc bờ hồ. Chúa Jêsus động lòng thương xót họ. Họ như chiên đi lạc vì không được chăn dắt về thuộc linh, đói khát và không được bảo vệ. Vậy, Ngài khởi sự dạy dỗ họ.
6:35,36 Khi ngày trôi qua, các môn đồ lo lắng về đoàn dân - quá đông và không có gì ăn. Họ hối thúc Chúa cho đoàn dân ra về. Cùng một đoàn dân làm Chúa động lòng thương xót thì lại khiến môn đồ phiền lòng. Dân sự đang là nỗi phiền cho chúng ta hay là
đối tượng khói dậy tình yêu thương trong chúng ta?
6:37,38 Chúa Jêsus xây qua các môn đổ và phán: "Chính các con phải cho họ ăn." Toàn cảnh thật lạ thường - Năm ngàn người nam chưa kể đàn bà và con ưẻ và không có gì khác ngoài năm ổ bánh với hai con cá - và Đức Chúa Trời.
6:39-44 Trong phép lạ kế tiếp, các môn đồ thấy hình ảnh minh họa cách Chúa Cứu Thế ban chính Ngài làm bánh sự sống cho thế giới đói khát. Thân thể Ngài phải vỡ ra để người khác có được sự sống đời đời. Thật vậy, các từ được dùng ở đây gợi nhớ cách sâu sắc Lễ Tiệc Thánh kỷ niệm sự chết của Chúa: Ngài lấy bánh; tạ ơn; bẻ ra; rồi trao cho.
Các môn đồ cũng nhận những bài học quí báu về sự hầu việc Chúa của mình:
1.	Các môn đổ của Chúa Ịêsus không bao giờ được nghi ngờ về quyền năng Ngài sẽ chu cấp các nhu cần cho họ. Một khi Ngài đã nuôi được năm ngàn người nam chỉ với năm cái bánh và hai con cá thì trong mọi cảnh ngộ, Ngài cũng có thể cung ứng cho các đầy tớ tín cậy Ngài. Họ có thể tận tụy lao khổ vì Ngài mà không cần lo nghĩ sẽ tìm ra lương thực ở đâu. Nếu trước hết, họ tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì mọi nhu cầu sẽ được Ngài lo liệu cho.
2.	Làm cách nào để truyền giảng cho thế giới hư mất nẩy? Chúa Jêsus phán: Các ngươi hãy cho họ ăn chút gì đó! Khi chúng ta dâng cho Ngài điều mình có, dù điều đó có vẻ tầm thường, nhỏ nhặt, Ngài vẫn có thể nhân nó lên thành phước hạnh cho muôn người.
3.	Ngài điều hành công việc có hệ thống bằng cách khiến đoàn dân ngồi xuống từng hàng, hàng thì mội trăm người và hàng thì năm chục người.
4.	Ngài tạ ơn, rồi bẻ bánh và cá. Nếu không được Chúa ban phước, các vật thực này sẽ không bao giờ sẵn sàng. Không được bẻ ra, chúng sẽ không đủ. "Lý do khiến chúng ta chưa được tự do đến với người khác vì mình chưa tan vỡ (được bẻ ra) cách thích đáng" (Góp Nhặt).
5.	Chúa Jêsus không tự mình phân phát lương thực. Ngài giao cho các môn đổ làm việc đó. Chương trình của Ngài là nuôi thế giới qua dân sự Ngài.
ó. Có đủ lương thực cho mọi người. Nếu các tín hữu ngày nay dâng cho công việc Chúa mọi thặng dư so với nhu cầu thông thường, thì toàn thế giới đã có thể nghe Tin Lành ngay Ưong thế hệ này.
7.	Những miếng bánh thừa lại (12 giỏ đẩy) còn nhiều hơn số mà Chúa đã khởi đầu. Đức Chúa Trời là Đấng ban phát rời rộng. Song hãy chú ý rằng không hề có sự phí phạm. Các vật thừa được gom lại. Phung phí là tội lỗi.
8.	Một trong số các phép lạ sẽ không bao giờ xảy ra nếu các môn đổ theo đuổi chương trình nghỉ ngơi của họ. Điều này thường đúng với chúng ta biết bao!
0. Chóa Jesus Đi Bộ Trên Biển (6:45-52) 6:45-50 Chúa Cứu Thế không chỉ' nuôi nấng các môn đồ Ngài mà còn lo
cho sự an toàn của họ nữa. Sau khi cho các môn đồ xuống thuyền qua bờ tây biển hồ, Chúa Jêsus lên núi để cẩu nguyện. Trong đêm tối, Ngài thấy họ chèo chống cách mệt nhọc vì gió ngược. Ngài bèn đi bộ trên biển, để đến giúp họ. Thoạt tiên, họ sợ hoảng vì ngờ là ma. Rồi Ngài bảo họ hãy yên lòng và bước lên thuyền. Gió liền lặng đi.
6:51,52 Câu chuyện kết thúc với lời nhận xét: "Môn đồ càng lấy làm lạ hơn nữa; vì chẳng hiểu phép lạ về mấy cái bánh, bởi lòng cứng cỏi." Ý
tưởng tại đây có lẽ là ngay sau khi thấy quyền năng của Chúa qua phép lạ về mấy cái bánh, họ vẫn chưa nhận ra rằng không có điều gì là bất năng cho Ngài. Họ không nên kinh ngạc khi thấy Ngài bước đi trên mặt nước. Không có phép lạ nào lớn hơn là điều họ vừa chứng kiến. Thiếu đức tin làm nảy sinh lòng cứng cỏi và sự cảm nhận thuộc linh bị chai lì.
Qua phép lạ này, Hội Thánh đã thấy hình ảnh của thời đại này và sự kết thúc của nó. Chúa Jêsus trên núi tiêu biểu cho Đấng Christ trong chức vụ hiện nay trên thiên đàng, đang cầu thay cho dân sự Ngài. Các môn đồ tiêu biểu cho các đầy tớ Chúa, đang vật lộn với sóng gió và các thử thách trong đời sống. Chúa Cứu Thế sẽ sớm trở lại với dân sự Ngài, giải cứu họ khỏi sự hiểm nguy, nỗi thống khổ và dẫn đưa họ bình an đến bến bờ thiên thượng.
p. Chúa Jẽsus Chữa Lành Bệnh Tại Ghènâxanết (6.53-56)
Trở lại bờ tây của biển hồ, các người bịnh vây quanh Chúa. Người ta khiêng những người đau nằm trên giường, hễ nghe Ngài ở đâu thì đem đến đó. Các chợ trở thành các bịnh viện dã chiến. Họ chỉ mong được đến gần để rờ trôn áo Ngài. Những kẻ đã rờ đến đều được lành bịnh cả.
q. Lãi Truyền Khẩu Chông Lại Lũi của Bức Chúa Trời (7:1-23)
7:1 Những người Pharisi và... các thầy thông giáo là cấp lãnh đạo tôn giáo Do Thái, đã xây dựng cả một hệ thống khổng lồ gồm các truyền thống cứng ngắc đan xen với luật pháp của Đức Chúa Trời đến mức hầu như chúng có thẩm quyền ngang bằng với Thánh Kinh. Trong một số trường hợp, chúng thực sự mâu thuẫn với Kinh Thánh hay làm suy yếu luật pháp Chúa. Cấp lãnh đạo tôn giáo vui sướng áp đặt các luật lệ và dân sự vâng phục cách nhu mì, thỏa lòng với hệ thống các nghi thức không thực tế.
7:2-4 Tại đây, chúng ta thấy những người Pharisi và các thầy thống giáo chỉ trích Chúa Jêsus vì các môn đệ Ngài ăn với tay chưa tinh sạch. Điều này không có nghĩa là họ không rửa tay trước khỉ ăn, bèn là họ không giữ theo nghi thức của truyền thống. Thí dụ, nếu không rửa đến tận khuỷu tay (cùi chỏ), thì về mặt nghi thức họ bị kể là ô uế. Nếu đang ở ngoài chợ, họ phải áp dụng việc tắm theo nghi lễ. Hệ thống phức tạp về sự rửa này lan đến cả việc ngâm các bình hay xoong nồi. Về những người Pharisi, E. Stanley Jones viết:
Họ đã đi từ Giêntsalem đến đây để qặp Ni>ài, mà thái độ của họ lại quá tiêu cực, vạch lá tìm sâu đến mức chỉ thấy dược nhữĩìẹ bàn tay
chưa rửa. Họ đã không thấy được làn sóng cứu rỗi lớn nhất đã từng chạm đến hành tinh chúng ta - là làn sóng tẩy sạch cả tâm trí, lình hồn và thân thể con người... Những đôi mắt to của họ chỉ chăm xem điều nhỏ nhặt, bên lề và khép kín đối với điều hệ trọng. Vì vậy, lịch sử quên lâng họ là những kẻ tiêu cực - và chỉ xem họ như cái nền để làm nổi bật Đấng Christ toàn vẹn và tích cực. Họ hãi lại sự chỉ trích; Ngài để lại sự cải đạo. Họ gặt các sai lầm; Ngài gặt các môn đệ.11
7:5-8 Chúa Jêsus nhanh chỏng chỉ ra sự giả hình của lối sống đó. Dân sự cư xử y như điều Êsai đã tiên báo. Họ tỏ ra sùng kính Chúa, song trong lòng đã bại hoại. Qua việc xây dựng các nghi lễ họ tự nhận là thờ phượng Đức Chúa Trời, song đã thay thế các giáo lý trong Kinh Thánh bằng các truyền thống của mình. Thay vì nhìn nhận Lời của Đức Chúa Trời là thẩm quyền duy nhất trong mọi vấn đề của niềm tin và đạo đức, họ đã né tránh hoặc giải thích sai những điểu Thánh Kinh đòi hỏi cách tỏ tường mà giữ các lời truyền khẩu của mình.
7:9,10 Chúa Jêsus đem cử một thí dụ lời truyền khẩu đã chống lại điều răn của Đức Chúa Trời. Một trong Mười Điều Răn dạy con cái phải tôn kính cha mẹ (bao gồm việc lo chu cấp nhu cầu cho cha mẹ). Ai rủa sả cha mẹ, thì phải bị giết.
7:11-13 Nhưng một lời truyền khẩu của người Do Thái được gọi là Cô-ban, có nghĩa là sự dâng cho Đức Chúa Trời. Thí dụ như vài bậc cha mẹ người Do Thái đang túng quẫn. Con trai họ có tiền song lại không muốn chu cấp cho họ. Anh ta chỉ cần nói Cô-ban, ngụ ý rằng tiền bạc của anh đã được dâng cho Đức Chúa Trời hay cho đền thờ. Vậy, anh không còn bổn phận chu cấp cho cha mẹ mình nữa. Anh ta có quyền giữ mãi tiền bạc của mình và sử dụng trong việc kinh doanh. Dù số tiền này có được giao trả cho đền thờ hay không thì cũng không quan ưọng. Kelly nhận xét:
Cấp lãnh đạo tìm cách bảo toàn tài sản cho các mục đích tôn giáo và để trấn an lương tăm họ về Lời của Đức Chúa Trời... Chính Ngài là Đấng kêu gọi con người hiếu kính cha mẹ mình và là Đấng cáo trách mọi sự.xem thường cho mẹ. Song đây là sự vi phạm của con người, dưới lớp vỏ tôn giáo, đối với các mạng lịnh của Đức Chúa Trời. Luật truyền khẩu Cô-ban, Chúa xem không chỉ là sự bất kính đôi với cha mẹ mà còn là hành động phản loạn chống lọi mạng lịnh thành văn của Đức Chúa Tròi.12
7:14-16 Mớ đầu câu 14, Chúa có lời công bố cách mạng rằng chẳng sự gì từ ngoài vào trong có thể làm dơ đáy người được (như là thực phẩm được ăn với tay chưa rửa) nhưng sự gì từ trong người ra, đó là sự làm dơ dày người (như lời truyền khẩu gạt bỏ Lời của Đức Chúa Trời).
7:17-19 Ngay cả các môn đổ cũng không hiểu điều này. Theo lời dạy của Cựu Ước, họ đã luôn xem vài đồ ăn như thịt heo, thịt thỏ, tôm là bất khiết và sẽ khiến họ bị ô uế. Nay, Chúa công bố tỏ tường rằng con người không bị ô uế do sự gì từ ngoài vào
ương người. Theo một ý nghĩa, lời này báo hiệu sự kết thúc của thời kỳ kiêng cử theo luật pháp.
7:20-23 Chính những sự gì từ trong lòng người ra là điều làm ô uế con người như những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Theo văn mạch, ý nghĩ đề cao lời truyền khẩu của con người cũng cần được nêu trong danh sách này. Lời truyền khẩu về luật Cô-ban tương tự như giết người. Cha mẹ có thể bị chết đói trước khi lời nguyện xấu xa này bị phá vỡ.
Một trong các bài học quan trọng qua phân đoạn này là chúng ta phải luôn ứa xét các sự dạy dỗ và các lời truyền khẩu so với Lời của Đức Chúa Trời, vâng phục điều gì ra từ Chúa và từ bỏ những gì ra từ người. Đầu tiên, một người có thể giảng dạy một sứ điệp trong sáng, dựa trên Kinh Thánh, khiến" những kẻ tin theo Kinh Thánh chấp nhận. Sau đó, người bắt đầu thêm vào vài sự dạy dỗ theo ý mình. Các môn đệ trung thành có thể nghĩ thầy mình không thể sai trật, nên theo người cách mù quáng, cho dù sứ điệp của người bị cắt cụt bởi Lời sắc bén của Đức Chúa Trời hay không còn trong sáng nửa.
Vì vậy, các thầy thông giáo và người Pharisi đã nhận thẩm quyền dạy dỗ Lời của Đức Chúa Trời. Song bây giờ, họ vô hiệu hoa các ý định của Kinh Thánh. Chúa Jêsus cảnh báo dân sự rằng chính Lời Đức Chúa Trời xác chứng cho con người, chứ không phải con người xác chứng cho Lời Ngài. Hòn đá thử vàng (định chuẩn) luôn là, "Lời của Đức Chúa Trời dạy gì về điều này?"
R. Một Người Nữ Ngoại Bang Được Phước Bởi Đức Tin (7:24-30)
7:24,25 Trong biến cố trước, Chúa Jêsus đã dạy mọi thức ăn đều tính sạch. Tại đây, Ngài cho thấy dân ngoại không còn là tầm thường hay bất khiết nữa. Bây giờ, Chúa đi vào khu vực phía Tây Bắc đi đến bờ cõi thành Tyrơ và thành Siđôn, cũng gọi là Syrô Phênixi. Ngài vào một cái nhà, không muốn cho ai biết mình, song danh tiếng Chúa đã đồn khắp và người ta sớm nhận ra Ngài. Một người nữ ngoại bang đến gần, nài xin Ngài cứu giúp con gái bà đang bị tà ma ám.
7:26 Chúng ta nhấn mạnh sự kiện bà là một người Hy Lạp, không phải Do Thái. Người Do Thái, tuyển dân của Đức Chúa Trời, có vị trí đặc quyền trước mặt Ngài. Ngài đã lập các giao ước tuyệt vời với họ, ban Thánh Kinh và ngự giữa vòng họ trong Đền tạm, rồi sau đó trong Đền thờ. Ngược lại, dân ngoại bang là xa lạ với khối cộng đồng Ysơraên, ở ngoài giao ước của lời hứa, không có Đấng Christ, ở thế gian không có hy vọng và không có Đức Chúa Trời (Êph 2:11,12). Chúa đến chủ yếu với quốc gia Ysơraên. Ngài tự giới thiệu là Vua của họ. Trước hết, Tin Lành được rao giảng cho nhà Ysơraên. Phải biết các sự kiện này để có thể hiểu cách Ngài đối xử vời người đàn bà Syrô Phênỉxi. Khi bà nài xin Chúa đuổi quỉ ra khỏi con gái bà, thì dường như Ngài đã khước từ.
7:26 Chúa đáp hãy để cho con cái (dân Ysơraên) ăn no nê trước đã; vì không lẽ lấy bánh của con cái quăng
cho chó (dân ngoại). Đây không phải là lời từ chối. Ngài nói: "Hãy để con cái ăn no trước đã". Lời này nghe phũ phàng, song thật ra đây là bài trắc nghiệm về lòng ăn năn và đức tin của bà. Lúc bấy giờ, chức vụ của Ngài chủ yếu là cho dân Ysơraên. Là dân ngoại, bà không có quyền đòi hỏi Ngài hay các lợi ích từ Ngài. Bà có nhận biết điều này chăng?
7:28 Quả thật, bà biết rõ khi thưa: "Lạy Chúa, hẳn vậy rồi. Con chỉ là con chó nhỏ ngoại bang. Song chó con chỉ cần ăn bánh vụn mà con cái làm rơi vãi dưới bàn ăn. Đó là tất cả những gì con cầu xin - vài miếng bánh vụn rơi vãi từ chức vụ của Ngài cho dân Ysơraên!"
7:29,30 Đức tin của bà đáng được lưu ý. Chúa lập tức ban thưởng bằng cách chữa lành con gái bà từ xa. Khi bà về nhà, thấy đứa trẻ đã hoàn toàn bình phục.
s. Người Câm Điếc Được Chữa Lanh (7:31-37) 7:31,32 Từ bờ biên lớn Địa Trung hải, Chúa chúng ta đi về bờ đông biển hồ Gai!lê - đến vùng Đêcabôlơ. Tại đó,
có một việc đã xảy ra mà chỉ có sách Mác ghi lại. Người ta đem một người điếc và ngọng đến cùng Ngài . Sự
ngọng nghịu này có thể do cơ quan phát âm bị thương tổn hay do không hề nghe rõ các âm thanh nên anh không thể lặp lại chúng chính xác. ổ mức độ nào đó, anh tiêu biểu cho tội nhân, điếc với tiếng phán của Đức Chúa Trời và vì vậy, không thể nói cho người khác biết về Ngài.
7:33,34 Chúa Jêsus đem riêng người ra, cách xa đám đông. Ngài để ngón tay vào lỗ tai người và thấm nước miếng xức lưỡi người. Bởi dấu
đó Ngài cho biết sẽ mở tai và khiến lưỡi của anh được thong thả. Đoạn, Chúa Jêsus ngửa mặt lên trời, chỉ rằng năng quyền của Ngài đến từ Đức Chúa Trời. Sự thở dài tỏ ra Ngài buồn rầu vì nỗi khổ mà tội lỗi đã hành hại con người. Cuối cùng, Ngài phán: Ép-pha-ỉa! theo tiếng Aram có nghĩa là: Hãy mở ra!
7:35,36 Tức thì, tai người được mở ra và lưỡi người được thong thả. Chúa Jêsus cấm chúng chớ nói điều đó cùng ai; song họ không màng đến lời Ngài. Chúng ta không hề có thể biện minh cho sự không vâng lời, dù mình có hữu lý đến đâu đi nữa.
7:37 Những người chứng kiến đều lấy làm lạ quá đổi về các phép lạ Ngài làm. Họ nói: "Ngài làm mọi việc đểu tốt lành, khiến kẻ điếc được nghe, kẻ câm nói vậy!" Họ thật không hiểu lời mình vừa nói. Nếu họ sống bên phía đổi Gôgôtha họ sẽ nói lời đó với niềm tin quyết và cảm xúc sâu xa.
Và từ khi linh hồn chúng ta học biết tình yêu của Ngài
Lòng thương xót của Nẹài đã tỏ bày cho chúng ta
Sự nhân từ trồi hưu mọi lời chúng ta ca ngợi
Chúa Jêsus của chúìiíỊ ta dã làm mọi việc tốt lành.
- Samuel Medley.
N. Chúa Hóa Bánh Cho Bốn Ngàn Ngươi Ăn (8:1-10)
8:1-9 Phép lạ này tương tự như việc hóa bánh cho năm ngàn người ăn, nhưng xin chú ý các sự khác biệt được nêu trong sơ đồ dưới đây:




NĂM NGÀN NGƯỜI
BỐN NGÀN NGƯỜI
1. Dân sự là người Do Thái (xem Giăng 6:14,15)
1. Dân sự có thể là ngoại bang (sống tại Đêcapôlơ).
2. Đám đông đã ở với Chúa Jêsus một ngày (6:35)
2. Họ đã ở với Ngài ba ngày (8:2).
3. Ngài dùng năm ổ bánh và hai con cá (Ma* 14:17).
3. Ngài dùng bảy ổ bánh và vài con cá nhỏ (8:5,7).
4. Năm ngàn người nam, cộng các bà và con trẻ đã ăn (Math 14:21).
4. Bốn ngàn người nam, cộng với các bà và con trẻ đã ăn (Math 15:38).
5. Đồ ăn thừa chứa đầy 12 giỏ xách tay(Math 14:20).
5. Còn lại đầy 7 giỏ đan hay giỏ mây (8:8).
Chúa Jêsus càng có ít nguyên liệu thì càng làm được nhiều thứ và còn dư lại nhiều hơn. Trong đoạn 7, chúng ta đã thấy mấy miếng bánh vụn rơi từ trên bàn xuống cho người đàn bà ngoại bang. ổ đây, đám đông dân ngoại đã được no nê. Erdman chú giải như sau:
Phép lạ đầu tiên của giai đoạn này báo trước các miếng bánh vụn sẽ từ trên bàn rơi xuồng cho dân ngoại đong có nhu cầu; tại đây chúng cho thấy Chúa Jêsus bị chính dân mình khước từ, cần phó chính sự sống mình cho cả thế giới và là Bánh hằng sống cho muôn dân.13
Vẫn có nguy cơ xem các biến cố như phép lạ hóa bánh cho bốn ngàn người ăn như là sự lặp lại vô nghĩa. Chúng ta cần học hỏi Lời Chúa với niềm tin quyết rằng mỗi lời Kinh Thánh đều đầy dẫy chân lý thuộc linh, dù chúng ta chưa thể lãnh hội được hết theo mức độ hiểu biết hiện tại của mình.
8:10 Từ Đêcabôlơ, Chúa Jêsus và các môn đổ Ngài băng qua biển hồ Galilê sang bờ tây đến một nơi gọi là Đanmanutha (Magađan, theo Mathiơ 15:39).
u. Người Pharỉsi Tim Kiếm Dấu Lạ Từ Trời (8:1113)
8:11 Có mấy người Pharỉsi đang chờ đón Ngài để xin một dấu lạ từ trên trời. Sự mù lòa và trơ trẽn của họ thật quá đỗi. Đứng trước mặt họ là chính Chúa Jêsus - dấu lạ lớn nhất của mọi dấu. Ngài chính là Dấu Lạ thật đã đến từ trời, song họ không nhận biết Ngài. Họ đã nghe những lời có một không hai của Ngài, đã thấy các phép lạ kỳ diệu Ngài làm, tiếp xúc với chính Đức Chúa Trời trong thân xác con người - với một Người hoàn toàn vô tội và rồi Ương sự mù lòa của mình, yêu cầu được thấy một dấu lạ từ trên trời!
8:12,13 Thật không ngạc nhiên khi Chúa Cứu Thế than thở trong lòng!
Nếu có dòng dõi nào trong lịch sử thế giới có đặc quyền, thì chính là dòng dõi Do Thái mà người Pharisi là một thành phần. Dầu vậy, mù lòa trước sự kiện hiển nhiên là Đấng Mêsi đã đến, họ hỏi xin một dấu lạ từ trời thay vì trên đất. Chúa đáp, "Sẽ chẳng ban cho các ngươi dấu lạ nào khác. Các ngươi đã có cơ hội cho mình rồi." Ngài bèn bỏ họ, trở vào thuyền mà qua bờ đông.
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V. Men Của Người Pharisi Và Bàng Hê nốt (8:.1«1)
8:14,15 Vả, các môn đổ quên đem bánh theo. Chúa Jêsus vẫn còn suy nghĩ về lần gặp người Pharisi vừa qua khi Ngài cảnh báo họ hãy giữ mình cẩn thận về men người Pharisi và men đảng Hêrốt. Men Ương Kinh Thánh thường chỉ về điều xấu, âm thầm lan truyền cách từ từ song ảnh hưởng đến mọi thứ nó tiếp xúc. Men của người Pharisi bao gồm sự giả hình, nghi thức, sự công bình riêng và cuồng tín. Bề ngoài, họ khoe mình là thánh sạch, song bề trong bại hoại và nhơ nhớp. Men của đảng Hê rốt có thể bao gồm sự nghi ngờ, vô luân và thế tục hóa. Các thành viên của họ thường khiến người ta nghĩ đến các tội này.
8:16-21 Các môn đồ hoàn toàn không hiểu. Họ chỉ có thể nghĩ về đồ ăn. Vậy, Ngài phán cùng họ chín câu hỏi nhanh. Năm câu đầu quở họ vì sự chậm hiểu. Bốn câu sau trách họ vì sự lo lắng về nhu cần khi Ngài còn đang ở với họ. Có phải Ngài đã chẳng từng nuôi năm ngàn người với năm ổ bánh và còn lại mười hai giỏ đầy bánh thừa sao? Vâng! Hay có phải Ngài đã chẳng từng nuôi bốn ngàn người với bảy ổ bánh và còn lại bảy giỏ đầy bánh thừa sao? Quả đúng thế! Vậy sao họ không hiểu rằng Ngài hoàn toàn dư sức đáp ứng nhu cầu của một nhóm môn đồ trên thuyền chỉ đầy hai bàn tay? Phải chăng họ đã không nhận ra Đấng Tạo Hóa và Bảo Tồn vạn vật đang ở trên thuyền với họ?
w. Chữa Lanh Người Mò ở Bẽtsaiđa (8:22-
Phép lạ này, chỉ được Mác ghi lại, gợi lên nhiều câu hỏi thú vị. Đầu tiên, vì sao Chúa Jêsus lại dẫn người mù ra ngoài làng trước khi chữa lành cho anh? Sao Ngài không đùng cách đơn giản chạm đến anh? Sao Ngài lại dùng một phương tiện không bình thường như nước miếng? Vì sao anh lại không thấy rõ ngay lập tức?14 (Đây là sự chữa lành duy nhất trong các sách Tin Lành cần trải qua hai giai đoạn). Sau cùng, vì sao Chúa cấm anh không được đồn phép lạ ra trong làng? Chúa chúng ta là Đấng Tể Trị và không bị buộc phải giải thích cho chúng ta các việc Ngài làm. Có lý do vững vàng cho mọi việc Ngài làm, cho dù chúng ta không nhận ra điều đó. Mỗi trường hợp chữa lành đều khác nhau, cũng như mỗi trường hợp tin Chúa vậy. Vài người có được cái nhìn thuộc linh đặc biệt ngay sau khi tin Chúa. Một số khác lúc đầu thấy mờ mờ, rồi sau chìm ngập ương sự bảo đảm được cứu rỗi.
X. Lời Tuyên xưng Vĩ Đại của PíiiEPO (8:27-
30)
Hai phân đoạn cuối trong đoạn này đem chúng ta đến chỗ cao điểm của sự huấn luyện môn đổ. Cá nhân họ cần nhận biết cách sâu xa Chúa Jêsus là Ai trước khi Ngài cỏ thể chia sẻ với họ con đường trước mắt và kêu gọi họ theo Ngài trong cuộc đời hy sinh, tận hiến. Phân đoạn này dẫn chúng ta vào trung tâm của việc môn đồ hóa. Có lẽ đây là khu vực bị bỏ quên nhiều nhất trong nếp suy nghĩ và thực hành Cơ Đốc ngày nay.
8:27,28 Chúa Jẽsus và các môn đồ đi tìm sự tĩnh lặng ở xa về phía bắc. Trên đường đến thành Sêsarê Phỉlíp,
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Ngài hỏi môn đồ rằng người ta nói Ngài là ai. Thông thường, người ta cho Ngài là một nhân vật vĩ đại - tương tự như Giăng Báptít, ÊM hay các tiên tri khác. Song sự tôn trọng của con người thật ra lại là sự hạ nhục. Nếu Chúa Jêsus không phải là Đức Chúa Trời thì Ngài là kẻ lừa gạt, người điên hay một huyền thoại. Không có sự lựa chọn nào khác.
8:29,30 Rồi Ngài chủ động hỏi môn đồ rằng họ nghĩ Ngài là ai. Phierơ mau mắn xưng Ngài là Đấng Christ, có nghĩa là Đấng Mêsi hay Đấng được xức dầu. về mặt trí thức Phierơ biết được điều này. Nhưng một điều gì đó đã xảy ra trong đời sống ông khiến nó ưở thành niềm tín cá nhân sâu xa. Cuộc đời ông sẽ không bao giờ có thể xảy ra điều tương tự. Phierơ sẽ không bao giờ còn có thể thỏa lòng với cuộc sống lấy chính mình làm trung tâm. Nếu Đấng Christ là Đấng Mêsi thì ông phải sống cho Ngài, hoàn toàn tận hiến.
Y. Chúa Jẽsus Báo Trước sự Chết Và sự Sống Lại của Ngài (8:31-38)
Vậy, chúng ta đã từng thấy Đầy Tớ của Đức Giêhôva sống cuộc đời không ngừng phục vụ người khác. Ngài bị các kẻ thù ghét bỏ, bị bạn hữu hiểu lầm. Chúng ta cũng thấy một cuộc đời đầy quyền năng, toàn hảo về đạo đức, trọn vẹn về yêu thương và khiêm nhường.
8:31 Nhưng con đường phục vụ Đức Chúa Trời dẫn đến sự thương khó và sự chết. Vì vậy, bấy giờ Chúa Cứu Thế nói rõ cho môn đổ rằng Ngài phải (a) chịu khổ, (b) bị khước từ, (c) phải chịu giết; (dì phải sống lại. Với
Ngài, con đường dẫn đến sự vinh hiển trước hết phải ưải qua thập tự giá và ngôi mộ. Như F.w. Grant đã nói: "Trái tim phục vụ sẽ được phơi bày qua sự hy sinh."
8:32,33 Phierơ không thể chấp nhận việc Chúa Jêsus phải chịu khổ và chết vì nó trái với hình ảnh ông có về Đấng Mêsi. Thậm chí ông cũng không muốn nghĩ đến việc Chúa là Thầy mình bị kẻ thù giết hại. ông can gián việc Chúa đã nghĩ vậy. Nhưng Chúa Jêsus phán với ông: "Hỡi quỉ Satan, hãy lui ra đàng sau Ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta." Ngài không nói Phierơ là Satan hay bị Satan ám, song có ý nói, "Ngươi đang nói điều Satan muốn. Nó luôn nỗ lực khiến chúng ta không hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời. Nó cám dỗ chúng ta chọn con đường dễ để đến với Ngôi Trời." Nội đung các lời của Phierơ xuất phát từ Satan và điều này khiến Chúa nổi giận. Kelly chú giải như sau:
Điều gì đã khiến Chúa chúng ta nổi giận ? Chính là cái bẫy mà chúng ta rất dễ rơi vào: Ước muôn tự cíăi lấy mình; thích chọn con đường dễ hơn là thập tự giá. Không phải tự nhiên mà chúng ta thích tránh né sự thử thách, khổ nhục và việc bị khước từ; mà chúng ta chuyển từ sự chịu khổ khi vâng theo ý Chứa sang thế ỳớỉ hiện hành, là diều phải xảy ra; mà chúng ta thích con đường yên tĩnh, dược tôn trọng trên đất - nói tóm lại, con đường tốt nhất trong cả hai thế ẹiới đạo và đời? Con người dễ sập bẫy trong điều này biết bao! Phierơ đã không thể hiểu vì sao
Đấng Mêsi lại phải trải qua mọi
thương khó này. Nếu có mặt ở đó,
chắc chúng ta đã nói hay nghĩ điều
tệ hơn thế nữa. Lời phản đôi của
Phierơ cũng tỏ bày tình yêu mãnh
liệt của con người. Ông quả hết lòng
yêu Chúa Cứu Thế. Song ông không
nhận ra đó cũng là tinh thần bất
nhất   (unjudged   spirit)   của thế 15
gian.
Cần lưu ý rằng trước tiên Chúa Jêsus xây lại ngó các môn đồ, rồi quở trách Phierơ như có ý nói, "Nếu Ta không lên thập tự giá, thì làm sao các ngươi, là môn đồ của Ta, được cứu?"
8:34 Rồi Chúa Jêsus phán với họ, "Ta sắp chịu khổ và chết hầu cho con người được cứu rỗi. Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mọi sự thúc đẩy vị kỷ, quyết tâm chọn con đường của sự sỉ nhục, thương khó và sự chết mà theo Ta. Ngươi phải từ bỏ mọi tiện nghi cá nhân, các vui thú xã hội, các ràng buộc trên đất, sự giàu sang cùng các tham vọng lớn và ngay cả chính sự sống mình nữa." Những lời này buộc chúng ta phải tự hỏi sao lại tin rằng mình vẫn có thể sống trong cảnh an nhàn, sung sướng. Làm sao chúng ta có thể biện minh cho tính duy vật, ích kỷ và lạnh lẽo của lòng mình? Lời Ngài kêu gọi chúng ta sống cuộc đời từ bỏ chính mình, đầu phục Chúa, chịu khổ và hy sinh.
8:35 Luôn có sự cám dỗ muốn cứu sự sống mình - muốn sống tiện nghi, cung ứng cho ngày mai, tự mình quyết định, lấy chính mình làm trung tâm của mọi sự. Không có con đường nào chắc chắn hơn để đánh mất sự sống mình. Đấng Christ kêu gọi chúng ta dốc đổ sự sống mình cho Ngài và cho Tin Lành, dâng hiến chính mình với cả tâm thần, linh hồn và thể xác cho Ngài. Ngài yêu cầu chúng ta bỏ sự sống mình khi có cần để dùng và được dùng vào sự phục vụ thánh trong việc truyền giảng Tin Lành cho thế giới. Đó chính là ý nghĩa mất sự sống mình. Không có con đường nào chắc chắn hơn để cứu sự sống mình.
8:36,37 Ngay cả khi một tín hữu có được tất cả sự sang giàu của thế gian đang lúc sống ưên đất, thì điều đó có ích chi cho ta? Anh có thể đánh mất cơ hội dùng cuộc đời mình cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời để cứu rỗi những kẻ bị hư mất. Trả giá như vậy là lỗ nặng. Cuộc đời chúng ta quí hơn mọi điều thế gian cung ứng. Chúng ta sẽ dâng đời sống mình cho Đấng Christ hay cho chính mình?
8:38 Chúa biết vài môn đồ trẻ có thể bị vấp phạm trên đường theo Ngài vì sợ xấu hổ. Vậy, Ngài nhắc họ: ai hổ thẹn vì Ngài sẽ chịu nỗi hổ thẹn lớn hơn khi Ngài trớ lại ừong năng quyền. Ý tưởng tuyệt diệu thay! Chúa chúng ta sắp trở lại trần gian, lần này không phải khiêm nhu song với sự vinh hiển của chính Ngài và của Cha Ngài, cùng các thiên sứ thánh. Đây là khung cảnh rực rỡ chói loa. Khi ấy, Ngài sẽ hổ thẹn về những kẻ hiện nay đang hổ thẹn vì Ngài. Nguyện Lời Chúa "Vì giữa dòng dõi gian dâm tội lỗi này... hễ ai hổ thẹn vì Ta" nhắc nhở mỗi lòng chúng ta. Thật phi lý khi hổ thẹn vì Đấng Cứu thế vô tội giữa một thế giới tiêu biểu cho sự bất trung và tội lỗi này!
IV. HÀNH TRÌNH CỦA CHÚA JÊSUS LÊN THÀNH GIÊRUSALEM (đoạn 9,10)
A. Chúa Jêsus Hóa Hình (9:1-13)
Sau khi cho môn đồ biết con đường của sự sỉ nhục, thương khó và sự chết mà Ngài sẽ đi và kêu gọi họ theo Ngài, sống cuộc đời hy sinh và từ bỏ chính mình, bây giờ Chúa cho họ thấy mặt khác của hình ảnh. Dù việc môn đệ hóa khiến họ phải trả giá đắt trong đời này, song lại được ban thưởng bằng sự vinh hiển chỉ một lát nữa thôi.
9:17 Chúa bắt đầu công bố rằng vài môn đồ sẽ chẳng chết trước khi chưa thấy Nước Đức Chúa Trời lấy quyền phép mà đến. Ngài nói về Phierơ, Giacơ và Giăng. Trên Núi Hóa hình, họ đã thấy Nước Đức Chúa Trời trong năng quyền. Lý lẽ trong phân đoạn này là hễ điều gì mà nay chúng ta chịu khổ vì Đấng Christ, sẽ được báo đáp dư dật khi Ngài trở lại và các tôi tớ Ngài sẽ cùng hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Các điều kiện diễn ra trên Núi báo trước Thời Cai Trị Một Ngàn Năm của Đấng Christ.
1. Chúa Jêsus hóa hình - sự rực rỡ chói loa chiếu ra từ Bản Thể Ngài. cả áo xống Ngài cũng trở nên sáng rực, trắng tinh chói lòa, mà chẳng có thợ giặt nào ở thế gian có thể phiếu trắng như vậy.
Trong Lần Đến Thứ Nhất, sự vinh hiển của Đấng Christ đã được che phủ 'ại. Ngài đến cách khiêm nhu, làm một Thống Khổ Nhân quen thuộc với nỗi đau buồn. Song Ngài sẽ trở lại trong vinh hiển. Lúc ấy, không ai có thể lầm lẫn Ngài. Họ sẽ thấy Ngài là Vua muôn vua, Chúa muôn chúa.
2.	Êlí và Môise hiện ra. Họ tượng
trưng cho: a) Các thánh ương Cựu
Ước hay b) Luật pháp (Môise) và các
Tiên tri (Ềli) hoặc c) Các thánh đã qua
đời và là những con người được thể
hiện lại.
3.	Phierơ, Giăng và Giacơ có mặt
tại đó. Cách tổng quát, họ có thể đại diện cho các thánh trong Tân Ước hay những kẻ còn sống khi Nước Trời được thành lập.
4.	Chúa Jêsus là Nhân Vật trung tâm. Lời Phierơ gợi ý dựng ba cái trại bị quở trách bởi liếng phán từ đám mây che phủ. Trong mọi sự, Đấng Christ là ưu tiên. Ngài chính là sự vinh hiển của đất thuộc về Đấng Emmanuên.
5.	Đám mây có thể là shekinah hay đám mây vinh hiển che phủ Nơi Chí Thánh trong đền tạm và đền thờ trong thời Cựu Ước. Đây là sự bày tỏ thấy được về sự hiện điện của Đức Chúa Trời.
6.	Tiếng phán là lời nói của Đức Chúa Cha, công bố Đấng Christ là Con yêu dấu của Ngài.
9:8 Khi đám mây cất lên, các môn đổ chẳng thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Chúa Jêsus ở với mình mà thôi. Đây là bức tranh về vị trí độc tôn, vinh hiển cùng siêu việt mà Ngài sẽ nắm giữ khi Nước Trời đến trong quyền năng và Ngài cần hiện diện trong lòng những ai theo Ngài trong hiện tại.
9:9,10 Khi từ trên núi xuống, Ngài
cấm môn đổ đừng nói lại với ai những điều mình đã thấy, chữ đến chừng nào Con Người từ kẻ chết sống lại. Phần cuối này làm họ rối trí. Có lẽ họ vẫn
chưa hiểu rằng Ngài cần phải bị giết và sống lại. Họ tự hỏi về thành ngữ từ kẻ chết sống lại. Là người Do Thái, họ biết lẽ thật là mọi người sẽ sống lại. Song Chúa Jêsus nói về một sự sống lại có tính chọn lọc. Ngài sẽ sống lại giữa vòng kẻ chết - không phải mọi người sẽ sống lại ngay khi Ngài phục sinh. Lẽ thật này chỉ thấy trong Tân Ước mà thôi.
9:11 Môn đồ gặp nan đề khác. Họ vừa được thấy hình ảnh tiên báo về Nước Trời. Song Malachi há chẳng nói tiên tri rằng ÊM phải đến trước như là sứ giả tiên phong cho Đấng Mêsi, khởi đầu cho kỳ phục hồi muôn vật và dọn đường cho việc Ngài trị vì cả trái đất sao? (Malachi 4:5). Vậy, Êli ở đâu? Có phải ông đến trước, như các thầy thông giáo đã nói chăng?
9:12,13 Chúa Jêsus đáp rằng: Thật Én phải đến trước. Nhưng một câu hỏi quan trọng hơn và tức thời là: "Cựu Ước há chẳng tiên báo rằng Con Người phải chịu khổ nhiều và bị khinh dể ư?" Về Êli, thật Êli đã đến rồi (Ương con người và chức vụ của Giăng Báptít), song người ta đã đãi người theo ý muốn mình - cũng như họ đã đãi Êli vậy. Cái chết của Giăng Báptít là chứng cớ báo trước cách họ sẽ đãi Con Người. Họ đã khước từ sứ giả tiên phong, tất sẽ khước từ Vua.
B. Đứa Bé Trai Bị Quỉ Ám ĐƯỢC Chữa Lành

9:14-16 Các môn đồ không được phép ở lại trên đỉnh núi vinh quang, ở thung lũng dưới kia là nhân loại đang kêu rên, than khóc. cả một thế giới có nhu cầu đặt nơi chân họ. Khi
Chúa Jêsus với ba môn đồ đến cùng các môn đồ khác, thì thấy đoàn dân rất đông vây chung quành và mấy thầy thông giáo đương cãi lẽ với các môn đồ ấy. Cả đoàn dân nẩy vừa thấy Ngài, liền lấy làm lạ, thảy đều chạy đến chào Ngài. Ngài bèn hỏi rằng: "Các ngươi cãi lẽ với môn đồ về việc gì?"
9:17,18 Một người cha quẫn ưí xúc động thưa với Ngài về con trai mình, bị quỉ câm ám. Quỉ vật đứa bé xuống đắt, khiến nó nghiến răng và sôi bọt mồm. Các cơn động kinh dữ dội này khiến đứa bé hầu chết. Người cha đã xin các môn đồ đuổi quỉ ấy, song đuổi không được.
9:19 Chúa quớ các môn đồ vì lòng vô tín. Ngài há đã chẳng ban cho họ quyền trừ tà ma sao? Ngài còn ở với họ bao lâu nữa cho đến chừng họ biết sử dụng thẩm quyền Chúa đã ban cho họ? Ngài còn phải chịu đựng những cuộc đời bất năng và thất bại cho đến chừng nào?
9:20-23 Khi họ đem đứa trẻ đến cho Chúa, quỉ khiến nó chịu một cơn kích động đặc biệt nghiêm trọng. Chúa hỏi người cha điều đó đã xảy đến với nó đã bao lâu? Người cha thưa rằng: Từ khi nó còn nhỏ. Quỉ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước. Nhiều lúc nó hầu chết. Rồi ông nài xin Chúa làm điều gì đó, nếu có thể được - một tiếng kêu khóc xé lòng thoát ra từ những năm tháng tuyệt vọng. Chúa Jêsus nói với ông ta rằng nan đề ở chỗ khả năng tin cậy của ông, không phải ở khả năng chữa lành của Ngài. Đức tin nơi Đức Chúa Trời hằng sống luôn được ban thưởng.
Không có trường hợp nào là quá khó cho Ngài.
9:24 Người cha bày tỏ sự mâu thuẫn giữa niềm tín và sự vô tín mà dân sự Chúa đã kinh nghiệm trải mọi thời đại. "Lạy Chúa, tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự vô tín của tôi." Chúng ta muốn tin song lại thấy mình đầy sự nghi ngờ. Chúng ta ghét sự mâu thuẫn bề trong, phi lý, song lại thấy mình dường không cưỡng lại nổi.
9:25-27 Khi Chúa Jêsus ra lệnh cho tà ma phải rời khỏi đứa ưẻ, quỉ vật nó mạnh lắm mà ra khỏi; thân thể nhỏ bé mềm ra dường như đã chết vậy. Chúa Cứu Thế nắm tay đứa bé, nâng lên thì nó đứng dậy, rồi giao nó lại cho người cha.
9:28,29 Lát sau, khi Chúa vào nhà một mình với các môn đồ, họ hỏi riêng Ngài rằng vì sao họ đuổi quỉ ấy không được. Chúa đáp rằng vài phép lạ đòi hỏi phải kiêng ăn và cẩu nguyện. Nào ai giữa vòng chúng ta trong chức vụ Cơ Đốc của mình, chưa từng đôi lần đối diện với cảm giác thắt bại ê chề? Chúng ta đã làm việc không mệt mỏi và cần mẫn, song vẫn không thấy dấu hiệu Thánh Linh của Đức Chúa Trời can thiệp bằng quyền năng. Chúng ta cũng nghe lời Chúa Cứu Thế nhắc nhở, "Thứ quỉ này, ..."
c. Chua Jêsus Lại Báo Trước Vẽ sự Chết Và Sống Lại của Ngài (9:30-32)
9:30 Chuyến đến thăm Sêsarê Philíp của Chúa chúng ta đã kết thúc. Bây giờ, Ngài trải qua xứ Galilê - một chuyến hành trình đưa Ngài lên Giêrusalem để chịu chết. Ngài muốn đi cách lặng lẽ không ai biết. Vì tại nhiều nơi, chức vụ công khai của Ngài đã kết thúc. Nay, Ngài muốn có thì giờ ở riêng với các môn đồ, dạy dỗ và chuẩn bị họ cho chức vụ sắp đến.
9:31,32 Ngài nói với họ cách rõ ràng rằng Ngài sẽ bị nộp trong tay người ta và bị giết đi, song đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Nhưng môn đồ không hiểu lời ấy, lại sợ không dám hỏi Ngài. Chúng ta củng thường ngại hỏi, vì vậy hay làm mất phước hạnh.
D. Sự Cao Trọng Trong Nước Trũi (9:33-37) 9:33,34 Đến thành Cabênaum, đang ở trong nhà, Chúa Ịêsus hỏi môn đồ lúc đi đường họ đã cãi nhau điều gì? Họ hổ thẹn khi xưng nhận dọc đường đã cãi nhau cho biết ai là lớn nhất trong bọn mình. Có lẽ Sự Hoa Hình đã nhen lên Ương họ niềm hy vọng về Nước Thiên Đàng sắp đến và họ chuẩn bị để nhận chỗ đanh dự trong đó. Thật đau đớn khi nhận ra chính lúc Chúa báo trước sự chết kề cận của Ngài thì họ lại xem mình là tốt hơn người khác. Nhưjêrêmi đã nói, "Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa."
9:35-37 Chúa Jêsus biết họ đã tranh cãi về việc gì nên dạy họ bài học về sự khiêm nhường. Ngài phán rằng cách để trở nên đầu là tự nguyện nhận chỗ phục vụ thấp nhất và sống cho người khác, chứ không phải cho chính mình. Đoạn, Ngài bắt một đứa trẻ để ở giữa môn đồ; rồi ẩm nó trong tay. Ngài nhấn mạnh rằng: "hễ ai vì danh ta tiếp một đứa trong những đứa trẻ nẩy, tức là tiếp ta; còn ai tiếp ta, thì chẳng phải tiếp ta, bèn là tiếp
Đấng đã sai ta, chính là Đức Chúa Cha vậy". "Thưa Chúa đáng chúc tụng, lời dạy của Ngài dò xét và phơi ưần tấm lòng bằng thịt của con. Xin đập vỡ cái tôi của con, để sự sống của Ngài tuôn tràn qua con."
E. Chúa Jêsus Nghiêm Cấm Tính Bè Phái (9:38-42)
Đoạn này dường như đầy dẫy các thất bại. Phierơ đã đề nghị cách vụng về trên Núi Hóa Hình (câu 5,6). Các môn đồ không đuổi được quỉ câm (cl8). Họ tranh cãi xem ai là lớn nhất (c34). Rồi từ câu 38-40, chúng ta thấy họ có tinh thần bè phái.
9:38 Sứ đồ Giăng, người được Chúa yêu báo cho Chúa biết họ đã thấy có người đã lấy danh Ngài mà trừ quỉ. Các môn đồ bảo người ấy dừng lại vì không thuộc nhóm của họ. Người ấy không dạy tà giáo hay sống trong tội lỗi. Anh ta chỉ đơn thuần không gia nhập nhóm các sứ đồ.
Họ khoanh vòniỊ tròn dế loại tôi ra -
Cho tói là phân ní>hịch, tà dạo, âání> khinh;
Soiw, tình yêu và tôi có trí khôn đế thắng hơn -
Hai chúm* tói khoanh một rò/! í,' để đưa họ vào.
9:39 Chúa Jêsus phán: Đừng cấm làm chi. Nếu anh ta đủ đức tin nơi Ta để nhờ danh Ta mà trừ quỉ thì anh ở cùng phía với Ta và đang làm việc để chống lại Satan. Anh ta không thích hợp với việc nhanh chóng trở mặt để nói xấu Ta hay làm kẻ thù nghịch Ta.
9:40 Câu 40 có vẻ mâu thuẫn với Mathiơ 12:30 mà Chúa đã dạy: "Ai không ở với Ta, thì nghịch cùng Ta; ai không thâu hiệp với Ta, thì tan ra." Nhưng thật ra không có gì trái ngược, ở Mathiơ, vấn đề là sức mạnh của Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hay của chúa quỉ. Nền tảng của vấn đề, bất kỳ ai không hiệp với Ngài là đang nỗ lực chống lại Ngài.
ở Tin Lành Mác, vấn đề không liên quan đến Thân Vị hay công việc của Đấng Christ, bèn là người ta có hiệp lại trong sự phục vụ Chúa không. Ở đây cần có sự yêu thương và chấp nhận nhau. Hễ ai không chống lại Chúa trong sự phục vụ tất nghịch với Satan và vì vậy, ở về phía Đấng Christ.
9:41 Ngay cả sự tử tế nhỏ nhất, làm trong danh Chúa cũng sẽ được ban thưởng. Việc cho môn đồ một chén nước vì người thuộc về Chúa củng được Ngài ghi nhận. Nhân danh Chúa đuổi quỉ là điều ngoạn mục. Cho một chén nước là việc bình thường. Song cả hai việc đểu được Ngài quí trọng khi được làm vì sự vinh hiển Ngài. "Vì các ngươi thuộc về Đấng Christ" là sợi đây thắt chặt các tín hữu lại với nhau. Khắc ghi lời này khiến chúng ta thoát khỏi tinh thần bè phái, các tranh cãi nhỏ nhặt và ganh tị trong sự phục vụ Chúa.
9:42 Đầy tớ Chúa luôn cần xem xét các lời nói và hành động của mình có hiệu quả gì trên kẻ khác. Chúng ta có thể gây vấp phạm cho anh em mình, khiến tâm linh họ bị tổn thương lâu dài. Hễ ai làm cho một trong những đứa nhỏ nẩy đã tin, phải trôi dạt khỏi đường thánh và chân lý, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ kẻ gây vấp phạm mà bỏ xuống biển còn hơn.
F. Tự Khép Mình Liên Tục Vào Kỳ Luật (9:43-50)
9:43 Phần cuối đoạn này nhấn mạnh cần có kỷ luật và tiết độ. Ai muốn tiến xa trên con đường làm môn đệ thật sự cần thường xuyên đánh trận với các tham muốn tự nhiên và thói mê ăn uống. Chiều theo chúng dẫn đến thảm bại. Quản lý chúng bảo đảm sự đắc thắng thuộc linh.
Chúa nói đến tay, chân và mắt,
giải thích rằng thà mất một phần còn hơn là vì chúng mà phải sa xuống địa ngục. Để đi đến mục tiêu thì mọi hy sinh đều xứng đáng.
Tay có thể chỉ về các việc chúng ta làm, chân là các bước hay đường đi và mắt là điều chúng ta khao khát. Đây là các điểm tiềm ẩn sự nguy hiểm. Nếu không được quản lý chặt chẽ, chúng có thể dẫn đến sự phá sản đời đời.
Phải chăng phân đoạn này dạy rằng một tín hữu thật có thể cuối cùng bị hư mất đời đời trong địa ngục? Nếu chỉ xem ở đây thì có thể là như vậy. Song so với lời dạy nhất quán của Tân Ước, chúng ta phải kết luận rằng kẻ sa vào địa ngục không hề là một Cơ Đốc nhân thật. Một người có thể xưng mình đã tái sinh và tỏ ra tiến bộ trong một thời gian. Nhưng nếu người ấy cứ liên tục chiểu đãi xác thịt, rõ ràng là người ấy chưa bao giờ được cứu rỗi.
9:44-48 Chúa thường lặp lại16 về địa ngục như là nơi sâu bọ của chúng chẳng hể chết và là nơi lửa chẳng hể tát. Đây là điều vô cùng hệ trọng. Khi thật sự tin điều này, chúng ta sẽ không sống cho vật chất, nhưng sống cho những linh hồn không bao giờ chết. "Lạy Chúa, xin ban cho con khát vọng về những linh hồn."
May thay là về mặt đạo đức, chúng ta không bao giờ cần phải chặt tay chân hay móc mắt. Chúa Jêsus không dạy chúng ta phải thực hành đến cực điểm đó. Mọi điều Ngài nói là hy sinh việc sử dụng các bộ phận đó tốt hơn là do lạm dụng chúng mà bị sa vào địa ngục.
9:49 Hai càu 49, 50 đặc biệt khó giải nghĩa. Vì vậy, cần xem xét từng mệnh đề.
"Vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa." Ba vấn đề chính là: (1) Lửa chỉ về gì? (2) Bị muối có nghĩa gì? (3) Mỗi người là kẻ được cứu hay kẻ bị hư mất hoặc cả hai?
Lửa có thể chỉ về địa ngục (như trong câu 44,40,48) hay bất kỳ sự phán xét nào, bao gồm sự phán xét của Chúa dành cho các việc tín hữu làm hay sự tự xét mình.
Muối có đặc tính bảo tổn, tẩy sạch và ướp. ở phương đông, muối còn là vật bảo đảm về lòng trung thành, tình bằng hữu và cam kết giữ lời hứa.
Nếu mỗi người là kẻ chưa được cứu, thì gợi ý sẽ là họ sẽ bị lưu giữ trong hồ lửa, tức là bị đau đớn trong sự đoán phạt đời đời.
Nếu mỗi người là kẻ đã được cứu, thì gợi ý sẽ là họ phải: (1) được tinh sạch trong lửa thử thách của Đức Chúa Trời trong đời này; hay (2) giữ mình khỏi sự tha hóa bằng cách khép mình vào kỷ luật và từ bỏ chính mình; hoặc (3) được thử nghiệm tại Tòa Phán Xét của Đấng Christ.
"Phải nêm muối các của lễ chay."
Mệnh đề nẩy17 được trích dẫn từ Lêvi 2:13 (cũng xem Dân 18:19; Il.sử 13:5). Muối là dấu chỉ về giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân Ngài, để nhắc họ rằng giao ước là bản hợp đồng trang trọng không thể vi phạm. Khi dâng thân thể mình làm của lễ sống cho Đức Chúa Trời (Rô 12:1,2), phải nêm thêm muối để khiến của lễ thành sự cam kết không thể hủy bỏ được.
9:50 "Muối là vật tốt." Cơ Đốc
nhân là muối của đất (Math 5:13). Đức Chúa Trời trông mong họ rải ảnh hưởng tinh sạch, lành mạnh ra. Bao lâu còn tiếp tục học theo Chúa, họ là nguồn phước cho muôn người.
"Nhưng nếu muối mất mặn đi, thì lấy chi làm cho mặn lại được?" Muối mất mặn không còn giá trị gì nữa. Cơ Đốc nhân nào không tròn bổn phận làm môn đồ thật thì bị hư hoại và vô hiệu. Khởi đầu tốt trong nếp sống Cơ Đốc chưa đủ. Nếu không liên tục và nghiêm túc tự xét mình thì con cái Chúa không hoàn thành được mục đích mà Chúa đã cứu mình.
"Phải có muối trong lòng mình." Hãy là sức mạnh cho Chúa trong thế gian, rải ảnh hưởng thuận lợi cho sự vinh hiển của Đấng Christ. Đừng chấp nhận bất cứ điều gì trong đời có thể làm giảm sút mức hiệu quả của bạn cho Ngài.
"Lại phải hòa thuận cùng nhau." Điều này dường như liên hệ với câu 33-34, khi môn đồ cãi nhau xem ai là lớn nhất. Hãy loại bỏ lòng kiêu ngạo thay vào đó bằng sự khiêm nhường phục vụ mọi người.
Tóm lại, câu 49-50 dường mô tả cuộc đời Cơ Đốc nhân như của lễ dâng lên Đức Chúa Trời. Nó được muối bằng lửa, tức là gồm cả sự tự ưa xét và từ bỏ chính mình. Nó được nêm bằng muối, có nghĩa dâng với vật bảo đảm là lòng tận tụy không dời đổi. Nếu người nuốt lời hay thất bại không quản lý được các ước muốn tội lỗi thì cuộc đời họ sẽ vô vị, vô nghĩa và không giá trị. Vì vậy, người phải loại bỏ khỏi đời mình bất cứ điều gì ngăn trở sứ mạng Chúa giao và sống hòa thuận với các tín hữu khác.
e. Hỗn Nhân Và Ly Dị (10:1-12)
10:1 Từ Galilê, Chúa đi về phía đông nam đến xứ Bêrê ở bờ đông sông Giôđanh. Chức vụ của Ngài tại đây được ghi lại đến cầu 10:45.
10:2 Những người Pharisi sớm tìm ra Ngài. Như bầy sói đói mồi, họ đang tìm cách giết Ngài. Với nỗ lực gài bẫy Chúa, họ hỏi Ngài luật pháp có cho phép ly dị không? Ngài dẫn họ trở về với Ngũ Kinh. Môise dạy các ngươi điểu chi?
10:3-9 Họ lách câu Ngài hỏi và nói ra điều Môise cho phép. Môise cho phép người nam ly dị vợ mình và cấp cho nàng một chứng thư ly dị. Song đó không phải là ý định của Đức Chúa Trời; Môise chỉ chấp thuận điều này vì lòng người cứng cỏi. Chương trình thiên thượng là kết hợp một người nam với một người nữ trong hôn nhân trọn đời. Điểu này nhắc lại ý định của Đức Chúa Trời khi dựng nên con người có phái tính. Người nam phải lìa cha mẹ và gắn bó với vợ mình trong hôn nhân đến mức cả hai thành
một thịt. Vậy, họ đã do Đức Chúa Trời kết hiệp thì không thể bị phân rẽ theo ý muốn của con người.
10:10 Rõ ràng, ngay cả các môn đổ Ngài cũng khó chấp nhận điều này. Thời đó, phụ nữ không hề được tôn trọng hay bảo vệ. ít nhiều, họ thường bị xem nhẹ. Người nam có thể ly dị khi vợ không làm vừa ý mình. Nàng không có chỗ để bám víu. Thường thì, nàng được xem như vật sở hữu của chồng.
10:11,12 Khi môn đồ hỏi thêm, Chúa quả quyết rằng ai ly dị vợ mình mà cưới vợ khác thì phạm tội tà dâm với người, cho dù đối với người nam hay nữ. Tại đây, câu này muốn nói Chúa cấm ly dị ương mọi trường hợp. Song Ngài nêu một ngoại lệ ở Mathiơ 19:9. Khi một người phạm tội ngoại tình thì người kia được phép ly dị và đúng là được tự do tái hôn. Cũng có thể I.CÔ 7:15 cho phép ly dị khi một người không tín Chúa muốn ruồng bỏ bạn đời của mình là Cơ Đốc nhân.
Chắc chắn là có khó khăn khi đề cập đến toàn bộ đề tài ly dị và tái hôn. Con người tạo ra nhiều rắc rối về hôn nhân đến mức cần sự khôn ngoan như của vua Salômôn để giải quyết chúng. Cách tốt nhất để tránh rắc rối là tránh ly dị. Sự ly dị tạo ra mây mù và dấu hỏi trên đời sống của những kẻ trong cuộc. Khi một người ly dị tìm kiếm sự thông công trong chi hội địa phương, các trưởng lão phải cẩn thận xem xét gia cảnh của họ với lòng kính sợ Chúa. Mỗi trường hợp đều khác nhau và cần xét cách riêng.
Phân đoạn này cho thấy Đấng Christ không chỉ quan tâm đến sự thánh khiết trong hôn nhân mà còn chú ý đến các quyền lợi của phụ nữ. Cơ Đốc giáo dành cho phụ nữ địa vị tôn trọng mà các tôn giáo khác không hề có.
H. Chúc Phước Cho Con Trẻ (10:13-16) 10:13 Bây giờ chúng ta thấy Chúa
Jêsus quan tâm đến những con trẻ.
Các cha mẹ khi đem những con trẻ
mình đến để được Người Thầy Đấng Chăn Chiên chúc phước, đã bị các môn đồ xua đuổi.
10:14-16 Chúa thấy vậy, bèn giận và giải thích cùng môn đồ rằng: Nước Đức Chúa Trời thuộc về những con trẻ và những ai có niềm tín cùng sự khiêm nhường giống như con trẻ. Họ phải trở nên giống như con ưẻ để được vào Nước Đức Chúa Trời.
George MacDonald thường nói ông không hề tín nơi Cơ Đốc giáo của một ai đó cho đến chừng thấy các con trẻ chơi đùa xung quanh cửa nhà người ấy. Chắc hẳn nhận xét này khiến các đầy tớ Chúa chú ương việc chinh phục con trẻ bằng Lời cùa Đức Chúa Trời. Tâm trí con trẻ thường mềm dẻo, dễ dạy. W.Graham Scroggie đã nói: "Hãy sống tốt nhất và chia sẻ điều tốt nhất của bạn cho con trẻ."
I. Người Trai Trẻ Giàu Có (10:17-31) 10:17 Một người giàu có đến gặp Chúa với một câu hỏi tỏ ra sự chân thành. Gọi Chúa Jêsus là "Thầy nhân lành," người hỏi Ngài mình phải làm gì để hưởng được sự sống đời đời.
10:18 Chúa nắm lấy các từ "Thầy nhân lành." Ngài không khước từ, song dùng danh hiệu này để trắc nghiệm đức tín của người. Chỉ có Đức
Chúa Trời là nhân lành. Phải chăng người muốn xưng Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời? Rõ ràng là không phải.
10:19,20 Tiếp theo, Chúa Cứu Thế dùng luật pháp để dẫn đến sự nhận biết tội. Người vẫn nuôi ảo tưởng rằng mình có thể hưởng nước Trời dựa trên nguyên tắc làm. Rồi để cho người vâng phục luật pháp, là bộ luật dạy người phải làm điều gì. Chúa trưng đẫn năm điều răn, về việc liên hệ của chúng ta với người khác. Năm điều răn nẩy là: "Hãy yêu người lân cận như chính mình." Người nói mình đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ.
10:21,22 Song có thật người đã yêu họ như chính mình chưa? Nếu đúng như vậy, người hãy chứng tỏ bằng cách bán tất cả tài sản mình mà bố thí cho kẻ nghèo khổ. Song đó lại là chuyện khác. Người đi ra rất buồn bã, vì có nhiều của lắm.
Chúa Jêsus không có ý nói rằng người có thể được cứu bằng cách bán tài sản để làm từ thiện. Chỉ có một con đường cứu rỗi duy nhất là tin nơi Chúa. Để được cứu, người phải biết mình là một tội nhân, thiếu hụt tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời. Chúa nhắc lại Mười Điều Răn để người thấy được tội lỗi mình. Việc không muốn chia sẻ tài sản cho thấy người không yêu người lân cận như mình. Lẽ ra người phải thưa: "Lạy Chúa, nếu đây là sự yêu cầu thì con là một tội nhân. Con không thể tự cứu bằng nỗ lực bản thân. Vậy, xin cứu con bởi ân điển Ngài". Song người yêu tài sản mình hơn tất cả và không muốn từ bỏ nó. Người từ chối sự thay đổi.
Khi Chúa Jêsus bảo người bán tất cả tài sản, Ngài không có ý nói đây là con đường cứu rỗi. Song Ngài cho người thấy mình đã vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, vì vậy người cần được cứu. Nếu vâng lời Chúa Cứu Thế, người sẽ thấy con đường cứu rỗi.
Song có một nan đề ồ đây. Là tín hữu, chúng ta có phải yêu người lân cận như mình không? Phải chăng Chúa phán với chúng ta: "Hãy bán mọi điều con có rồi đem cho kẻ nghèo, con sẽ có kho báu trên trời; rồi hãy đến, vác thập tự giá mà theo Ta?" Mỗi người phải tự ưả lời cho mình, song trước đó cần xem xét các sự kiện tỏ tường như sau:
1.	Hàng vạn người chết đói mỗi ngày.
2.	Hơn nửa địa cẩu chưa từng nghe Tin Lành.
3.	Hiện nay tài vật của chúng ta có thể được dùng để làm giảm bớt nhu cầu vật chất và tâm linh của con người.

4.	Gương của Đấng Christ dạy chúng ta nên trở nên nghèo để người khác được giàu có (II.CÔ 8:9)
5.	Sự ngắn ngủi của đời sống và việc Chúa sắp ưở lại dạy chúng ta nên đầu tư tiền của mình để làm việc cho Ngài ngay. Để đến lúc Ngài đến thì quá trễ.
10:23-25 Khi người giàu đã đi khuất vào đám đông, Chúa Jêsus nhận xét rằng kẻ giàu vào Nước Đức Chúa Trời khó là đường nào. Môn đồ lấy làm lạ vì họ đã liên kết sự giàu có với em phước Chúa ban. Vì vậy, Ngài nhắc lại: "Hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có18 vào Nước Trời khó là dường nào!" "Thật vậy." Rồi Ngài nói tiếp:
"Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Đức Chúa Trời."
10:26-27 Mồn đồ lại càng lấy làm lạ, nói cùng nhau rằng: Vậy thì ai được cứu? Là người Do Thái sống dưới luật pháp, họ thật sự xem sự giàu có là biểu thị những gì Chúa ban cho. Theo luật Môise, Đức Chúa Trời hứa ban sự thịnh vượng cho kẻ vâng lời Ngài. Môn đồ suy luận rằng nếu một người giàu không vào Nước Trời thì chẳng ai có thể vào được. Chúa đáp: Sự đó loài người không thể làm flược, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế; vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả.
Tóm lại, phân đoạn này dạy điều
gì?
Thứ nhất, kẻ giàu thật rất khó được cứu (câu 23), vì họ dễ yêu của cải hơn yêu Chúa. Họ dễ bỏ Chúa hơn từ bỏ tài sản mình. Họ tin cậy của cải mình hơn tin cậy Chúa. Khi nào những điều này còn tồn tại thì họ không thể được cứu.
Quả thật trong Cựu Ước, sự giàu có là dấu hiệu bày tỏ ơn phước Chúa ban. Song nay đã thay đổi. Thay vì là dấu hiệu chỉ về ơn phước, thì nay giàu có là bản thử nghiệm lòng tận hiến cho Chúa.
Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn kẻ giàu vào Nước Trời. Nói theo con người thì đơn giản là kẻ giàu có thể không được cứu. Vài người có thể phản đối rằng nói theo con người thì không ai có thể được cứu. Đúng như vậy. Và điều này còn đúng hơn cho kẻ giàu. Họ đối mặt với các trở lực mà kẻ nghèo không gặp. Thần Mamôn (tiền tài) phải được cất bỏ khỏi ngai lòng và người ra mắt Chúa như một kẻ cơ hàn. Sự thay đổi này quả là bất khả cho con người. Chỉ mình Đức Chúa Trời có thể làm điều đó.
Cơ Đốc nhân nào trồng cậy của cải trên đất, thường trả giá cho sự không vâng lời của mình qua cuộc đời của con cái họ. Con cái họ rất hiếm có người tiếp tục theo Chúa tốt.
10:28-30 Phierơ hiểu được ý nghĩa của lời Chúa dạy. ông nhận ra điều Chúa muốn nói, "Hãy bỏ mọi sự mà theo Ta." Chúa Jêsus xác nhận điều này qua lời hứa ban thưởng trong hiện tại và đời đời cho kẻ vì Ngài và Tin Lành mà bỏ hết mọi sự.
1.	Phần thưởng ương đời này là 100 lần hom, không phải về bạc tiền, song về:
a. Nhà cửa - nhà của dân sự, nơi người được tiếp đón như là đầy tớ Chúa.
b. Anh chị em, mẹ và con cái - là các
bạn bè Cơ Đốc mà mối tương giao làm cho phong phú cả cuộc đời.
c. Đất đai - các xứ sở ưên đất mà người đã yêu cầu cho Nhà Vua.
d. Sự bắt bớ - đây là một phần của sự ban thướng ương hiện tại. Thật nên vui mừng khi một người được kể là xứng đáng chịu khổ vì Đấng Christ.
2.	Phần thướng tương lai là sự sống đời đời. Đây không có nghĩa là chúng ta được sống đời đời khi từ bỏ mọi sự. Sự sống đời đời là quà tặng. Ý nghĩa tại đây là kẻ từ bỏ mọi sự được ban thưởng một khả năng lớn hơn để vui hưởng sự sống đời đời trên ười. Mỗi Cơ Đốc nhân đều có điều này,
2.	song không phải ai cũng tận hưởng cùng mức độ như nhau.
10:31 Rồi Chúa cảnh báo thêm: "Nhưng có nhiều kẻ đẩu sẽ nên rốt; có kẻ rốt sẽ nên đầu." Khởi đầu tốt ưên đường làm môn đệ chưa đủ. Quan trọng là chúng ta kết thúc ra sao. Ironside đã nói:
Không phải mỗi kẻ tạo ấn tượng hứa hẹn tận tâm và trung thành theo Chúa sẽ tiếp tục con đường vì danh Đấng Christ mà từ bỏ chính mình, song vài người lẹt dẹt đi sau và bị e ngại về lòng tận hiên lại phá bày sự giấu mình chân thật trong giờ thử thách.*9
J. Chúa Jẽsus Báo Trước Lẩn Thứ Ba Về sự Thương Khó của Ngải (10:32-34)
10:32 Nay đã đến thời điểm phải lên thành Gỉêrusalem. Với Chúa Jêsus, đã đến lúc chịu đau thương và buồn bã tại Ghêtsêmanê, chịu sỉ nhục và hấp hối trên thập tự giá.
Khi ấy, Ngài có cảm nghĩ gì? Chúng ta há không thấy được gì trong câu "Chúa Jêsus đi trước họ" sao? Ngài quyết tâm vâng theo ý Cha, dù biết rõ giá phải trả. Đầu tiên là sự cô đem - Ngài bước đi một mình, vượt trước các môn đồ. Rồi là niềm vui -một niềm vui sâu lắng vì ở trong ý Cha, một viễn ảnh vui mừng về sự vinh hiển hầu đến, vì cứu được cô dâu cho chính Ngài. Vì niềm vui đã đặt trước mặt mình, Ngài chấp nhận thập tự giá, khinh điều sỉ nhục.
Khi nhìn xem Ngài sải bước tiên phong, chúng ta cũng kinh ngạc. Đấng Lãnh Đạo dũng mãnh của chúng ta, Đấng Khởi Đầu và Chu Toàn đức tin chúng ta, vị Thầy vinh điệu, Vua thiên thượng của chúng ta. Erdman viết:
Hãy dừng lại một chút để ngắm xem gương mặt ấy, dáng dấp ấy của Con Đức Chúa Trời bước đi cách quả quyết về hướng Thập Tự Giá! Điều này há không khơi dậy trong chúng ta tinh thần anh hùng mới, như ta đang theo đuổi; hay khơi dậy tình yêu mới như ta thấy Ngài đã tự nguyện chịu chết vì chúng ta; mà ta lại chẳng hề tự hỏi về ý nghĩa cùng
lẽ huyền nhiệm của sự chết đó
920
sao?
Những kẻ đi theo đểu thất kinh.
Họ biết cấp lãnh đạo tôn giáo tại Giêrusalem đang tìm cách giết Ngài.
10:33,34 lẩn thứ ba, Chúa Jêsus cho môn đổ biết chi tiết về các biến cố sắp đến. Lời tiên tri đại cương này cho thấy Ngài còn hem là một người thường:
1.	"Này, chúng ta lẽn thành
Giêrusalem," (11:1-13:37)
2.	"Con người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo;" (14.1-2, 43-53)
3.	"Họ sẽ định Ngài phải bị tử hình," (14:55-65)
4.	"Và giao Ngài cho dân ngoại." (15:1)
5.	"Người ta sẽ nhạo báng Ngài, nhổ trên Ngài, đánh đập Ngài mà giết đi;" (15:2-38)
6.	"Sau ba ngày, Ngài sẽ sống lại." (lỏ:l-ll)
K. Phục Vụ Là Cao Cả (10:35-45) 10:35-37 Tiếp theo lời tiên báo cảm động về sự chịu đóng đinh sắp đến của Ngài, Giacơ và Giăng đến nêu
một lời cầu xin thoạt nghe là cao cả nhưng không đúng thời điểm. Cao cả vì họ muốn được ở gần Đấng Christ,
song không hợp thời khi muốn tìm sự cao ưọng cho chính mình. Họ bày tỏ niềm tín rằng Chúa Jêsus sẽ lập Nước Ngài song họ nên suy nghĩ về sự thương khó sắp đến của Ngài.
10:38,39 Chúa Jêsus hỏi họ có thể uống được chén Ngài uống, liên hệ đến sự thương khó của Ngài và chịu được phép bápỉem Ngài chịu, tức là sự chết. Họ thưa rằng họ có thể và Ngài cho rằng họ nói đúng. Họ sẽ chịu khổ vì trung thành theo Ngài và ít ra Giacơ sắp bị tử vì đạo (Công Vụ 12:2)
10:40 Rồi Ngài giải thích các vị trí cao ừọng trong Nước Trời không thể ban tặng cách tùy tiện. Họ phải chiếm lấy. Ổ đây, cần nhớ rằng được tiếp vào Nước Trời do ân điển bởi đức tin, song vị trí trong Nước Trời được xác nhận do lòng trung thành với Đấng Christ.
10:41-44 Mười sứ đồ kia nghe sự xin đó thì giận Giacơ và Giăng vì đã tìm cách qua mặt họ. Song sự bất bình này tỏ ra họ cũng có tinh thần đó. Đây là cơ hội để Chúa Jêsus dạy họ bài học tuyệt vời có tính cách mạng về sự cao trọng. Ngoài đời, kẻ cao trọng là người cai trị với quyền lực chuyên chế, áp bức thống trị. Song sự cao trọng trong nước của Đấng Christ được đánh dấu bằng sự phục vụ. Hễ ai... muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi mọi người.
10:45 Chính Con Người là Gương Tối Thượng. Vì Con Người đã đến không phải để người ỉa hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Hãy suy gẫm điều này! Ngài đã đến bằng sự giáng sinh mầu nhiệm. Ngài thi hành chức vụ suốt đời. Và
Ngài phó sự sống mình qua sự chết tiêu biểu.
Như đã nêu trước đây, câu 45 là chìa khóa của toàn bộ sách Tin Lành. Đây là thần học trong mô hình thu nhỏ, phóng ảnh của một Cuộc Đời vĩ đại nhất mà thế giới đã từng biết.
L. Chữa Lành Người Mù Balimẽ (10:46-52)
10:46 Bây giờ, khung cảnh chuyển từ vùng Bêrê qua Giuđê. Chúa và các môn đồ đã đi qua sông Giôđanh và đến thành Giêricô. Tại đó, Ngài gặp một người mù tên Batimê, là người có sự khao khát mãnh liệt, biết rõ điều mình cần và quyết tâm cho đến khi được đáp ứng.
10:47 Người nhận biết và xưng Chúa là Con vua Đavít. Thật mỉa mai khi cả nhà Ysơraên đui mù trước sự hiện diện của Đấng Mêsi, thì một người Do Thái mù lòa lại có cái nhìn thuộc linh chân thật!
10:48-52 Lời khẩn cầu kiên trì xin được thương xót không phải luống công. Lời cầu nguyện cụ thể xin được sáng mắt đã dẫn đến sự đáp lời cụ thể. Người tỏ lòng biết ơn bằng sự trung thành làm môn đồ theo Chúa ưong chuyến Ngài lên thành Giêrusalem lần cuối. Điều này chắc đã làm ấm lòng Chúa khi thấy một đức tin dường ấy tại Jêricô ưên đường đến thập tự giá. Thật tốt cho Batimê đã gặp Chúa ngày ấy vì Ngài không còn trở lại nơi đó lần nữa.
V. CHỨC VỤ CỦA CHÚA JÊSUS TẠI THÀNH GIÊRUSALEM (đoạn 11-12) A. Vào Thành Cách Khải Hoan (11:1-11) 11:1-3 Phần ký thuật về tuần cuối bắt đầu từ đây. Chúa Jêsus đã nghỉ chân bên sườn phía đông núi ôlỉve,
gần làng Bẽphagiê (có nghĩa là nhà của cây vả không trái) và làng Bêthani (nhà của kẻ nghèo nàn, khiêm nhu và bị ngược đãi).
Giờ đã đến để Ngài cồng khai tỏ mình ra cho dân Do Thái rằng Ngài là Đấng Mêsi của họ. Ngài thực hiện điều này để làm ứng nghiệm lời của tiên tri Xachari (9:9) là cỡi lừa con. Vậy, Ngài sai hai môn đồ đi từ Bêthani đến Bêphagiê. Với ữi thức toàn hảo và uy quyền tuyệt đối, Ngài bảo họ dẫn về một con lừa con chưa mang ách mà họ thấy đang bị cột. Nếu có ai hỏi, thì họ hãy đáp lại: Chúa cẩn dùng nó. Sự toàn tri của Chúa tại đây đã khiến có kẻ hồ nghi, "Đây không phải là Đấng Christ của hiện tại, song bèn là của lịch sử và thiên đàng."
11:4-6 Mọi sự xảy ra như Chúa đã bảo trước. Họ thấy lừa con đương buộc tại giao lộ chính ương làng. Khi được hỏi, họ đáp lại như Chúa đã dặn. Rồi người ta để cho họ dắt lừa đi.
11:7-8 Dù là lừa con chưa từng mang ách, nó vẫn không ngại đưa Đấng Tạo Hóa của mình lên Jêrusa-lem. Chúa vào thành trên con đường trải đầy áo và nhánh cây, với lời tung hô của dân sự reo vang bên tai Ngài. Trong một khoảnh khắc, ít ra Ngài đã được nhận biết là mội Vị Vua.
11:9,10 Dân chúng kêu lên:
1.	Hôsana - lúc đầu có nghĩa là: "Xin hãy cứu chúng tôi," song về sau trở thành lời cảm thán tỏ bày sự ngợi khen. Có lẽ, dân sự muốn nói: "Xin cứu chúng tôi khỏi ách thống trị của Lamã."
2.	Đáng ngợi khen cho Đấng nhân danh Chúa mà đến (Thi 118:26) - Lời nhận biết tỏ tường rằng Chúa Jêsus là Đấng Mêsi đã hứa.
3.	Phước cho nước đến, là nước vua Đavít, tổ phụ chúng ta! - Họ nghĩ rằng nước sắp thành lập với Đấng Christ ngồi trên ngôi vua Đavít.
4.	Hôsana ở trên nơi rất cao! - Lời mời tôn vinh Chúa trên thiên đàng rất cao hay nài xin Ngài cứu giúp từ trên thiên đàng rất cao.
11:11 Khi vừa đến thành Giêrusalem, Chúa Jêsus liền vào đền thờ - không phải vào trong nơi thánh song là vào trong sân của đền thờ. Đúng ra đây là nhà của Đức Chúa Trời, song Ngài đến không phải như về nhà mình vì các thầy tế lễ và dần sự không giao cho Ngài nơi thuộc về Ngài. Vì vậy, sau khi liếc mắt xem mọi sự chung quanh, Chúa Cứu Thế trở về làng Bêthani với mười hai sứ đổ. Đó là tối Chúa Nhật.
B. Cây Vả Không Trái (11:12-14)
Biến cố này là lời Chúa Cứu Thế giải thích về sự đón tiếp ồn ào mà Ngài vừa nhận được tại Giêrusalem. Ngài thấy cả quốc gia Ysơraên như một cây vả không trái - họ nhiều cành lá báo trước mùa gặt song không có trái. Lời ca tụng Hôsana sẽ sớm trở thánh tiếng kêu gào sắt máu, "Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự!"
Thật khó giải thích khi Ngài quở cây vả không trái, dù Kinh Thánh ghi rõ vì bấy giờ không phải mùa vả. Dường như điểu này tỏ ra Chúa Cứu Thế đã cư xử cách bất công và nóng vội theo kiểu giận lẫy. Chúng ta biết điều này không đúng; vậy giải thích thế nào về trường hợp kỳ lạ nêu trên?
Cây vả ương xứ thánh thường có trái non, ăn được trước khi ra lá. Nó báo ưước mùa gặt như lệ thường mà ở đây mô tả là mùa vả. Nếu không có trái non, nghĩa là sẽ không có mùa vả thông thường. Khi Chúa Jêsus đến với quốc gia Ysơraên, họ có nhiều lá, là dấu báo trước mùa gặt song lại không có trái cho Đức Chúa Trời. ổ đây có lời hứa song không có sự hoàn nguyện, có dấu báo trước song không có thực tế. Chúa Jêsus muốn thấy Nước Ngài kết quả. Song vì không thấy trái non, Ngài biết rằng dân vô tín về sau sẽ vẫn không ra trái nên Ngài quớ cây vả. Lời này báo trước sự phán xét sẽ đổ trên Ysơraên vào năm 70 s.c.
Tuy nhiên, biến cố này không dạy rằng Ysơraên bị rủa sả sẽ vĩnh viễn không ra trái. Dân Do Thái tạm thời bị để qua một bên, song khi Đấng Christ trở lại để cai trị, cả quốc gia sẽ hồi sinh và phục hổi địa vị được ơn trước mặt Đức Chúa Trời.
Đây là phép lạ duy nhất mà trong đó Đấng Christ rủa sả thay vì chúc phước, cất bỏ sự sống thay vì phục hồi nó. Phân đoạn này được xem như khó giải thích, song không thể loại bỏ. Đấng Tạo Hóa có toàn quyền cất bỏ một vật bất động, vô đụng để dạy một bài học thuộc linh quan trọng và để cứu con người khỏi sự chết đời đời.
Dù lời giải thích chủ yếu của phân đoạn này liên hệ đến quốc gia Ysơraên, song cũng có thể áp dụng cho dân sự ở mọi thời đại sa vào tình cảnh 'mười voi không được bát nước sáo' (nguyên ý: nói nhiều, làm ít).
c. Chúa Jêsus Dẹp Sạch Đền Thờ (11:15-19) 11:15,16 Lúc khởi đầu chức vụ công khai Chúa ịêsus đã quét sạch sự
mua bán ra khỏi khuôn viên đền thờ (Giăng 2:13-22). Nay, khi chức vụ của Ngài đến hồi kết thúc, một lần nữa Ngài bước vào sân đền thờ và xua đuổi những kẻ lợi đụng các sinh hoạt thánh. Ngài cũng cấm người ta đem các hàng hóa thông thường đi ngang qua khu vực đền thờ.
11:17 Kết hợp các lời trích dẫn sách Ềsai và Giêrêmi, Ngài lên án việc làm ô uế đền thờ, biến đền thờ thành cái chợ và chủ nghĩa độc quyền. Đức Chúa Trời có ý muốn đền thờ là nhà cẩu nguyện cho mọi dân tộc (Êsai 56:7), không chỉ riêng cho dân Ysơraên. Họ đã biến đền thờ thành khu chợ tôn giáo, hang ổ trộm cướp (Giêrêmi 7:11).
11:18 Các thầy tế lễ cả và các thây thông giáo căm giận lời kết tội này. Họ muốn diệt Ngài, song không thể làm việc này cách công khai vì đoàn dân vẫn kính sợ Ngài lắm.
11:19 Đến chiểu... Ngài ra khỏi thành. Thì của động từ trong nguyên ngữ cho thấy Ngài thường làm như vậy, có lẽ vì lý do an ninh. Ngài không cần bảo vệ mình. Chúng ta cần nhớ rằng một phần của chức vụ Ngài là bảo vệ bầy chiên, chính là các mồn đệ Ngài (Giăng 17:6-19). vả lại, thật lố bịch khi chiu theo ý kẻ thù lúc giờ chưa đến.
D. Bài Học Vế Cây vả Không Trái (11:20-26).
10:20-23 Sáng hôm sau ngày Chúa quở cây vả, các môn đồ đi ngang qua trên đường lên thành Giêrưsalem, thấy cây vả đã khô cho tới rễ. Bấy giờ Phierơ nhắc lại chuyện đã qua, Chúa đáp ngắn gọn, "Hãy có đức tin nơi
Đức Chúa Trời." Song lời này liên hệ gì với cây vả? Những câu kế tiếp cho thấy Chúa Jêsus khích lệ đức tin như phương tiện cất bỏ các trở lực. Nếu môn đổ có đức tin nơi Đức Chúa Trời, họ có thể xử lý nan đề không ra ưái và cất bỏ các trở ngại lớn như núi vậy.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa chúng ta có quyền cầu xin năng lực siêu phàm cho lợi ích bản thân hay để được hoan nghênh. Mỗi hành động của đức tín phải dựa trên lời hứa của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta biết Chúa muốn cất bỏ sự khó khăn nào đó, thì chúng ta có thể nài xin với lòng tin quyết rằng điều đó sẽ xảy ra. Thật ra chúng ta có thể bền lòng nài xin bất kỳ điều gì khi mình tín chắc điều đó phù hợp với ý Chúa đã được tỏ ra trong Kinh Thánh hay theo lời chứng nội tâm của Đức Thánh Linh.
11:24 Khi chúng ta thật sự sống gần Chúa và cầu nguyện trong Thánh Linh, chúng ta có thể tin chắc lời mình xin đã được nhận trước khi câu trả lời thực thụ đến.
11:25,26 Song cần nhớ một đòi hỏi căn bản cho lời cầu xin được nhậm là tinh thần tha thứ. Khi chúng ta nuôi dưỡng thái độ trả thù, gay gắt với người khác, chúng ta không thể trông mong Chúa nghe và trả lời cho mình. Chúng ta phải tha thứ nếu mong mình cũng được tha. Điều này không liên hệ đến sự tha tội về mặt pháp lý khi chúng ta tin Chúa, vốn chỉ thuần túy do ân điển bởi đức tin. Song liên hệ đến cách Đức Chúa Trời đối xử như Cha với các con cái Ngài. Tinh thần cố chấp trong kẻ tin ngăn trở mối tương giao với Cha trên trời và ngăn nguồn phước tuôn trào.
E. Lãi Hòi Vế Quyên Phép Của Chúa Jẽsus (11:27-33)
11:27,28 Ngay khi Chúa bước vào khu vực đền thờ, cấp lãnh đạo tôn giáo đến gần Ngài và tra hạch về quyền phép của Ngài qua hai câu hỏi: (1) "Thầy lấy quyển phép nào làm những điểu này?" (2) "Ai đã cho Thầy quyển phép làm những điều ấy?" (như dọn sạch đền thờ, quở cây vả và vào Giêrusalem cách khải hoàn). Họ muốn gài bẫy Ngài, dù có ưả lời thế nào đi nữa. Nếu tuyên bố bởi uy quyền của chính Ngài là Con Đức Chúa Trời, họ sẽ kết Ngài tội phạm thượng. Còn đáp rằng từ quyền phép của con người, thì họ làm Ngài mất uy tín. Nếu đáp từ Đức Chúa Trời, họ sẽ thách thức lời công bố đó, vì họ tự xem mình được Đức Chúa Trời chọn làm các nhà lãnh đạo tôn giáo cho dân sự.
11:29-32 Nhưng Đức Chúa Ịêsus trả lời bằng một câu hỏi. Phép báptem của Giăng đến bởi trên trời hay là bởi người ta? (Phép báptem của Giăng chỉ về toàn bộ chức vụ của ông). Họ không thể trả lời mà không bối rối. Nếu chức vụ của Giăng được Đức Chúa Trời giao phó, họ phải nghe theo lời ông kêu gọi ăn năn. Nếu họ hạ thấp chức vụ của ông, họ phải chấp nhận cơn giận của dân sự vẫn xem Giăng là phát ngôn viên của Đức Chúa Trời.
11:33 Khi họ từ chối trả lời câu hỏi trên, nói mình không biết, Chúa cũng từ chối không cho họ biết về quyền phép của Ngài. Bao lâu họ không muốn nhìn nhận phẩm chất của sứ giả tiên phong, thì họ khó có
thể công nhận phẩm chất cao cả hom của Chính Vị Vua!
F. Ví Dụ VẼ Những Nguôi Làm vườn Nho Gian Ác (12:1-12)
12:1 Chúa Jêsus chưa yên với các nhà lãnh đạo Do Thái, đù Ngài đã từ chối trả lời câu hỏi của họ. Nay, Ngài dùng ví dụ để công bố lời cáo buộc sâu sắc về việc họ đã khước từ Con Đức Chúa Trời. Người trồng vườn nho là chính Đức Chúa Trời. vườn nho là địa vị ưu việt mà dân Ysơraên đã nắm giữ. Hàng rào là Luật Pháp Môise, đã ngăn cách Ysơraên với dân ngoại và bảo vệ họ như là dân thuộc riêng về Chúa. Những kẻ làm vườn là các nhà lãnh đạo tôn giáo như những người Pharisi, các thầy thông giáo và các trướng lão.
12:2-5 Đức Chúa Trời tuần tự sai các đầy tớ Ngài, các tiên tri đến với dân Ysơraên để xây dựng mối tương giao thánh khiết và yêu thương. Song dân sự đã bắt bớ các tiên tri và giết vài người trong số này.
12:6-8 Sau cùng, Đức Chúa Trời sai chính Con yêu dấu của Ngài. Chắc họ phải nể vì Con ấy. Song họ đã không cư xử như vậy. Họ âm mưu chống nghịch, rồi giết Con ấy đi. Như vậy, Chúa báo trước sự chết của chính Ngài và phơi bày những kẻ sát nhân tội đồ.
12:9 Đức Chúa Trời sẽ xử thể nào với những kẻ gian ác như vậy? Ngài sẽ đến hủy diệt kẻ gian ác đó và giao nơi đặc quyền chữ người khác. Người khác có thể chỉ về dân ngoại hay số dân sót lại đã ăn năn của Ysơraên trong những ngày cuối.
12:10,11 Tất cả những điều này làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh Cựu Ước. Chẳng hạn như, trong Thi 118:22-23 tiên báo Đấng Mêsi sẽ bị cấp lãnh đạo Do Thái khước từ Ương các kế hoạch xây dựng của họ. Họ không có chỗ cho Đá này. Song sau khi chịu chết, Ngài sẽ sống lại từ ương kẻ chết và được Đức Chúa Trời ban cho địa vị tối cao. Ngài thành đá góc nhà trong ngôi nhà của Đức Chúa Trời.
12:12 Cấp lãnh đạo Do Thái hiểu điều Ngài muốn nói. Họ tin Thi Thiên 118 nói về Đấng Mêsi. Nay họ nghe Chúa Jêsus áp dụng cho chính Ngài. Họ tìm cách bắt Ngài, song giờ Ngài chưa đến. Dân chúng đông đảo vẫn đứng bên Chúa. Vì vậy, lúc này họ bèn bỏ Ngài mà đi.
6. Trả Cho Sêsa Và Cho Bức Chúa Trời (12:13-17)
Đoạn 12 nói về phe Pharisi hiệp với đảng Hêrốt và phe Sađusê tấn công Chúa. Đây là đoạn sách của những câu hỏi. (Xin xem các câu 9,10,14,15,16,23,24,26,28,35,37).
12:13,14 Phe Pharisỉ và đảng Hê rốt, những kẻ thù cay đắng, nay lại hiệp với nhau do có cùng một lòng căm ghét Chúa Cứu Thế. Họ hết sức cố ép Ngài nói hớ khiến họ có cớ tố cáo Ngài. Vậy, họ hỏi Ngài theo luật có nên nộp thuế cho chính quyền Lamã không.
Không hề có người Do Thái nào vui sống dưới sự cai trị của dân ngoại. Phe Pharisi ghét điều này cách thậm tệ, trong khi đảng Hêrốt có cái nhìn khoan dung hơn. Nếu Chúa Jêsus công khai thừa nhận việc nộp thuế cho
Sẽsa, nhiều người Do Thái sẽ ghét bỏ Ngài. Nếu Ngài phát biểu chống lại Sêsa, họ sẽ điệu Ngài ra chính quyền Lamã để Ngài bị bắt và xét xử như kẻ phản nghịch.
12:15,16 Chúa Jêsus bảo họ đem cho Ngài xem một đổng đơnỉê. (Điểu này tỏ ra bản thân Chúa không có đồng nào). Đồng tiền mang hình của hoàng đế Tiberius, nhắc người Do Thái nhớ rằng họ là dân bị trị. Vì sao dần Chúa lại chịu thảm cảnh đó? Vì họ bất trung và tội lỗi. Họ đáng phải chịu hạ mình nhìn nhận rằng đổng bạc họ dùng mang hình của một nhà độc tài ngoại lai.
12:17 Chúa Jêsus bèn phán với họ rằng: "Hãy trả lại cho Sẽsa vật chi của Sẽsa và trả lại cho Đức Chúa Trời vật chi của Đức Chúa Trời." Sự thất bại lớn nhất của họ nằm ở phần sau, không phải ở vế đầu. Họ đã nộp thuế cho Lamã dù miễn cưỡng, song không hề để ý đến những điều Đức Chúa Trời đòi hỏi mình. Đồng bạc có hình của Sê sa nên thuộc về Sêsa. Con người mang hình ảnh của Đức Chúa Trời - vì Đức Chúa Trời đã dựng nên con người theo hình ảnh của chính Ngài (Sáng 1:26,27} - nên con người thuộc về Đức Chúa Trời.
Tín hữu phải vâng phục và hỗ trợ nhà cầm quyền trên đất nước mình. Người không được phép nói xấu họ hay hoạt động để lật đổ họ. Người phải đóng thuế và cầu nguyện cho nhà cầm quyền. Nếu bị ép làm điểu chi nghịch lại lòng trung thành cao hơn với Đấng Christ, người phải biết từ chối và sẵn sàng chịu phạt. Đặt ưu tiên cho các yêu cầu của Đức Chúa
Trời. Khi xem trọng những đòi hỏi của Đức Chúa Trời, Cơ Đốc nhân cần phải luôn duy ừì lời chứng tốt trước thế gian.
H. Phe Sađusẽ Với Câu Đô vế sự Sõng Lại (12:18-27)
12:18 Thời đó, phe Sađusê là phái tự đo cấp tiến hay duy lý. Họ chế giễu ý tưởng về sự sống lại của thân thể. Vậy, họ đến gặp Chúa với một cầu chuyện hết sức phi lý, cố giễu cợt toàn bộ ý tưởng ữên.
12:19 Họ nhắc Chúa nhớ rằng Luật Môise đặc biệt chú ý đến các bà góa trong dân Ysơraên. Để lưu danh và gìn giữ sản nghiệp của gia đình, Luật qui định rằng nếu một người nam qua đời mà không có con thì em trai của người phải cưới bà góa đó (Phục 25:5-10).
10:20-23 Đây là trường hợp quái dị mà một bà lấy bảy anh em kế tiếp nhau làm chồng. Sau hết, người đàn bà cũng chết. Bây giờ là câu hỏi thông minh của họ: "Lúc sống lại, đàn bà đó là vợ ai trong bảy anh em?"
12:24 Họ tự cho mình là thông sáng; song Chúa Cứu Thế đã nói với họ rằng họ dốt hoàn toàn cả về Kinh Thánh vốn dạy về sự sống lại, lẫn về quyển phép của Đức Chúa Trời khiến kẻ chết sống lại.
12:25 Trước hết, họ cần biết rằng quan hệ hôn nhân không tiếp tục trong thiên đàng. Các tín hữu sẽ nhận ra nhau trong thiên đàng và vẫn giữ các khác biệt là người nam hay nữ, song chẳng cưới vợ cũng chẳng lấy chổng, về mặt này, họ sẽ giống như các thiên sứ trên trời vậy.
12:26,27 Rồi Chúa chúng ta nhắc người Sađusê, vốn xem Ngũ Kinh Môise cao trọng hơn cả phần còn lại của Cựu Ước, ưở lại với việc của Môỉse tại bụi gai cháy (Xuất 3:6). Nơi đó, Đức Chúa Trời tỏ Ngài là Đức Chúa Trời của Ápraham, Đức Chúa Trời của Ysác và Đức Chúa Trời của Giacốp. Chúa Cứu Thế giải thích rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của kẻ sống, không phải của kẻ chết.
Nhưng thể nào như vậy? Phải chăng Ápraham, Ysác và Giacốp không chết khi Đức Chúa Trời hiện ra cho Môise? Quả thật, thân xác họ đã chôn trong huyệt mộ tại đồng Mạcbêla ở Hêbrôn. Vậy làm sao Đức Chúa Trời lại là Chúa của kẻ sống được?
Sự tranh luận dường như là: Ì. Đức Chúa Trời đã phán hứa với các tổ phụ về đất đai và Đấng Mêsi.
2.	Những lời hứa này chưa ứng nghiệm trong cuộc đời họ.
3.	Khi Đức Chúa Trời phán với Môise từ giữa bụi gai cháy, thân xác các tổ phụ còn Ương mộ.
4.	Song Chúa tuyên bố Ngài là Đức Chúa Trời của kẻ sống.
5.	Ngài phải làm trọn những lời đã hứa với các tổ phụ.
ỏ. Vậy, sự sống lại là điều tối cần từ đặc điểm chúng ta biết được về bản tánh của Đức Chúa Trời.
Rồi, Chúa phán với người Sađusê: "Thật các ngươi lẩm to."
ỉ. Biểu Răn Lởn (12:28-34)
12:28 Có một thầy thông giáo, ấn tượng vì Chúa xử lý các câu hỏi hiểm hóc cách khôn ngoan, bèn hỏi Ngài ương các điểu răn, điểu nào là đầu
hết? Đây là câu hỏi trung thực và căn bản nhất của đời sống. Thật ra, ông đang mong có một lời giải súc tích về mục đích chính cho sự hiện hữu của con người.
12:29 Chúa Jêsus bắt đầu trưng dẫn Shema, tuyên ngôn đức tin của người Do Thái theo Phục Truyền 6:4: "Hỡi Ysơraẽn, hãy nghe: Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một."
12:30 Rồi Ngài tóm tắt trách nhiệm con người đối với Đức Chúa Trời: Hãy yêu Ngài với hết cả tấm lòng, linh hổn, tâm trí và sức lực mình. Đức Chúa Trời phải có vị trí tối cao ương đời sống con người. Không có tình yêu nào khác được phép cạnh tranh với lòng yêu Chúa.
12:31 Phần còn lại của Mười Điều Răn dạy chúng ta phải yêu người lân cận như chính mình. Phải yêu Chúa hơn yêu mình và yêu người lân cận nỉiưyêu mình. Vậy, cuộc đời có giá trị thật trước hết liên quan đến Đức Chúa Trời rồi đến người khác. Vật chất không được đề cập đến. Đức Chúa Trời quan trọng hàng đầu, kế đến là con người.
12:32,33 Thầy thông giáo đổng ý với tất cả tấm lòng và phát biểu một cách rõ ràng đáng khen ngợi rằng yêu Chúa và yêu người lân cận quan trọng hơn các nghi lễ. ổng nhận biết con người có thể giữ nghi lễ tôn giáo và tỏ ra mộ đạo mà lòng không có sự thánh khiết cá nhân. Ông nhận biết Đức Chúa Trời quan tâm đến con người, cả bề trong lẫn bề ngoài.
12:34 Khi Chúa Jêsus nghe lời nói khôn ngoan này, Ngài phán: Ngươi
chẳng xa Nước Đức Chúa Trời đâu.
Công dân thật của Nước Trời không tìm cách lừa mị Chúa, con người hay chính mình bằng lớp vỏ tôn giáo. Biết Chúa xem thấu lòng người, họ đến với Ngài để được tẩy sạch khỏi tội và nhận năng quyền để sống đẹp lòng Ngài.
Sau đó, không ai dám gài bẫy Chúa bằng cầu hỏi thông thái nào nữa.
J. Con Cháu Đavíl Là Chúa của Đavíl (12:35 37)
Các thầy thông giáo luôn dạy rằng Đấng Mêsi xuất thân từ dòng dõi nhà Đavít. Điều này đúng, song không là toàn bộ chân lý. Vậy, Chúa Jêsus nêu một câu hỏi cho những kẻ đang vây quanh Ngài, ương sân đền thờ. Trong Thi Thiên 110:1, Đavít nói về Đấng Mêsi sẽ đến như là Chúa của ông. Điều này thể nào có được? Làm sao Đấng Mêsi cùng lúc vừa là con cháu vừa là Chúa của Đavít được? Với chúng ta, câu trả lời rất rõ. Đấng Mêsi vừa là Con Người vừa là Đức Chúa Trời. Về nhân tánh, Ngài là con cháu Đavít, còn về thần tánh là Chúa của Đavít.
Đoàn dân đông vui lòng mà nghe Ngài. Họ tỏ ra chấp nhận sự kiện tuy có thể không hiểu hết lời Ngài dạy. Song người Pharisi và các thầy thông giáo không nói gì cả. Sự im lặng của họ thật đáng ngại.
X. Cảnh Báo Vê Các Thây Thông Giáo (12:38-40)
12:38,39 Các thây thông giáo tỏ ra
mộ đạo. Họ thích diễu hành với áo chùng dài. Điều này phân biệt họ với đám dân thường và tạo cho họ vẻ mộ đạo. Họ thích được chào nơi công cộng với những chức danh nghe thật kêu. Điều này thỏa mãn cái tôi của họ. Họ tìm kiếm chỗ tôn trọng trong nhà hội, như thể chỗ đứng vật thể có liên hệ với sự thành kính. Họ không chỉ muốn nổi bật về mặt tôn giáo mà luôn cả sự tôn trọng Ương xã hội nữa. Họ muốn chỗ cao nhất trong các đám tiệc.
12:40 Lòng họ tham lam và không trung thực. Họ nuốt tài sản và sinh kế của các bà góa để làm giàu cho chính mình, dưới chiêu bài cung hiến tiền bạc cho Chúa! Họ đọc những lời cầu nguyện dài - những lời khoe khoang vênh váo - chỉ gồm toàn ngôn từ rỗng tuếch. Tóm lại, họ thích ứang phục đặc biệt (áo choàng dài); háo danh (những lời chào); sự nổi bật (ghế cao nhất); sự ưu tiên (chỗ quan Ưọng nhất); của cải (nhà các bà góa) và coi thường sự thành kính (những bài cầu nguyện dài).
L. Hai Đồng Xu Của Bà Góa (12:41-44)
Trái ngược hẳn với tính tham lam của các thầy thông giáo là lòng tận hiến của người đàn bà góa. Các thầy thông giáo nuốt nhà các bà góa, còn bà thì dâng mọi điểu mình có cho Chúa. Câu chuyện tỏ ra Chúa toàn tri. Ngồi xem những người giàu bỏ những túi bạc đáng kể vào rương tiền dâng của đền thờ, Ngài biết lễ vật họ dâng không mang tính chất của lễ hy sinh. Họ chỉ dâng của dư mình có. Ngài cũng biết bà dâng hai xu là dâng hét của có để nuôi mình, nên công bố bà đã dâng nhiều hơn hết thảy những người kia cộng lại. về trị giá tiền bạc,
bà đã dâng rất ít. Song Chúa lượng giá sự dâng hiến theo động cơ, phương tiện và số chúng ta còn giữ lại. Điều này là sự khích lệ lớn cho những ai vốn ít tài sản vật chất mà có lòng dâng hiến rời rộng cho Chúa.
Thật kinh ngạc khi chúng ta tán đồng hành động của bà góa và nhận định của Chúa Cứu Thế mà lại không noi theo gương của bà! Nếu thật lòng tin những điều mình đã nói, chúng ta ắt sẽ làm đúng như điều bà đã làm. Của lễ bà dâng tỏ ra rằng bà tin quyết mọi sự đều thuộc về Chúa, Ngài xứng đáng với mọi điều và phải sở hữu mọi sự. Nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay có thể phê bình bà không dự trữ cho tương lai mình. Người ta sẽ tranh luận điều này có tỏ ra sự thiếu cẩn trọng hay thiếu tiên liệu không? Song đây là sống bởi đức tin - lao mình vào công việc Chúa ngày hôm nay và tin cậy Ngài cho tương lai mình. Chúa há chẳng từng hứa cung ứng nhu cầu cho những ai trước hết tim kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài sao? (Math 6:33).
Cách mạng hay cấp tiến? Nếu không thấy những điều Đấng Christ dạy là cách mạng và cấp tiến, thì chúng ta sẽ không hiểu điều mà chức vụ của Ngài nhấn mạnh.
VI. BÀI GIẢNG CỦA CHÚA JÊSUS TRÊN NÚI ÔUVE (đoạn 13)
A. Chúa Jêsus Báo Mức sự Hủy Phá sền Thờ (13:1,2)
13:1 Lúc Chúa Jêsus rời khu vực Sền thờ lần cuối trước khi Ngài chịu chết, một môn đồ cố khơi dậy lòng nhiệt thành trong Ngài bằng sự nguy nga của đền thờ và phần thượng tầng kiến trúc. Môn đồ bị mê hoặc bởi kiến ừúc kỳ vĩ ương việc dựng lên những tảng đá khổng lồ.
13:2 Chúa Cứu Thế nói rõ mọi sự đó rồi sẽ bị hủy phá. Sẽ không còn một hòn đá sót lại trên một hòn khác nữa khi quân đội Lamã chinh phục Giêrusalem vào năm 70 . Sao lại bận lòng về những vật chỉ là các bóng thoáng qua?
B. Khỏi Đầu Của Những Đau Khổ (13:3-8)
Trong bài giảng trên núi ôlive,
Chúa khiến môn đồ chú ý đến những biến cố quan ưọng hơn. Vài lời tiên tri dường như tả vẽ sự hủy phá Giêrusalem vào năm 70 ; đa phần hiển nhiên nói xa hơn nữa, nhằm Thời Kỳ Đại Nạn và Sự Tái Lâm của Đấng Christ với năng quyền và vinh hiển. Những lời cảnh báo trong bài giảng, áp dụng cho kẻ tin trong mọi thời đại là: (Ì) hãy giữ mình (câu 5, 23, 33); (2) đừng bối rối (câu 7); (3) cứ bển lòng nhịn nhục (cáu 13); (4) hãy cầu nguyện (câu 18,33); hãy tình thức (cảu 9, 33, 35, 37).
13:3,4 Bài giảng bắt đầu bằng câu hỏi của Phierơ, Giacơ, Giăng và Anhrê. Khi nào thì đền thờ bị phá hủy và có điểm chỉ báo trước điều đó? Lời đáp của Chúa bao gồm sự phá hủy đền thờ về sau này, được xây trong thời kỳ Đại Nạn trước khi Chúa Đến Lần Thứ Hai (Tái lâm).
13:5,6 Trước hết, họ phải giữ mình để không bị một ai lừa dối khi hắn tự xưng là Chúa Cứu Thế. Nhiều Christ giả sẽ hiện ra, như đã thấy qua sự gia tăng của quá nhiều sự sùng bái cúng tế, mỗi cái với một anti-Christ riêng của mình.
13:7,8 Thứ hai, họ không được phép nghĩ rằng giặc và tiếng đồn về giặc là dấu báo hiệu ngày tận thế. Trong giai đoạn chuyển tiếp, sẽ có chiến cuộc quốc tế. Thêm vào đó, cũng sẽ có những thiên tai lớn - động đất, đói kém và tình trạng rối loạn. Đó mới chỉ là báo trước cơn quặn thắt như đau đẻ, dẫn vào kỳ khổ nạn không chi ví sánh được.
c. Mãn Bổ Bị Bắt Bã (13:9-13)
13:9 Thứ ba, Chúa báo trước sự thử thách lớn sẽ đến ưên mỗi người không lùi bước trong lời chứng cho Ngài. Họ sẽ bị nộp ra trước tòa án tôn giáo và dân sự.
Trong khi phân đoạn này thích hợp với mọi thời kỳ của việc chứng đạo Cơ Đốc, nó dường như có liên hệ đặc biệt đến chức vụ của 144.000 tín hữu Do Thái sẽ mang Tin Lành về Nước Trời đến với mọi quốc gia trên đất trước khi Đấng Christ tái lâm để trị vì.
13:10 Ta không thể dùng câu lo để dạy rằng Tin Lành phải... được giảng ra cho khắp muôn dân trước Sự Cất Lên. Cẩn phải rao giảng khắp đất và có lẽ sẽ như vậy, song khẳng định phải có nghĩa là nói ra điều Kinh Thánh không nói. Không có lời tiên tri nào cần được ứng nghiệm trước ngày Đấng Christ trở lại đón các thánh đồ; Ngài có thể tái lâm bất cứ lúc nào!
13:11 Chúa hứa rằng những tín hữu chịu bách hại vì cớ Ngài sẽ nhận sự trợ giúp thiên thượng để binh vực mình. Họ không cần phải chuẩn bị trước lời biện hộ; có lẽ không có thời gian. Đức Thánh Linh sẽ ban cho họ chính xác lời để nói. Không thể dùng lời hứa này để bào chữa việc không soạn bài giảng hay sứ điệp Tin Lành ngày nay, song đây là lời bảo đảm nhận sự giúp đỡ siêu nhiên vào lúc nguy hiểm. Đây là lời hứa cho các thánh tử đạo, không phải cho việc thi hành chức vụ!
13:12,13 Một điểm đặc trưng khác trong kỳ khổ nạn là nhiều kẻ trung thành với Chúa Cứu Thế sẽ bội đạo. Các thành viên ương gia đình ưở thành kẻ tố cáo chống lại nhau. Một làn sóng lớn chống lại tình cảm Cơ Đốc sẽ quét qua toàn cầu. Phải thật can đảm mới trung thành với Chúa Jêsus được, song ai cứ bền lòng đến cuối cùng, người ấy sẽ được cứu. Đây không có nghĩa họ được cứu đời đời vì sự bền đỗ mình; điều này là Tin Lành giả. Cũng không có nghĩa là kẻ trung tín sẽ không chết về thể xác Ương Kỳ Đại Nạn, vì có chỗ chép nhiều kẻ sẽ dùng huyết đỏng ấn lời chứng mình. Có lẽ điều này có nghĩa là sự bền lòng đến cùng làm lộ ra thực chất, bày tỏ tính chất của kẻ đã thật sự được cứu.
0. Thơi Kỳ Đại Nạn (13:14-23)
13:14-18 Câu 14 đánh dấu giữa Giai Đoạn Chịu Khổ, khới đầu kỳ Đại Nạn. Chúng ta biết điều này do đối chiếu Đaniên 9:27. Lúc ấy, một bức tượng lớn, khả ố sẽ được dựng lên trong đền thờ Giêrusalem. Dân sự bị ép phải thờ lạy nó hoặc bị giết. Tất nhiên, kẻ thật lòng tin Chúa sẽ từ chối.
Việc dựng tượng khơi nguồn cho sự bắt bớ lớn. Những ai đọc và tin lời Kinh Thánh biết đã đến lúc ưốn khỏi
xứ GiuđÊ. Không đủ thì giờ để thu góp tài sản cá nhân. Các bà mẹ đang thai nghén hay cho con bú sẽ gặp khó khăn. Nếu xảy ra vào mùa đông, dân sẽ thêm khổ.
13:19 Đó sẽ là kỳ khổ nạn lớn chưa từng có trong quá khứ hay tương lai. Đó là kỳ Đại Nạn. Tại đây, Chúa Jêsus không nói về loại khổ nạn thường gặp ồ mọi thời cho tín hữu. Đây là kỳ đặc biệt cực khó vì tập trung cường độ cao.
Chú ý sự khổ nạn chủ yếu đành cho người Do Thái. Chúng ta đọc thấy đền thờ (câu 14 so với Math 24:15) và xứ Giuđê. Đây là kỳ tai hại của Giacốp (Giêrêmi 30:7). Không thấy nói về Hội Thánh ở đây. Hội Thánh đã được cất lên thiên đàng trước ngày của Chúa khởi động (I.Tê 4:13-18 so với I.Tê 5:1-3).
13:20 Khi ấy, các chén thạnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ được trút xuống trên đất. Đây là thời kỳ tai họa, hỗn loạn và đổ huyết. Quả thật, sự lưu huyết lớn đến mức Đức Chúa Trời phải khiến ngày ngắn lại cách siêu nhiên; nếu không, không ai có thể sống sót.
13:21,22 Vào kỳ Đại Nạn cũng xuất hiện các christ giá. Dân sự tuyệt vọng đến mức chạy theo bất cứ ai hứa ban sự an toàn. Song tín hữu biết rõ Đấng Christ sẽ không âm thầm hiện ra mà không báo trước. Cho dù các christ giả có làm nhiều dấu lạ (chắc chắn như vậy), những người được chọn sẽ không bị lừa gạt. Họ sẽ nhận ra các dấu lạ đó đến từ Satan.
Các phép lạ không nhất thiết ra từ trời. Chúng tiêu biểu cho các nguồn lực siêu nhân vượt trên định luật thiên nhiên, song có thể là công việc của Satan, các thiên sứ hay quỉ sứ. Kẻ Tội Lỗi được ban cho quyền lực của Satan để làm phép lạ (II.Tê 2:9).
13:23 Vậy, các tín hữu phải giữ mình vì được cảnh báo trước.
E. Chúa Bến Lán Thứ Hai (13:24-27) 13:24,25 Sau sự khổ nạn đó, có
những xáo động giữa các tính tú trên ười. Bóng tối phủ trùm trên đất cả ngày lẫn đêm. Các ngôi sao sẽ tự trên trời rớt xuống và thế lực các tầng trời
(lực giữ các thiên thể theo quĩ đạo) sẽ rúng động.
13:26,27 Rồi, thế giới kinh hoảng sẽ thấy Con Người trở lại trên đất, nay không là người Naxarét tầm thường song là Đấng Đắc Thắng vinh hiển. Ngài sẽ ngự đến trên đám mây cùng với hằng muôn thiên binh và các thánh đổ vinh hiển. Đây sẽ là cảnh rực rỡ, hoành tráng với sức mạnh thống trị. Ngài sẽ sai các thiên sứ đặng nhóm những kẻ được chọn, tức là những ai đã nhận Ngài làm Cứu Chúa và Chủ trong Kỳ Khổ Nạn. Từ đầu cùng đất cho đến đầu cùng ười -từ Trung Hoa đến Colombia - họ sẽ đến vui hưởng những lợi ích từ ngàn năm Ngài cai trị cách kỳ diệu ưên đất. Còn các kẻ thù nghịch Ngài đều bị hủy diệt cùng lúc đó.
ĩ. Ẩn Dụ Vê Cây vả (13:28-31)
13:28 Cây vả là dấu hay biểu tượng của quốc gia Ysơraên. ở đây, Chúa Jêsus đã dạy rằng trước khi Ngài tái lâm, cây vả sẽ nứt lộc. Năm 1948, quốc gia Ysơraên độc lập đã thành hình. Ngày nay, quốc gia này có ảnh
hưởng ưên các việc của thế giới vượt xa tầm cỡ mình. Ysơraên có thể được xem là "đang đâm chồi, nẩy lộc". Dầu vậy, vẫn chưa có ưái; quả thật, nó sẽ không ra trái cho đến khi Đấng Mêsi trở lại với dân tộc sẵn sàng đón nhận Ngài.
13:29 Sự thành hình và tăng trưởng của quốc gia Ysơraên cho biết Vua21 đã tới gần - ở nơi cửa. Nếu việc Ngài đến để cai ưị đã cận kề thể ấy, thì sự Ngài đến đón Hội Thánh còn gần hơn biết bao!
13:30 Câu 30 thường được hiểu là mọi lời tiên tri trong đoạn này sẽ xảy ra đang khi những người ưong ngày của Đấng Christ vẫn còn sống. Song thật ra không thể hiểu như vậy vì nhiều biến cố, đặc biệt từ câu 24-27, đơn giản không xảy ra vào lúc đó. Một số khác cho rằng thế hệ đang sống khi cây vả nứt lộc, tức là khi nước Ysơraên được thành lập vào năm 1948 là thế hệ sẽ thấy Chúa tái lâm. Chúng tôi thích cách nhìn thứ ba hơn. Dòng dõi này có thể là chủng tộc này. Chúng tôi tin điều này có nghĩa là "chủng tộc Do Thái này tiêu biểu bởi sự vô tín và khước từ Đấng Mesia." Lịch sử minh chứng "dòng dõi này" chưa qua đi. cả quốc gia không chỉ sống sót, tồn tại như một dân tộc riêng biệt mà còn tiếp tục chìm sâu trong sự thù hận Chúa Jêsus. Ngài tiên báo quốc gia Ysơraên và đặc tính quốc gia của nó vẫn tiếp tục cho đến ngày Ngài tái lâm.
13:31 Chúa chúng ta nhấn mạnh tính chắc chắn tuyệt đối của từng điều Ngài tiên báo. Bầu trời và các tinh tú trên trời sẽ qua đi. Còn trái đất sẽ bị thiêu hủy. Song lời Ngài đã phán không bao giờ qua đâu.
G. Khống Biết Ngày Và Gio (13:32-37)
13:32 Chúa Jêsus phán: "Về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trẽn trời, hay là Con cũng chẳng biết nữa, song chỉ Cha mà thôi." Các kẻ thù của Tin Lành thường dùng câu này để chứng minh Chúa Jêsus cũng chỉ là một người bình thường với tri thức hạn hẹp như chúng ta mà thôi. Qua câu này, các tín hữu chân thật song thiếu hiểu biết cũng cho rằng Chúa Jêsus tự từ bỏ thần tánh khi nhập thế như một người.
Các lời giải thích nêu trên đều không đúng. Chúa Jêsus đã và đang đổng thời là Đức Chúa Trời và là Người. Ngài có thần tánh trọn vẹn và nhân tánh trọn vẹn. Quả là thần tánh Ngài được che phủ bởi một thân thể vật chất, song vẫn đầy trọn tại đó. Không hề có thời điểm nào mà Ngài không là Đức Chúa Trời trọn vẹn.
Vậy, sao có thể nói Ngài không biết thời điểm tái lâm? Chúng tôi tin rằng chìa khoa lời giải như Giăng 15:15: "... đầy tớ không biết việc chủ mình làm..." Là Người Đầy Tớ Toàn Hảo, Chúa Jêsus đã không được cho biết thì giờ tái lâm. Là Đức Chúa Trời, dĩ nhiên Ngài biết rõ điều đó. Song là Người Đầy Tớ, Ngài không được biết điều đó với mục đích để tỏ ra cho người khác. Ôngjames H. Brookes giải thích như sau:
Điều này kìỉôniị phủ nhận Chúa chúng ta là toàn tri, song dơn íỊÌàn lù lời chíniọ thu ÍỊỌIỈ về sự cứu rỗi loài người. Nqài "không cẩn biết ngày ẹ/» hay kỳ hạn mà Cha đã tự quyền
định lấy" (Công Vụ 1:7). Chúa Jêsus biết Ngài sẽ trở lại và thường nói về Sự Tái Lâm, song công tác của Con không là chọn ngày tái lâm và vì vậy, Ngài đã nêu cho môn đệ như một ước muốn, mong đợi thường xuyên.22
13:33-37 Đoạn này kết thúc với lời thúc giục thức canh và cầu nguyện chờ đợi ngày Chúa trở lại. Sự kiện mà chúng ta không biết rõ kỳ đó đến khi nào đáng khiến chúng ta phải tỉnh thức.
Tình ừạng tương tự thường xảy ra hàng ngày trong đời. Một người xa nhà trong một chuyến đi lâu dài. Ồng chỉ dẫn các đầy tớ mình và dặn người giữ cửa canh chừng ngày ông trở lại. Chúa Jêsus giống như người đi xa. Ngài có thể trở về vào bất cứ giờ nào đang đêm. Dân sự Ngài như người canh đêm không được để bị bắt gặp khi đang ngủ mồ. Vậy, Ngài phán một lời với môn đồ, "Hãy tỉnh thức!"
VII. NGƯỜI ĐẦY TỚ CHỊU KHỔ VÀ CHẾT (đoạn 14,15)
A. Âm MƯU Giết Chúa JẼSIỈS (14:1,2)
Bây giờ là Thứ Tư của tuần lễ định mệnh đó. Hai ngày trước Lễ vượt Qua, mở đầu tuần lễ Ăn Bánh Không Men.
Các nhà lãnh đạo tôn giáo quyết tâm tìm cách giết Chúa Jêsus, song không muốn làm điều đó đang kỳ lễ vì đoàn dân vẫn xem Ngài là một tiên tri.
Dù các thầy tế lễ cả và thầy thông giáo quyết định không giết Ngài trong ngày lễ, song sự Thần hưu vẫn tể trị họ và Chiên Con của Đức Chúa Trời trong lễ Vượt Qua đã bị giết chính thời điểm đó (xem Math 26:2).
B. Chúa Jêsus Chịu Xức Dấu Tại Bê í ha ni (14:3-9)
Giống như nhà buôn kim hoàn đặt viên kim cương ưên nền nhung đen, Đức Thánh Linh và người viết là Mác khéo léo làm nổi bật sự rạng rỡ về lòng yêu Chúa của một nữ môn đồ giữa những âm mưu đen tối của cấp lãnh đạo tôn giáo và người Giuđa.
14:3 Simôn là kẻ phung dọn tiệc thết đãi Chúa Cứu Thế, có lẽ vì muốn tạ ơn Ngài đã chữa lành ông. Một người nữ vô danh (có lẽ là Mali ở Bê tham, Giăng 12:3) đến, hào phóng đổ trên đẩu Chúa một loại dầu thơm rất quí giá. Lòng bà kính yêu Chúa biết bao.
14:4,5 Vài người khách nghĩ đây là sự hoang phí lớn. Bà là người nữ hấp tấp và phóng đãng. Sao không bán dầu thơm đó để bố thí cho kẻ nghèo? (300 đơniê là lương của một năm làm việc). Con người vẫn nghĩ rằng dâng một năm của đời mình cho Chúa là hoang phí. Vậy, họ xem việc dâng cả cuộc đời mình cho Chúa còn hoang phí hơn dường bao!
14:6-8 Chúa Jêsus quở ưách về những lời xầm xì của họ. Bà đã nhận ra cơ hội bằng vàng của mình để dâng dầu thơm cho Chúa Cứu Thế. Nếu đã quan tâm như thế đến kẻ nghèo, họ luôn có cơ hội giúp đỡ vì kẻ nghèo luôn có mặt. Song Chúa sắp chết và được chôn. Bà muốn bày tỏ lòng tốt đang lúc còn kịp thời. Có thể bà không có cơ hội chăm sóc thân thể Chúa khi Ngài chịu chết nên tỏ lòng yêu Chúa đang khi Ngài còn sống.
14:9 Mùi hương của dầu thơm này lan tỏa đến tận thời đại chúng ta. Chúa Jêsus phán bà sẽ được nhắc đến khắp cả thế gian. Bà đã được điều đó - qua các bản ký thuật Tin Lành.
c. Giuđa Phản Chúa (14:10,11)
Người nữ nêu trên đã tôn cao Chúa Cứu Thế. Còn Giuđa, ngược lại đã xem Ngài rất nhẹ. Dù đã từng sống với Chúa Jêsus ít nhất cả năm qua và đã được Ngài luôn đối xử tử tế, nay Giuđa lẻn đi gặp các thầy tế lễ cả để nộp Con Đức Chúa Trời cho họ. Họ vui mừng chụp lấy lời đề nghị rồi hứa cho hắn tiền bạc. Hắn bèn lên kế hoạch chi tiết tìm dịp tiện để nộp Ngài.
D. Chuẩn Bị Cho Lễ vượt Qua (14:12-16)
Dù không có thời gian chính xác, song có lẽ đây là ngày Thứ Năm của tuần lễ Vượt Qua. Môn đổ ít nhận ra rằng nay là cao điểm và sự hoàn tất của tất cả các kỳ lễ Vượt Qua đã có. Họ hỏi Chúa phải tổ chức lễ vượt Qua tại đâu. Ngài bèn sai họ vào thành Giêrusaỉem, họ sẽ gặp một người nam... mang vò nước - là điều hiếm có vì thường là việc của nữ giới. Người sẽ dẫn đến nơi thích hợp. Họ sẽ hỏi thăm chủ nhà và sẽ thấy căn phòng mà Thầy sẽ dự lễ vượt Qua với các môn đồ mình.
Thật lạ lùng khi thấy Chúa chọn cách điều động như vậy. Ngài tỏ ra Quyền Cai Trị Tối Cao trên con người và tài sản. Cũng thú vị khi thấy các tấm lòng đáp ứng sẵn sàng đặt chính mình và tài sản mình trong tay Ngài. Thật tốt cho chúng ta khi Ngài toàn quyền sử dụng ngay mọi căn phòng của cuộc đời mình!
E. Chúa JỄSUS Báo Trước sự Phản Bội Của Giuđa (14:17-21)
Buổi chiểu ngày đó, Ngài đến với mười hai sứ đồ tại phòng cao đã được chuẩn bị sẵn. Đang khi dựa ghế và ăn, Chúa Jêsus tuyên bố có một môn đồ sẽ phản Ngài. Mọi người đều nhận biết khuynh hướng xấu của bản chất mình. Với sự e ngại chính đáng, mỗi người hỏi Chúa xem mình có là tội đồ không. Chúa Jêsus bèn nói rõ đó là kẻ cùng nhúng bánh vào nước thịt với Ngài, tức là kẻ mà Ngài trao miếng bánh cho. Ngài nói tiếp, Con Người chết như đã báo trước về Ngài, song sự hủy diệt đành cho kẻ phản Ngài thật lớn thay. Quả thật, ... thà hắn chẳng sanh ra còn hơn.
F. Lễ Tiệc Thánh Bâu Tiên Của Chúa (14:22-
26)
14:22-25 Sau khi nhận miếng bánh, Giuđa đi ra chìm vào bóng đêm (Giăng 13:30). Rồi Chúa Jêsus bèn thiết lập lễ Tiệc Thánh như chúng ta đã biết. Ý nghĩa của lễ này được tóm tắt tuyệt vời trong ba từ: (1) Ngài lấy - gánh nhân loại trên chính Ngài; (2) Ngài bẻ ra - chính Ngài sắp tan vỡ trên thập tự giá; (3) Ngài trao cho - Ngài ban chính Ngài cho chúng ta.
Bánh là Thân Ngài vỡ ra, chén là huyết Ngài tuôn tràn. Bởi huyết mình, Ngài đóng ấn trên Giao Ước Mới. Ngài sẽ không vui mừng dự tiệc nữa cho đến ngày Ngài tái lâm trên đất để lập Nước Ngài.
14:26 Lúc ấy, họ hát một bài Thánh ca - có lẽ là một khúc Ương bài hát ca ngợi Chúa vĩ đại - Thi Thiên 113-118. Rồi hạ rời khỏi Giêrusalem, qua thung lũng Kết-rôn đến Núi ôlive.
G. Lòng Tự Tin của Phiên! (14:27-31)
14:27,28 Trên đường đi, Chúa Cứu Thế cảnh báo trong vài giờ sắp đến, hết thảy môn đồ sẽ đều hổ thẹn và sợ hãi khi bị xem là những kẻ theo Ngài. Như tiên tri Xachari đã loan báo: Ta sẽ đánh kẻ chăn chiên thì bầy chiên sẽ tan lạc (Xa 13:7). Song Chúa ân cần bảo đảm Ngài sẽ không bỏ rơi họ; sau khi sống lại từ trong kẻ chết, Ngài sẽ chờ đón họ tại Gai!lô.
14:29,30 Phierơ bất bình trước ý nghĩ chối Chúa. Kẻ khác thì có thể, nhưng còn ông? - Chẳng hề làm vậy! Chúa Jêsus sửa lại câu "Chẳng hề làm vậy!" thành "Chẳng bao lâu nữa." Trước khỉ gà gáy hai lượt, Phierơ sẽ chối Chúa ba lẩn.
14:31 "Thật phi lý," Phierơ kêu lên, dầu tôi phải chết cùng Thầy, tôi cũng chẳng chối Thầy đâu!" Không chỉ có Phierơ lớn tiếng khoe khoang điều này. Hết thảy các môn đồ khác đều hăng hái quả quyết đầy tự tin như vậy. Đừng bao giờ quên rằng chúng ta không hơn gì họ. Hết thảy chúng ta phải nhận biết lòng mình là hèn nhát và yếu đuối.
H. Hấp Hôi Trong vườn Gíiẽtsẽmanẽ (14:32-
42)
14:31 Bóng tối bao trùm cả đất. Lúc này là tối thứ Năm, rạng sáng thứ Sáu. Khi họ đến một khu vườn được rào kín gọi là Ghếtsêmanô, Chúa Jêsus để tám môn đệ lại gần nơi cửa vào vườn.
14:33,34 Ngài đem Phierơ, Giacơ và Giăng đi với Ngài vào sâu trong vườn. Tại đó, Ngài trải qua một gánh nặng kinh khiếp trên linh hồn thánh khiết của Ngài khi thấy trước cảnh
Ngài sẽ làm của lễ chuộc tội cho chúng ta. Ta không thể hiểu được điều này có nghĩa gì đối với Ngài: Đấng Vô Tội trở nên tội lỗi vì chúng ta. Ngài rời ba môn đệ, dặn họ ở đó và tỉnh thức. Ngài đi một đỗi xa hơn vào ưong vườn - cô độc. Rồi từ đó, Ngài bước lên cây thập tự một mình, gánh hết sự đoán phạt kinh khiếp của Đức Chúa Trời vì tội lỗi chúng ta.
14:35 Với ngạc nhiên và thán phục, chúng ta thấy Chúa Jêsus sấp mình ừên đất, cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Có phải Ngài nài xin cho khỏi phải lên thập tự không? Không hề; vì đây là mục đích Chúa đến ưần gian. Trước hết, Ngài cầu xin nếu có thể được, xin giờ này qua khỏi mình. Nếu còn phương cách khác để tội nhân có thể được cứu tốt hơn là qua sự chết, chôn và sống lại của Ngài, thì xin Đức Chúa Trời khải thị điều đó. Thiên đàng im lặng. Không hề có con đường nào khác để chúng ta nhờ đó mà được cứu.
14:36 Ngài cầu nguyện tiếp: "A-ba, lạy Cha, mọi việc Cha làm được cả. Xin Cha cất chén này khỏi con; nhưng không theo điểu con muốn, mà theo điểu Cha muốn." Chú ý Ngài xưng Đức Chúa Trời là Cha yêu dấu của Ngài, Đấng làm mọi sự đểu được cả. Đây không là vấn đề về khả năng vật lý mà là đạo đức. Cha Toàn Năng có thể tìm ra một nền tảng công bình nào khác để cứu những tội nhân vô đạo? Sự im lặng của thiên đàng cho thấy không có đường lối nào khác. Con Thánh của Đức Chúa Trời phải đổ huyết để cho tội nhân có thể được giải phóng khỏi tội lỗi!
14:37-40 Trở lại với ba môn đổ, Ngài thấy họ đang ngủ - một lời dẫn giải buồn về bản chất sa ngã của con người. Chúa Jêsus đã cảnh báo Phierơ về việc ngủ vào giờ phút quyết định đó. Vừa mới đây, Phierơ khoe khoang sự vững vàng không gì lay chuyển nỗi của ông. Nay, chỉ cần tỉnh thức ông cũng không thể. Nếu không thể cầu nguyện trong một giờ, thì không ai có thể chống lại sự cám dỗ với áp lực tột bực. Dù tinh thần có hưng phấn đến đâu, song phải nhận biết thể xác mình thật yếu đuối.
14:41,42 Ba lần trở lại, Chúa Jêsus đều thấy môn đồ đang say ngủ. Rồi Ngài phán: "Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư! Thôi, giờ đã tới rồi; nẩy, Con Người hầu bị nộp trong tay kẻ có tội." Khi ấy, họ bèn thức dậy như thể đã sẵn sàng. Nhưng họ không cần đi đâu xa.
ỉ. Chóa JỄSUS Bị Nộp Và Bị Bắt (14:43-52) 14:43 Giuđa thoạt đến với một toán vũ trang. Toán đông cầm gươm và gậy, như thể đi bắt một can phạm nguy hiểm.
14:44,45 Kẻ phản bội đã chọn trước một dấu hiệu. Hắn sẽ hôn Người mà chúng phải bắt giữ. Vậy, hắn bước đến gần Chúa Ịêsus mà nói rằng: Lạy Thầy! Rồi nó hôn Ngài cách thắm thiết. (Thể nhấn mạnh được dùng trong nguyên bản cho thấy là hôn nhiều lần, hoặc cái hôn có tính cách giải bày tâm sự). Vì sao Giuđa phản Chúa? Phải chăng do thất vọng vì Ngài không chịu nắm lấy chính quyền? Hay vì tiêu tan hy vọng được vị trí cao Ưong Nước Ngài? Hay do bị lòng tham chế ngự? Tất cả mọi điều đó có lẽ đã dẫn đến hành động ồ nhục của y.
14:46-50 Đám tay sai có vũ trang của kẻ phản bội bèn ra tay bắt Chúa. Phierơ nhanh chóng rút gươm và chém đứt tai đứa đẩy tớ của thây cả thượng phẩm. Đây là phản ứng tự nhiên, không phải thuộc linh. ông đã dùng vũ khí của xác thịt để đánh trận thuộc linh. Chúa quở Phierơ và làm phép lạ chữa lành cái tai bị đứt (Lu 22:51; Giăng 18:11). Rồi Chúa nhắc các người bắt giam Ngài rằng thật phi lý khi dùng vũ lực để bắt Ngài! Hằng ngày, Ngài đã ỡ giữa họ giảng dạy trong đền thờ. Sao họ không bắt Ngài lúc đó? Ngài biết câu trả lời. Thánh Kinh phải được ứng nghiệm khi tiên báo rằng Ngài sẽ bị phản bội (Thi 49:1), bị bắt (Êsai 53:7), bị cư xử thô bạo (Thi 22:12) và bị từ bỏ (Xa 13:7).
14:51,52 Chỉ có Tin Lành Mác ghi lại chi tiết này. Nhiều người tín rằng Mác chính là người trẻ tuổi đang lúc vội vàng tháo chạy đã bỏ cả cái khăn gai trùm mình lại trong tay các sai nha. Khăn trùm bằng vải gai không là trang phục thông thường, song chỉ là tấm khăn quơ vội để tạm dùng làm khăn trùm.
Erdman chú giải: "Có lẽ chi tiết tượng hình này được ghi lại để cho thấy Chúa Jêsus hoàn toàn bị bỏ rơi trong giờ Ngài chịu nguy khốn và đau khổ. Chắc chấn Ngài biết rõ một mình chịu thống khổ có nghĩa gì."
J. Chúa Jẽsus Trước Mặt Thầy cả Thượng Phẩm (14:53,54)
Phần ký thuật về tòa án tôn giáo kéo dài từ câu 14:53 đến 15:1 và
được chia làm ba phần: (1) Bị xét xử trước mặt thầy cả thượng phẩm (câu 53,54); (2) Tòa Công Luận họp lúc nửa đêm (câu 55-65); (3) Tòa Công Luận họp lúc hừng sáng (15:1).
14:53 Câu này thường được xem là Mác ghi lại phiên tòa Caiphe. Phiên tòa trước mặt Anne được ghi ở Giăng 18:13, 19-24.
14:54 Phierơ theo Jêsus xa xa đến nơi sẵn trong của thầy cả thượng phẩm, có lẽ theo điều ông nghĩ đây là khoảng cách an toàn. Có người tóm tắt sự trượt đốc của ông như sau:
1. Trước hết, ông đã chiến đấu -lòng nhiệt thành lạc hướng.
2-	Rồi ông chạy ưốn - rút lui cách hèn nhát.
3-	Cuối cùng, ông theo xa xa - làm môn đệ nửa vời trong bóng đêm.
Ông ngồi bên đống lửa với quân lính, để sưởi ấm với các kẻ thù nghịch của Chúa mình.
K. Chúa Jẽsus Trước Tòa Công Luận (14:55
65)
14:55-59 Dù không nói rõ, câu 55
dường như bắt đầu phần ký thuật phiên họp lúc nửa đêm của Tòa Công Luận. Đây là cơ quan gồm 71 nhà lãnh đạo tôn giáo đo thầy tế lễ thượng phẩm chủ trì. Vào đêm đặc biệt đó, các thành viên của Tòa Công Luận chỉ gồm có phe Pharisi, phe Sađusê, các thầy thông giáo và trưởng lão; chứng tỏ rằng họ hoàn toàn không đếm xỉa gì đến các luật lệ hiện hành. Họ không được phép nhóm họp ban đêm hay giữa bất cứ kỳ lễ nào của người Do Thái. Họ không được phép mua chuộc các nhân chứng để vu cáo. Không thể tiến hành án tử hình cho đến khi đêm đã ừôi qua. Nếu không họp mặt trong Đại sảnh bằng Đá (the Han of Hewn Stone) trong khu vực đền thờ thì các bản án không thể ràng buộc được.
Với quyết tâm loại bỏ Chúa Jêsus, nhà cầm quyền tôn giáo không ngần ngại hạ cố phá bỏ các luật lệ của họ. Với nỗ lực kiên quyết, họ tạo ra một nhóm nhân chứng dối song các lời họ khai chẳng hiệp nhau. Vài kẻ tố cáo Chúa dọa sẽ phá hủy đền thờ nẩy bởi tay người ta cất lên và sau ba ngày sẽ cất một đền thờ khác không phải bởi tay người ta cất. Giăng 2:19 ghi lại lời Chúa Jêsus thật sự tuyên bố. Họ đã cố tình nhầm lẫn đền thờ Giêrusalem với đền thờ của thân thể Ngài.
14:60-62 Khi thầy cả thượng phẩm đầu tiên chất vấn, Chúa Jêsus không trả lời. Nhưng khi họ buộc phải thề (Math 2Ó.-Ó3) rằng Ngài có phải là Đấng Mêsi, Con Đức Chúa Trời đáng ngợi khen không? Chúa Cứu Thế đáp rằng Ngài chính là Đấng đó, vì vâng theo Lêviký 5:1. Rồi để xác quyết lời xưng nhận này, Chúa Jêsus nói với thầy cả thượng phẩm rằng ông sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự giữa đám mây trên trời mà đến. Vậy Chúa muốn nói ông sẽ thấy Ngài công khai tỏ mình là Đức Chúa Trời. Khi Chúa đến lần thứ nhất, vinh quang của thần tánh Ngài được che khuất trong thân xác con người. Song khi tái lâm với đại quyền đại vinh, tấm màn được cất đi và mọi người sẽ nhận biết Ngài chính là Ai.
14:63,64 Thầy cả thượng phẩm hiểu rõ lời Chúa phán. ông ta xé áo mình ra dấu bày tỏ sự phẩn nộ trước
điều được cho là phạm thượng đó. Người Do Thái đáng ra là người phải sẵn sàng nhất để nhận ra và tiếp đón Đấng Mêsi lại lớn tiếng kết tội Ngài. Không chỉ có ông, cả Tòa Công Luận23 đều nhất trí: Chúa Jêsus đã phạm thượng và kết án Ngài đáng tội chết.
14:65 Màn tiếp theo thật lố bịch đến cực điểm. Vài thành viên Tòa Công Luận bắt đẩu nhổ trên Con Đức Chúa Trời, đậy mặt Ngài lại và thách Ngài nêu tên những ai đã đánh mình. Thật không thể tin rằng Chúa Cứu Thế đáng tôn thờ đã phải chịu sự chống đối dường ấy của tội nhân. Các sĩ quan (cảnh vệ của đền thờ) dự phần tra tấn Ngài bằng những cái tát tai.
L. PhiBPò Chũi Chúa Jêsus Và Khóc Lóc Cách Đắng Cay (14:66-72)
14:66-68 Phierơ đang ở dưới nơi sân. Một đây tớ gái của Thây cả thượng phẩm đến. Cô nhìn ông chăm chú rồi la to ông là kẻ theo Jêsus, người Naxarét. Người môn đồ thảm bại chối không hiểu cô nói gì, vừa lẩn ra phía cửa để nghe tiếng gà gáy. Đây là thời khắc đau thương. Thời cơ kinh khiếp của tội lỗi đã điểm.
14:69,70 Đẩy tớ gái đó lại thấy Phierơ và chỉ ra ông là môn đổ của Chúa Jêsus. Phierơ lạnh lùng chối Chúa lần nữa và có lẽ tự hỏi sao họ lại không để yên cho mình. Rồi đám đông nói cùng Phierơ rằng: "Chắc thật, ngươi cũng là bọn đó: vì ngươi là người GaInê và giọng nói của ngươi (ỏ ra điểu đó."
14:71,72 Phierơ bèn rủa mà thề rằng ông chẳng hể quen biết người đó.
Ông vừa dứt lời thì gà liền gáy. Thiên nhiên dường như chống lại sự nói dối hèn nhát. Bất chợt Phierơ nhớ lại điều Chúa báo trước đã xảy ra. Lòng ông tan vỡ và ông òa khóc. Đáng chú ý là cả bốn sách Tin Lành đều ghi lại việc Phierơ chối Chúa. Chúng ta học được một bài học ở đây là lòng tự tin quá đáng dẫn đến tình trạng bị sỉ nhục. Chúng ta phải học bài học không cậy mình mà hoàn toàn nương nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời.
M. Phiên Tòa Buổi Sáng Trước Tòa Câng Luận (15:1)
Câu này mô tả phiên họp buổi sáng của Tòa Công Luận, có lẽ để hợp thức hóa phiên tòa bất hợp pháp đêm trước. Kết quả là Chúa Jêsus bị trói và dẫn đến chỗ Philát, tổng đốc Lamã cai trị xứ Palestine.
N. Chúa Jẽsus Trước Mặt Pbỉlát (15:2-5) 15:2 Trước lúc này, Chúa Jêsus chỉ mới ra trước tòa án tôn giáo và bị cáo là phạm thượng. Bây giờ, Ngài bị đưa ra trước tòa án dân sự với tội phản loạn. Phiên tòa dân sự ưảỉ qua ba giai đoạn - đầu tiên ra mắt Philát, rồi đến vua Hêrốt và cuối cùng lại trở về nơi Philát.
Philát hỏi Chúa Jêsus có phải là Vua dân Giuđa không. Nếu Ngài là vua, chắc Ngài sẽ phải chống lại Sêsa và vậy là phạm tội phản loạn.
15:3-5 Các thầy tế lễ cả tuôn ra như thác các lời cáo buộc Chúa Jêsus. Philát không khỏi làm lạ vì sự trầm tĩnh của Ngài trước những lời cáo tội ổ ạt như vậy. Philát hỏi sao Ngài không biện hộ cho mình, song Chúa Jêsus từ chối không đáp lại các lời phê phán Ngài.
Q. Jẽsus Hay Baraba? (15:6-15)
15:6-8 Theo thông lệ, tổng đốc Lamã thường tha một tên tù Do Thái vào dịp lễ này - một loại tiểu xảo chính trị đối với dân bị trị. Một tù nhân được nêu tên là Baraba, phạm tội nổi loạn và giết người. Philát tỏ ý muốn tha Chúa Jêsus để diễu cợt các thầy tế lễ cả ganh tị thì dân sự được thúc đẩy để xin tha Baraba. Chính những kẻ tố cáo Chúa Jêsus phản loạn chống Sê sa lại xin tha cho kẻ đã thật sự phạm tội đó! Cáo ưạng của các thầy tế lễ cả thật phi lý và khôi hài -nhưng tội lỗi là như thế đó. Đúng ra, họ ghen ghét sự nổi tiếng của Ngài.
15:9-14 Philát bèn hỏi vậy phải làm gì với Đấng mà họ gọi là Vua dân Gỉuđa. Đoàn dân gào lên cách man rợ: "Hãy đóng đinh nó vào thập tự giá!" Philát hỏi vì sao, song không có lý do nào được trưng ra. Sự ồn ào càng tăng. Chúng lại kêu lớn tiếng hơn rằng: "Hãy đóng đinh nó vào thập tự giá!"
15:15 Philát nhượng bộ làm theo điều chúng muốn - bèn tha tên Baraba, và sai đánh đòn Đức Chúa Jêsus rồi giao Ngài cho chúng đem đóng đinh trên cây thập tự. Đây là bản án gớm ghiếc của sự bất công. Và đó là một ẩn dụ cho sự cứu rỗi chúng ta - Đấng vô tội đã chịu chết hầu cho tội nhân được giải phóng.
p. Quân Lính Ghế Nhạo Chúa Jẽsus (15:16-
21)
15:16-19 Quân lính điệu Đức Chúa Jêsus vào sảnh đường ương tư đinh Tổng Đốc. Sau khi họp cả cơ binh tại đó, họ đựng một màn kịch đăng quang để diễu cợt Vua dân Do Thái. Ôi, ước chi họ biết được! Họ đã choàng một cái áo điều cho chính Con Đức Chúa Trời. Họ đã đội cho chính Đấng Sáng Tạo một cái mão bằng gai. Họ đã chế nhạo chính Đấng Bảo Tồn vũ trụ là Vua dân Giuđa. Họ đã đánh lẽn đẩu Chúa của sự sống và vinh hiển. Họ đã nhổ lên Vua hòa bình. Họ nhạo cười khi quì gối trước mặt Vua muôn vua, Chúa muôn chúa.
15:20,21 Khi đã xong các trò diễu cợt thô bỉ, họ bèn mặc áo của Ngài lại cho Ngài và đem ra để đóng đinh trên cây thập tự. Mác kể lại ồ đây rằng quân lính bắt một người đi ngang qua đó tên là Simôn, dân thành Syren (ớ Bắc Phi) vác Cây thập tự của Ngài. Có lẽ da ông đen song rất cỏ thể ông là người Do Thái Hêlênít. Hai con trai của ông là Alexanđơ và Ruphu, có thể đã tin Chúa (nếu Ruphu là người được nêu tên ừong thư Rôma 16:13). Khi vác cây thập tự theo Jêsus, ông để lại hình ảnh tiêu biểu cho chúng ta là mồn đồ của Chúa Cứu thế.
(Ị. Chúa Jẽsus BỊ Đóng Binh Trẽn Cây Thập Tự (15:22-32)
Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã mô tả sự đóng đinh cách đơn giản và không cảm xúc. Ngài không nói đến sự tàn khốc cùng cực của cách hành hình này hay nỗi thống khổ kinh khiếp theo sau đó.
Ngày nay, chúng ta không biết địa điểm chính xác. Dù theo vị trí truyền thống Hội Thánh Ngôi Mộ Thánh (Church of the Holy Sepulchre) là phía trong tường thành, song vào thời Đấng Christ thì tỏ ra là bên ngoài. Một vị trí giả định khác là Đồi Gordon Calvary, ở phía bắc tường thành giáp ranh một khu vườn.
15:22 Gògôtha theo tên Aram là chỗ Sọ. Calvary là tiếng Latinh. Có lẽ khu vực này có hình sọ người hay đây là nơi hành hình phạm nhân.
15:23 Quân lính cho Ngài uống rượu hòa với một dược. Đây là thứ thuốc làm suy giảm cảm giác. Quyết tâm gánh tội lỗi nhân loại với ý thức toàn vẹn nên Ngài không uống.
15:24 Quân lính bắt thăm áo xống của phạm nhân. Khi lấy áo của Chúa Cứu Thế, họ đã lấy hết tất cả mọi vật mà Ngài có.
15:25-28 Lúc đóng đinh Ngài là giờ thứ ba (Ọ giờ sáng). Trên đầu Ngài có treo bảng đề VUA DÂN GIUĐA. (Mác không ghi lại ữọn câu, song đúng ý với nội dung chính; xin xem Math 27:37, Luca 23:38, Giăng 19:19). Hai tên cướp bị đóng đinh cùng với Ngài, mỗi bên một tên - như Êsai đã nói tiên tri là khi chết, Ngài bị kể vào hàng kẻ dữ (Êsai 53-.12).24
15:29,30 Những kẻ đi ngang qua đó chế báng Chúa Jêsus; các thầy tê lễ cả và các thầy thông giáo (câu 31,32a) và hai tên cướp đều làm như vậy (câu 32b).
Những kẻ đi ngang qua có thể là những người Do Thái đã dọn mình để dự lễ Vượt Qua trong thành. Họ nghỉ ngoài thành một khoảng thời gian đủ để trút sỉ nhục lên Chiên Con của lễ Vượt Qua. Họ cho rằng Ngài đã dọa phá hủy đền thờ yêu đấu của họ và cất lại trong 3 ngày. Nếu đã vĩ đại như vậy thì Ngài hãy tự cứu mình bằng cách xuống khỏi cây thập tự đi.
15:31 Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nhạo cười lời Ngài tuyên bố cứu kẻ khác. "Hắn đã cứu kẻ khác; mà cứu mình không được!" Lời
này thật độc ác song vô tình lại thật đúng. Điều này cũng đúng ương cuộc đời của Chúa như của chúng ta. Chúng ta không thể cứu người khác đang khi tìm cách tự cứu mình.
15:32 Cấp lãnh đạo tôn giáo cũng thách Chúa xuống khỏi cây thập tự nếu Ngài là Đấng Mêsi, Vua Ysơraên. Họ nói khi ấy, họ sẽ tin. Hãy để chúng ta thấy thì mới tin.25 Nhưng trình tự của Đức Chúa Trời là, "Hãy tin thì các ngươi sẽ thấy."
Ngay cả hai đứa bị đóng đinh cùng Ngài cũng nhiếc móc Ngài nữa.
R. Ba Giờ Tăm Tối (15:33-41) 15:33 Tử giữa trưa đến 3 giờ chiều khắp đất đều chìm trong bóng tối. Lúc
ấy, Chúa Jêsus gánh toàn bộ sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên tội lỗi chúng ta. Ngài thống khổ vì sự ngăn cách và cô độc Ương tâm linh với Đức Chúa Trời. Không một tâm trí hư nát nào có thể hiểu thấu cơn hấp hối Chúa đã trải qua khi linh hồn Ngài được dâng làm của lễ chuộc tội.
15:34 Kết thúc com hấp hối, Chúa Jêsus kêu lớn tiếng rằng, (bằng tiếng Aram) "Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi?" Đức Chúa Trời đã lìa bỏ Chúa Jêsus vì theo đức thánh khiết, Ngài phải phân rẽ với tội lồi. Chúa Jêsus đã tự đổng hoa với tội lỗi chúng ta và trả xong đầy đủ mọi hình phạt của tội lỗi con người.
15:35,36 Vài kẻ ác cho rằng Ngài gọi Êli khi nghe Chúa kêu: Êlôi, Êlôi. Như nỗi bất bình cuối, một người bèn
lấy bông đá thấm đẩy dấm để trên đẩu cây sậy, đưa cho Ngài uống.
15:37 Chúa Jêsus kêu một tiếng lớn đắc thắng - rồi trút linh hồn. Ngài chịu chết theo hành động của ý chí Ngài, không phải là sự đột quị vô tình.
15:38 Ngay lúc đó, màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trẽn chí dưới. Đây là việc Đức Chúa Trời làm để bày tỏ rằng qua sự chết của Đấng Christ, từ nay mọi kẻ tin được đặc quyền bước vào nơi chí thánh của Đức Chúa Trời (xem Hêbơrơ 10:19-22). Một kỷ nguyên mới vĩ đại đã mở ra. Đây là thời đại con người gần gũi với Đức Chúa Trời, không còn xa cách Ngài nữa.
15:39 Lời xưng nhận của viên sĩ quan Lamã tuy trang trọng, song không nhất thiết nhìn nhận Chúa Jêsus bình đẳng với Đức Chúa Trời. Thầy Đội ngoại bang nhận biết Ngài là Con Đức Chúa Trời. Chắc ông cảm nhận đã có một biến cố lịch sử. Song việc có niềm tin thật hay không thì không được ghi rõ.
15:40,41 Mác ghi lại có những đàn bà còn ở lại bên chân thập tự. cần nhớ rằng phái nữ nổi bật trong các câu chuyện Phúc Âm. Lo lắng cho sự an toàn bản thân khiến phái nam đi ẩn mình. Lòng nhiệt thành của các bà đã đặt lòng yêu mến Đấng Christ trên quyền lợi cá nhân. Họ là những người cuối cùng ở lại bên thập tự giá và là những người đầu tiên có mặt bên mộ Ngài.
s. Sự Chôn Chúa Trong Mộ Của Gỉôsép (15:42-47)
15:42 Ngày Sabát bắt đầu lúc mặt trời lặn vào chiều thứ sáu. Ngày trước ngày Sabát hay các ngày lễ khác được gọi là Ngày sắm sửa.26
15:43 Việc cần phải hành động ngay có lẽ đã thôi thúc Gỉôsép người Arimathê xin phép Philát để được chôn thân thể Đức Chúa Jẽsus. ổng là một người Do Thái mộ đạo, có lẽ là một nghị viên Tòa Công Luận (Luca 23;50,51; cũng xem Math 27:57; Giăng 19:38).
15:44,45 Philát không tín Chúa Jêsus lại chết mau như vậy. Sau khi nghe thầy đội xác nhận, quan bèn giao xác cho Giôsép. (Tại đầy, hai từ khác nhau đã được dùng để chỉ về thân thể Chúa Jêsus. Giôsép xin thần thể Chúa Jêsus và Philát giao xác Ngài cho ông).
15:46 Với sự cẩn trọng đầy yêu thương, Giôsép (và Nicôđem - Giăng 19:38,39) dùng thuốc thơm ướp thân thể Chúa, lấy vải gai mịn liệm lại rồi đặt Ngài trong ngôi mộ mới của ông. Mộ là một căn phòng nhỏ đục trong hòn đá lớn. cửa được niêm phong bằng một hòn đá hình đổng xu có thể trượt trên một rãnh cũng khắc trên đá.
15:47 Một lần nữa, phụ nữ lại có mặt là hai bà Mari. Chúng ta khâm phục họ vì lòng yêu mến Chúa không suy giảm và không sợ hãi. Chúng ta được biết ưu thế giữa vòng các nhà truyền giáo ngày nay thuộc về phái nữ. Còn phái nam ở đâu?
VUI.Sự ĐẮC THẮNG CỦA CHÚA JÊSUS (16:1-20)
A. Các Bà Bên Ngôi Mộ Trông (16:1-8) 16:1-4 Vào tối thứ bảy, hai bà Mari và Salômê đến mộ để xức thân xác Chúa Jêsus bằng thuốc thơm. Họ biết việc này không dễ vì có hòn đá lớn đã che kín cửa mộ. Họ biết có ấn
Lamã niêm phong cùng với các lính canh giữ. Nhưng lòng yêu mến vượt lên trên mọi núi khó khăn để chạm đến đối tượng mà họ tôn quí.
Tờ mờ sáng Chúa Nhật, họ nói với nhau ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra. Khỉ ngó xem, thấy hòn đá đã lăn ra rồi. Điều thường xảy ra khi ta có ý định tôn cao Chúa Cứu Thế, là các trỗ lực được cất bỏ trước khi ta chạm đến chúng.
16:5,6 Đoạn, họ vào nơi mộ, họ thấy thiên sứ dưới hình dung một người trẻ tuổi mặc áo dài trắng.
Người mau chóng xua tan nỗi sợ trong họ và báo tín: Chúa Jẽsus đã sống lại rồi. Ngôi mộ trống không.
16:7 Rồi thiên sứ bảo họ đi báo tin mừng này. Họ phải nói cho các môn đồ - và cho Phierơ rằng Chúa Jêsus sẽ gặp lại họ tại xứ Galilê. Cần lưu ý tên của Phierơ, người đã chối Chúa được tách riêng ra với chủ ý đặc biệt. Đấng Cứu Chuộc sống lại đã không loại bỏ ông song vẫn yêu thương và tha thiết muốn gặp lại ông. Công tác phục hổi chuyên biệt cần được thực hiện. Con chiên đi lạc cần được dắt về bầy nối lại mối tương giao với Người Chăn. Đứa con hoang đàng cần trớ về nhà Cha.
16:8 Các bà ra khỏi mộ, trốn đi vì
run sợ sửng sốt. Họ kinh khiếp đến nỗi không đám nói cùng ai việc đã xảy ra. Điều này không bất ngờ. Song thật kỳ diệu là họ đã hết mực can đảm, trung thành và tận tụy cho đến lúc này.
Vì lẽ hai bản sao cổ nhất của Tin Lành Mác không cỏ từ câu 9-20, nên nhiều học giả đương thời tin rằng phân đoạn này không xác thực. Dù vậy, vẫn có những luận cứ vững chắc về việc phân đoạn này được bao gồm trong bản văn:
1.	Thật ra tất cả các bản sao Hy văn khác và nhiều giáo phụ đều ghi nhận phân đoạn này.
2.	Câu 8 là lời kết lạ lùng nhất, đặc biệt theo Hy văn khi từ cuối là [gar - vì). Từ này rất ít khi ồ gần cuối câu, mà ở cuối sách lại càng hiếm hơn nữa.
3.	Nếu, như vài người dạy, phần cuối của nguyên bản Tin Lành Mác đã thất lạc và đây là phần tóm lược sau này thì câu Math 24:35, Chúa phán về sự bảo tồn sẽ là không đúng.
4.	Nội dung của phân đoạn này là chính thống.
5.	Văn phong, đặc biệt là tư vựng, song hành chặt chẽ với Mác đoạn Ì ,27 Điều này minh họa cấu trúc được gọi là song hành đối xứng (chiasm), theo đó phần mở đầu và kết thúc của công việc được đặt song song (abcd đcba).
B- Chúa Hiện Ra Cho Marỉ Mađũlen (16:9-11) 16:9 Chúa Cứu thế trước hết hiện ra cho Mali Mađơlen. Lần đầu gặp Chúa Jêsus, Ngài đã đuổi bảy quỉ ra khỏi bà. Từ đó, bà đùng của cải mình hầu việc Ngài cách yêu kính. Bà đã chứng kiến Ngài bị đóng đinh và thấy chỗ đã táng xác Ngài.
Qua các sách Tin Lành khác, chúng ta biết sau khi thấy ngôi mộ trống, bà liền chạy đi báo tin cho Phierơ và Giăng. Cùng chạy đến phần mộ với bà, họ thấy ngôi mộ trống như bà đã nói. Họ bèn trở về nhà mình, còn Mari thì ồ lại bên mộ. Chính lúc ấy, Chúa Jêsus đã hiện ra cho bà.
16:10,11 Lần nữa, bà lại chạy về thành loan báo tín mừng cho các môn đồ đang sầu thảm. Với họ, tin này lại quá tốt nên khó có thể là sự thật. Và họ đã không tin lời bà.
c. Chúa Hiện Ra Cho Hai Môn Đổ (16:12,13) 16:12 Bản tường thuật đầy đủ về lần Chúa hiện ra này được ghi ở Luca 24:13-31. Tại đây, Luca ghi Ngài lấy hình thể khác để hiện ra cho hai môn đồ trên đường về làng Emmaút. Với Mali, Ngài hiện ra như một người làm vườn. Nay, Ngài trông như một người bạn đi cùng đường. Song đó cũng chỉ là một Chúa Jêsus trong thân thể vinh hiển của Ngài.
16:13 Khi hai môn đồ ưở về Giêrusalem, thuật lại việc họ tương giao với Chúa Cứu Thế đã sống lại, họ cũng đụng phải sự vô tín y như Mali đã gặp.
0. Chóa Hiện Ra Cho MƯói Một Sứ Đố (16:14-18)
16:14 Lần hiện ra này xảy ra vào cùng tối Chúa Nhật đó (Luca 24:36; Giăng 20:19-24; I.CÔ 15:5). Dù được ghi là mười một song thật ra chỉ mười người có mặt. Thôma vắng mặt lúc đó. Chúa Jêsus quở trách các môn đồ vì đã không tin lời báo của Mari và những kẻ khác.
16:15 Câu này ghi lại mạng lịnh Chúa truyền vào buổi chiều trước ngày Ngài thăng thiên. Vậy, có một khoảng cách giữa câu 14 và 15. Các môn đồ được lệnh phải giảng Tin Lành cho mọi ngươi. Mục tiêu của Chúa Cứu Thế là truyền giảng toàn cầu. Ngài quyết định hoàn tất điều này với mười một môn đổ là những người đã thật sự bỏ hết tất cả để theo Ngài.
16:16 Kết quả truyền giảng sẽ là hai điều. Ai tín và chịu phép báptem, sẽ được CỨU; nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt.
Một số người dùng câu 16 để dạy cần phải nhận lễ báptem bằng nước để được cứu. Chúng ta biết câu này không có nghĩa như trên vì các lý do sau:
Ì. Tên cướp trên cây thập tự chưa nhận báptem song đã được bảo đảm ở trong Pa-ra-đi cùng với Đấng Christ (Lu 23:43).
2.	Dân ngoại tại Sêsarê nhận
báptem sau khi đã được cứu (Công Vụ
10:44-48).
3.	Chính Chúa Jêsus không hề làm báptem cho ai cả (Giăng 4: Ì ,2) - là sự thiếu sót kỳ lạ nếu cần phải nhận báptem mới được cứu.
4.	Phaolô tạ ơn Đức Chúa Trời vì ông đã làm báptem cho một số rất ít người Côrinhtô (I.Cô 1:14-16) - sự tạ ơn phi lý nếu lễ báptem là thiết yếu cho sự cứu rỗi.
5.	Khoảng 150 phân đoạn Kinh Thánh trong Tân Ước công bố rằng chỉ bởi đức tin mà được cứu rỗi. Không hề có câu nào phản bác lời chứng phủ trùm này.
6.	Báptem liên hệ với sự chết và chôn trong Tân Ước, không phải với sự sanh ra về thuộc linh.
Vậy, câu ló có nghĩa gì? Chúng tôi tin câu này nêu báptem như sự biểu lộ bên ngoài được mong đợi của niềm tin. Đây không là điều kiện để được cứu, song như sự công bố bèn ngoài rằng mình đã được cứu.
16:17,18 Tại đây, Chúa Jêsus mô tả vài phép lạ sẽ cặp theo những ai tín nhận Tin Lành. Đang khi đọc những lời này, câu hỏi tất nhiên sẽ là, "Ngày nay, còn có các dấu lạ này không?" Chúng tôi tin rằng các dấu lạ nẩy chủ yếu được dành cho thời các sứ đồ, trước khi toàn bộ Thánh Kinh được viết ra. Đa phần các dấu lạ này được ghi lại trong sách Công vụ:
1.	Đuổi quỉ (Công Vụ 8:7; 16:18; 19:11-16).
2.	Nói tiếng mới (Công Vụ 2:4-11; 10:46; 19:6)
3.	Bắt rắn trong tay (Công Vụ 28:5)
4.	Uống thuốc độc mà không bị tổn hại gì - sách Công Vụ không ghi, song sử gia của Hội Thánh là Eusebius đã nêu trường hợp của Giăng và Banaba.
5.	Đặt tay trẽn kẻ đau để chữa lành họ (Công Vụ 3:7; 19:11; 28:8-9).
Các phép lạ này có mục đích gì? Chúng tôi tin lời đáp theo thư Hêbơrơ 2:3-4. Trước khi Kinh Thánh Tân Ước được viết xong, người ta sẽ hỏi các sứ đồ và môn đồ về chứng cớ xác định nguồn gốc thiên thượng của Tin Lành. Để xác chứng lời giảng, Đức Chúa Trời cung ứng chứng cớ qua các dấu kỳ, phép lạ và các ân tứ khác nhau của Đức Thánh Linh.
Ngày nay, không cần các dấu lạ này nữa. Chúng ta đã có Thánh Kinh toàn thư. Nếu họ không tin Lời Ngài thì sẽ không tin bất cứ điều gì khác. Mác không hề nói úng các phép lạ sẽ tiếp tục. Cụm từ "cho đến tận thế" không thấy ghi ở đây như đã có trong Math 28:18-20.
Dù vậy, Martin Luther gợi y rằng "các dấu lạ được nói đến ở đây được ban cho tùy theo nhu cầu. Khi có nhu cầu nảy sinh và Tin Lành bị áp chế thì chúng ta dứt khoát cần thực thi các dấu lạ này, trước khi chúng ta để cho Tin LànlỊ bị vu khống và hạ gục."
E. Chúa Jẽsus Tháng Thiên Ngồi Bẽn Hữu Đức Chúa Trơi (16:19,20)
16:19 Bốn mươi ngày sau khi đã sống lại, Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Đây là vị ưí vinh hiển và quyền năng.
16:20 Vầng theo mạng lịnh Ngài, các môn đổ đi ra như ngọn lửa bùng cháy, rao giảng Tin Lành và dẫn đưa mọi người đến với Chúa Cứu thế. Năng quyền của Chúa ở cùng họ. Các dấu lạ được hứa cặp theo lời giảng, xác chứng lời họ đã rao truyền.
Phần ký thuật dừng tại đây - với Đấng Christ trên thiên đàng, cùng với một ít môn đồ được ủy thác trên đất, cưu mang và tận hiến cho công cuộc truyền giảng toàn cầu, và với những kết quả có giá Ưị đời đời.
Chúng ta được giao phó Đại Mạng Lệnh trong thế hệ của mình. Nhiệm vụ chúng ta là đem Tin Lành đến cho từng người. Một phần ba trong tổng số những người đã từng sống hiện vẫn đang còn sống. Vào năm 2000, thì phân nửa số người sống trên đời này củng vẫn còn sống lúc đó. Dân số càng bùng nổ, nhiệm vụ càng gia tăng. Song phương cách vẫn y nguyên - môn đồ với lòng yêu mến vô hạn đã xem nhẹ mọi hy sinh để tận hiến cho Đấng Christ.
Ý chỉ của Đức Chúa Trời là toàn cầu hóa bằng Tin Lành. Chúng ta đang làm gì với trách nhiệm đó?
CHÚ THÍCH
'(1:2,3) Bản phê bình NU đọc là "tiên ữi Êsai", song lời trưng dẫn đầu từ Malachi; cách đọc theo truyền thống là "các Tiên Tri", được đa số các bản văn hỗ ượ thì chính xác hơn.
2(1:14,15) bản NU không ghi "của vương quốc."
3(1:31) J. R Milỉer, Hãy Đến Cách Riêng, xem ngày 28 tháng 3.
4(3:13-18) James E. Stewart, Cuộc Đời Cùng Sự Giảng Dạy của Chúa Jêsus Christ, trang 55-50.
5(3:20,21) Miller, Hãy Đến, xem ngày 6 tháng 6.
6(3:31-35) Cả bản NU (cổ nhất) và bản M (maịority) đều ghi thêm "và các chị em của Ta". Đây chính là cách đọc đúng nhất.
7(4:30-42) Vance Havner, không thể cung ứng thêm tài liệu.
8(5:l-5) Bản NU đọc là Giêrasê.
ọ(ó:4-6) J.G Miller, không thể cung ứng thêm tài liệu.
10(ó:31,32) William Kelly, Trình Bày Tin Lành Mác, trang 85.
11 (7:2-4) E. Stanỉey Jones, Tăng Trưởng Thuộc Linh, trang 109.
I2(7:l 1-13) Kellý, Mác, ưang 105.
13(8:l-9) Charles R. Erdman, Tin Lành Mác, trang 11 ố.
14(8:22-2ó) Có thể người đã được phục hồi thị giác tương tự như một em bé sơ sinh có cặp mắt toàn hảo vẫn phải học cách điều chỉnh.
15(8:32,33) Kelly, Mác, trang 136.
16(9:44-48) ba lần (câu 44,46,48) Chúa chúng ta trưng dẫn Êsai 66:24 để cảnh báo về hỏa ngục. Lối song hành nhấn mạnh này (có trong bản TR và bản chính) được giảm nhẹ, chúng ta tin, bởi bản phê bình NU, đã hai lần bỏ qua bản văn.
17(9:49) bản NU không ghi mệnh đề này.
18( 10:23-25) bản NU không ghi "cho những kẻ cậy sự giàu có", song đây chính là sự nhấn mạnh quan trọng của phân đoạn.
''(Ì0:31) Harry A- Ironside, Các Ghi Chú Trình Bày Tin Lành Mác, Ưang 157.
20(10:32) Erdman, Mác, trang 147.
21 (Ì3:29) Chủ đề ở đây theo Hy văn chỉ là mạo tự ở cuối động từ 'là' (estin), theo mạch văn có thể là 'Ngài' (Đấng Christ) hay 'nó' (mùa hè - sự kiện được báo trước). Ý nghĩa kết cuộc là tương đồng.
22(13:32) James H. Brookes, "Ta Đang Đến", trang 40.
23(14:Ó3,Ó4) Người ta tin rằng Giôsep Arimathê và Nicôđem vắng mặt trong buổi họp bất hợp pháp này.
24(15:25-28) bản phe bình NU không ghi lời trưng dẫn này trong sách Mác.
25(15:32) Phần nhiều các bản văn thêm "Ngài", nhân cách hóa lởi hứa của Lãnh đạo (có lẽ là giả mạo).
26(15:42) Trong Hy văn hiện đại, từ "Sắm Sửa" là ngày thứ sáu.
27(lỏ:8) Xem thêm Giới thiệu lịch sử về sự nghiên cứu các sách trong Tân Ước của George Salmon, trang 144-151.
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TIN LÀNH THEO LƯCA

Giới Thiệu
"Quyển sách hiện hữu tuyệt vời nhất" - Ernest Renan.
I. Vị Trí Độc Đáo Trong Kinh Thánh
"Quyển sách hiện hữu tuyệt vời nhất" là lời ca ngợi mạnh mẽ, đặc biệt ra từ một con người theo chủ nghĩa hoài nghi. Đây chính là sự đánh giá cứa Renan, một nhà phê bình người Pháp, về sách Tin Lành Luca. Còn người ơn hữu nhạy cảm nào sẽ có lời muốn tranh luận khi đọc tác phẩm được Thánh Linh soi dẫn của vị truyền giáo Luca này? Luca chắc chắn là một tác giả Ngoại Bang duy nhất được Chúa chọn để viết ra Lời Kinh Thánh của Ngài và điều này phần nào giải thích được sự hấp dẫn thật đặc biệt của ông đối với chúng ta, những con người phương Tây được thừa hưởng nền văn hóa Hy-La.
Về mặt tâm linh cỏ lẽ chúng ta sẽ không cảm kích nhiều về Chúa Jêsus và chức vụ của Ngài nếu chúng ta không có sự nhấn mạnh cách độc đáo của bác sĩ Luca. Tình yêu của Chúa và sự cứu rỗi Ngài dành cho toàn thể nhân loài chứ không chỉ riêng cho người Do Thái, sự quan tâm đặc biệt của Ngài cho từng cá nhân, ngay cả những con người nghèo khổ, những con người bị xã hội ruồng bỏ được nêu bật lên. Luca cũng nhấn mạnh đến sự ngợi khen (cho chúng ta những tấm gương về những Cơ Đốc Nhân đầu tiên với những "ca vịnh" trong Luca chương Ì và 2), sự cầu nguyện và Đức Thánh Linh.
li. Quyển Tác Giả
Luca, người gốc Antiốt hành nghề y, là một người bạn đường lâu năm với Phaoỉô và là người có những cuộc trò chuyên rất cẩn thận với các sứ đồ khác. Trong hai quyển sách của mình người đã để lại cho chúng ta những toa thuốc cho linh hồn mà người lĩnh hội được từ các sứ đồ.
Theo Eusebius trong Historia Ecclesiastica của ông thì ngoại chứng này là quyền tác giả của sách Tin Lành Thứ Ba được chấp nhận bởi truyền thống Cơ Đốc phổ thông đầu tiên. Iranaeus trích dẫn cách rộng rãi rằng sách Tin Lành Thứ Ba được viết bởi Luca. Những người ủng hộ quyền tác giả cho Luca trước đây gồm có Justin Martyr, Hegesippus, Clement of Alexandria và Tertullian. Trong ấn bản súc tích và có quan điểm thành kiến của Marcion thì sách Luca là sách Tin Lành duy nhất được chính người theo dị giáo nổi danh này chấp nhận. Kinh Điển Muratorian gọi sách Tin Lành Thứ Ba này là sách "Luca".
Luca là nhà truyền giáo duy nhất viết thêm một quyển sách tiếp theo cho Tin Lành của ông và cũng chính từ quyển sách này, Sách Công Vụ Các Sứ Đồ, mà quyền tác giả của Luca càng được bày tỏ rõ ràng nhất. Những từ ngữ gọi là "Chúng ta" Ương sách Công Vụ là những phân đoạn ương đó
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cá nhân người viết có liên quan (16:10; 20:5,ố; 21:15; 27:1; 28:10; II.Tim 4:11). Bằng phương pháp loại trừ cho thấy chỉ có Luca là người phù hợp với tất cả những khoảng thời gian này. Qua lời đề tặng gửi cho Thêôphilơ và lối hành văn thì thật khá rõ ràng là tác giả của sách Tin Lành Luca và sách Cồng Vụ là một.
Sứ đồ Phaolô gọi Luca là "thầy thuốc rất yêu dấu" và tách ông khỏi danh sách các Cơ Đốc nhân người Do Thái (Côi 4:14) đã làm cho ông ưở thành tác giả Ngoại Bang duy nhất trong Tân Ước. Nếu cộng hai sách Tin Lành Luca và Công Vụ lại thì kích cớ lớn hơn tất cả các thư tín của sứ đồ Phaolô.
Nội chứng làm chắc chắn thêm những tài liệu bên ngoài và truyền thống của Hội Thánh. Từ vựng (thường chính xác trong những thuật ngữ mang tính y học hơn những tác giả khác trong Tân Ước) cùng với phong cách của một người Hy Lạp có giáo dục cao xác nhận quyền tác giả của vị bác sĩ Cơ Đốc người ngoại có học thức này và là một người rất thông thạo những để tài Do Thái. Tính ham thích của Luca đối với ngày tháng và sự nghiên cứu kỹ lương chính xác (1:1-4; 3:1) đã làm cho ông trở thành một nhà lịch sử Hội Thánh đầu tiên.
HI. Thời Điểm Viết
Sách Luca có thể được viết vào đầu thập niên 00 trong thế kỷ đầu tiên. Một số người cho là Sách Luca được viết vào khoảng giữa 75-85 (hay ngay cả vào thế kỷ thứ hai), thường một phần là do sự phủ nhận rằng Đấng Christ có thể tiên đoán chính xác về sự hủy diệt thành Giêrusalem. Thành bị tàn phá vào năm 70 sau Công Nguyên, vì thế lời tiên tri của Chúa phải được ghi lại trước ngày đó.
Hầu hết mọi người đều đồng ý là sách Luca phải được viết trước Sách Cồng Vụ về phương diện thời gian và sách Công Vụ kết thúc vào năm 63 sau Công Nguyên khi Phaolô ở thành Rôma, nên chắc sách Luca phải được viết trước đó. Cuộc hỏa hoạn lớn ở thành Rôma gây hậu quả là vua Nêrôn đổ tội cho Cơ Đốc nhân và bắt bớ họ (Năm 64 sau Công Nguyên) Và sự tuân đạo của Phi-e-rơ và Phaolô chắc chắn sẽ không bị nhà sử gia đầu tiên của Hội Thánh bỏ qua nếu nó xảy ra trước đó. Do đó thời điểm viết quyển sách này có thể vào năm 61-62 sau Công Nguyên.
IV. Bối Cảnh Và Chủ Để
Người Hy Lạp đang tìm kiếm một con người thiêng liêng hoàn hảo -một con người có những đặc tính tốt đẹp nhất của cả nam lẫn nữ mà không có một khiếm khuyết nào. Như lời trình bày của Luca về Đấng Christ như là Con của Loài Người - mạnh mẽ nhưng đầy lòng thương xót. Tính con người của Ngài thật nổi bật.
Điển hình là đời sống cầu nguyện của Ngài được nhắc đến nhiều hem những sách Tin Lành khác. Sự đổng cảm và thương xót của Ngài luôn được đề cập đến. Có lẽ vì thế mà phụ nữ và trẻ con có một vai trò nổi bật. Tin Lành Luca cũng được biết đến như là sách Tin Lành có tính truyền giáo. Tại nơi đây Tin Lành đến với người ngoại
và chính Chúa Jêsus được ưình bày như là Cứu Chúa của toàn thế giới. Sau cùng thì sách Tin Lành này được xem như một sách môn đồ hóa. Chúng ta lần theo con đường môn đồ hóa trong cuộc đời của Chúa chúng ta và nghe được sự dạy đỗ của Ngài khi Ngài huấn luyện các môn đệ mình. Đây là điểm đặc trưng mà chúng ta phải noi theo đặc biệt là ương sự bày tỏ của mình. Trong đời sống của Con Người Hoàn Hảo, chúng ta nên tím kiếm những yếu tố tạo nên một đời sống lý tưởng cho toàn thể loài người.
Trong những lời dạy dỗ vô song của Ngài, chúng ta cũng sẽ tìm ra con đường thập tự mà qua đó Ngài kêu gọi mỗi một chúng ta.
Khi bắt đầu nghiên cứu sách Tin Lành Luca, nguyện xin Chúa cho chúng ta nghe được sự kêu gọi của Ngài, từ bỏ tất cả để theo Ngài. Sự vâng phục là tiếng nói của tri thức thuộc linh. Ý nghĩa của Lời Thánh Kinh tiở nên rõ ràng và quý báu hơn đối với chúng ta một khi chúng ta bước vào ương những kinh nghiệm được mô tả.

BÔ CỤC
ì. LỞI MỞ ĐẦU: MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP CỦA SÁCH LUCA (1:1-4)
li. Sự GIÀNH SINH CỦA CON NGƯỜI VÀ sự RA ĐỜI CỦA sứ GIẢ MỞ ĐƯỜNG CHO NGÀI (Ì :5-2:52)
HI. Sự CHUẨN BỊ CHỨC vụ CỦA CON NGƯỜI (3:1-4:30)
IV.	CON NGƯỜI BÀY Tỏ QUYỂN NĂNG NGÀI (4:31-5:26)
V.	CON NGƯƠI GIẢI THÍCH CHỨC vụ NGÀI (5:27-0:49)
VI.	CON NGƯỜI Mổ RỘNG CHỨC vụ NGÀI (7:1-9:50)
VII.	GIA TĂNG Sự CHỐNG ĐỐI NGHỊCH CÙNG CON NGƯỜI
(9:51-11:54)
Vin. DẠY DỖ VÀ CHỬA LÀNH TRÊN ĐƯỜNG TỒI THÀNH GIÊRUSALEM (Từ chương 12-16)
IX.	CON NGƯỜI CHỈ DẪN MỒN Đổ NGÀI (17:1-19:27)
X.	CON NGƯỒI TẠI THÀNH GIÊRUSALEM (19:28-21:38)
XI.	KHỔ HÌNH VÀ Sự CHẾT CỦA CON NGƯỜI (Chương 22,23)
XII.	Sự ĐẮC THẮNG CỦA CON NGƯỜI (Chương 24)
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những từ liệu gốc mà ông có được và phương pháp mà ông áp dụng. Sau đó, ông giải thích mục đích mà ông viết. Từ quan điểm con người thì ông cỏ hai loại tư liệu gốc - Những bản viết

CHÚ GIẢI
1. LỜI MỞ ĐẦU: MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP CỦA SÁCH LUCA (1:1-4)
Trong lời mở đầu, bác sĩ Luca tỏ cho thấy ông là một sử gia. Ông mô tả
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thuật lại đời sống của Đấng Christ và lời kể của những con người đã chứng kiến các sự kiện trong cuộc đời Ngài.
1:1 Những bản thuật lại được mô tả trong câu 1: Vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng ta...Chúng ta không biết những người chép sử này là ai. Mathiơ và Mác có lẽ là những người trong nhóm người đó, nhưng hiển nhiên là những người khác thì không được soi dẫn bởi Thánh Linh. (Sách Giăng được viết sau này)
1:2 Luca cũng căn cứ vào những lời kể lại theo như các người chứng kiến từ lúc ban đẩu và trở nên người giảng đạo (Lời) đã truyền lại cho chúng ta. Chính Luca không cho mình là nhân chứng nhưng ông đã gặp gỡ những nhân chứng, ông mô tả những con người gặp gỡ Chúa chúng ta là người chứng kiến và người giảng đạo. Tại đây ông dùng chữ "Lời" như là danh xưng của Đấng Christ, giống như Giăng đã đùng trong Tin Lành của ông. Từ lúc "ban đẩu" ở đây có nghĩa là sự khởi đầu kỷ nguyên Cơ Đốc được Giăng Báptít báo trước. Sự kiện Luca dùng những sự thuật lại bằng văn viết hay truyền miệng không phủ nhận sự soi dẫn từng chữ một về những gì ông viết ra. Nó chỉ có nghĩa là Đức Thánh Linh dẫn dắt ông Ương sự lựa chọn và sắp xếp các tài liệu mình.
James s. Stewart bình luận: Luca đã cho thấy thật rõ rằng những tác giả được Thánh Linh soi dẫn không phải không cần thiết tra cứu kỹ càng những vén tố mang tính
lịch sử... Sự soi dẫn không phải là Đức Chúa Trời một cách huyền bí phủ lấy hết tâm trí và tài lực của con người nhưng lại là sự điển đạt của Ngài thông qua sự tận hiên tâm trí và tài lực của con người. Sự soi dẫn không bỏ qua nhân cách của chính tác giả thánh và làm ông trở thành cỗ máy của Đức Chúa Trời nlnữig nó làm mạnh thêm nhân cách của tác giả và làm ông trở thành nhân chứng sống của Ngài.1
1:3 Luca đưa ra lời phát biểu ngắn gọn về động cơ và về phương pháp ông dùng: Vậy, sau khi đã xét kỹ càng từ đẩu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông. Đối với động cơ mình, ông giản dị cho biết là tôi cũng tường. Theo cách của con người thì chắc phải có một sự thôi thúc để ông viết Sách Tin Lành. Đương nhiên là chúng ta nhận biết rằng sự thôi thúc thiên thượng được hòa quyện cách lạ lùng với quyết định này của con người.
Đối với phương pháp mình, trước tiên ông tra cứu thật kỹ càng từ đẩu mọi sự ấy và rồi ông viết ra theo thứ tự. Công việc của ông đòi hỏi phải có sự tra cứu kỹ lưỡng và mang tính khoa học về một chuồi những sự kiện trong cuộc đời của Cứu Chúa chúng ta. Luca kiểm chứng tính chính xác các nguồn tư liệu của ông và loại bỏ những gì không mang tính thực sự về phương diện lịch sử hay không thích hợp về phương diện thuộc linh và sau đó thì biên soạn thành sách mà ngày nay chúng ta có được. Khi Luca nói rằng ông theo thứ tự mà viết không có nghĩa là ông cần phải theo thứ tự thời
gian. Những sự kiện trong sách Tin Lành này không phải luôn luôn được sắp đặt theo trình tự mà nó xảy ra. Đúng hơn những sự kiện đó được sắp đặt theo ưật tự mang tính đạo đức hay thuộc linh, nghĩa là nó được liên kết bởi vấn đề chủ thể và sự dạy dỗ mang tính đạo đức hom là liên kết bởi thời gian. Tuy nhiên sách Tin Lành này và sách Công Vụ được gửi cho Thêôphilơ làm cho chúng ta ngạc nhiên nhận biết thêm về con người này một ít. Danh xưng quý nhân của ông cho thấy ông là một quan chức chính phủ. Tên ông nghĩa là người bạn của Đức Chúa Trời. ông có thể là một Cơ Đốc nhân có quyền cao chức trọng và có trọng trách ữong công việc đối ngoại của Hoàng Đế Lamã.
1:4 Mục đích của Luca là cho Thêôphilơ một bản tường thuật để xác chứng tính đáng tin cậy của tất cả những gì ông đã được dạy dỗ liên quan đến cuộc đời và chức vụ của Chúa Jêsus. Thông điệp được viết ra sẽ tạo nên tính ổn định giữ cho câu chuyện không bị sai lạc khi luôn được truyền miệng.
Và cũng Ương câu 1-4 cho chúng ta một bối cảnh tuy ngắn gọn nhưng thật rõ ràng về những chi tiết mang tính con người mà qua đó quyển sách trong Kinh Thánh được viết ra. Chúng ta biết rằng Luca viết bởi sự cảm động của Đức Thánh Linh nhưng ông không để cập đến ngoại trừ ông chỉ ngụ ý điều đó trong những từ như tứ đầu (câu 3) mà có thể được dịch như từ trên cao. 2 li. Sự GIÁNG SINH CỦA CON NGƯỜI VÀ Sự RA ĐỜI CỦA SỨ GIẢ MỞ ĐƯỜNG CHO NGÀI (1:5-2:52)
A. Loan Báo về sự Sinh Ra Của Sứ Giả Mã Đường (1:5-2:52)
1:5,6 Luca bắt đầu bài tường thuật mình bằng cách giới thiệu cho chúng ta về cha mẹ của Giăng Báptít. Họ sống trong thời Hêrốt gian ác là vua nước Giuđê. Ông là người Idumean, thuộc dòng dõi của Ê-sau.
Xachari (nghĩa là Chúa nhớ\ làm chức tế lễ thuộc về ban A-bi-gia, một trong hai mươi bốn ban thứ mà Vua Đavít phân chia trong chức vụ tế lễ của dân Do Thái (I.sử Ký 24:10)
Mỗi ban thứ được gọi hầu việc tại đền thờ Ương thành GIERƯSALEM hai lần mỗi năm theo ngày Sa-bát. Vào thời đó có rất nhiều thầy tế lễ nên đặc ân được dâng hương trong nơi Chí Thánh chỉ đến một lần trong suốt cả đời.
Êlisábét (nghĩa là lời thề của Đức Chúa Trời) cũng là dòng dõi gia đình tế lễ Arôn. Bà và chồng bà là những người Do Thái tin kính Chúa, cẩn thận làm theo lời Thánh Kinh Cựu Ước dạy về lễ nghi và điều răn. Đương nhiên là họ phải không phạm tội nhưng hễ khi họ phạm tội thì họ biết chắc là phải dâng của lễ hay nói một cách khác là làm theo những nghi thức đòi hỏi.
1:7 Đồi vợ chồng này không có con cái, một sự xấu hổ đối với bất kỳ người Do Thái nào. Bác sĩ lưu ý đến nguyên nhân là vì bà Êlisabét son sẻ. Nan đề này càng thêm nặng nề hơn khi cả hai đểu cao tuổi.
1:8-10 Một ngày kia khi Xachari đang thi hành chức tế lễ mình trong đền thờ. Đây là một ngày ưọng đại trong cuộc đời ông bởi vì ông được bắt trúng thăm để được dâng hương Ương nơi chí thánh. Đoàn dân đông đang tập trung ở ngoài đền thờ và đang cẩu nguyện. Hình như không một ai biết chính xác thời gian được biểu thị ở đây là đương giờ dâng hương.
Thật cảm động khi chúng ta để ý là sách Tin Lành này được mở ra bằng đoàn dân đông ở ngoài cẩu nguyện tại đền thờ và kết thúc bằng đoàn dân ngợi khen Đức Chúa Trời tại đền thờ. Những phân đoạn giữa cho thấy lời cầu nguyện của họ được nhậm trong Con Người và công việc của Chúa Jêsus.
1:11-14 Bởi sự cầu nguyện của thầy tế lễ và đoàn dân đông đó chính là thời điểm thích hợp cho sự mặc khải thiên thượng. Bấy giờ có một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Xachari, đứng bẽn hữu bàn thờ xông hương là nơi thiêng liêng. Mới đầu thì Xachari rất kinh hãi vì chưa có người nào cùng thời với ông đã thấy được thiên sứ. Nhưng thiên sứ loan báo cho ông một tin tức tuyệt vời. Một con trai sẽ được sanh cho Êlisabét và được đặt tên là Giăng (Ân huệ hay hồng ân của Đức Giêhôva). Ngoài việc đem sự vui mừng và niềm hoan hỉ cho cha mẹ ông thì Giăng cũng trớ nên một nguồn phước cho nhiều kể.
1:15 Đứa trẻ này sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa (một sự tôn trọng duy nhất đáng kể). Trước tiên thì ông phải trớ nên tôn trọng bới sự biệt riêng cá nhân ông cho Chúa. ông không được uống rượu (làm từ nho) hay là giống gì làm cho say (làm từ lúa mì).
Thứ hai, ông được trớ nên tôn Ương qua tâm linh Chúa ban; ông sẽ được đẩy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong bụng mẹ. (Điều này không có nghĩa là Giăng được cứu hay tin Chúa từ lúc được sinh ra nhưng chỉ bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở ương ông từ ban đầu để sửa soạn ông cho một nhiệm vụ đặc biệt làm người loan báo cho Đấng Christ.)
1:16,17 Thứ ba, ông được tôn trọng bởi vai trò làm sứ giả cho Đấng Mê-si. Ông sẽ làm cho nhiều người dân Do Thái trở lại cùng Chúa. Chức vụ ông giống như chức vụ của tiên tri Êli - tìm kiếm và đưa dắt nhiều người bước vào trong mối thông công đúng đắn với Đức Chúa Trời qua sự ăn năn. G. Coleman Luck nhận định:
Sự dạy dỗ của ông lùm cho lòng của những người cha người mẹ không quan tâm đến con cái quay lại quan tâm đến tình trạng thuộc linh thật sự của con cái mình. Cũng vậy, ông mang những tấm lòng bất tuân và chống nghịch của con cái trở lại với sự "khôn ngoan của những người công bình" 3 Nói một cách khác, ông nỗ lực tập hợp một nhóm tín hữu ra khỏi thế gian là những con người sẵn sàng gặp gỡ Chúa khi Ngài hiện đến. Đây là một chức vụ thật xứng đáng cho mỗi một chúng ta.
Trong câu 16 và 17 chúng ta lưu ý cách thần tính của Đấng Christ được ám chỉ. Trong câu Ì ó, Kinh Thánh nói rằng Giăng sẽ làm cho nhiều con trai
Ysơraẽn trở lại cùng Chúa, là Đức Chúa Trời của họ. Và rồi trong câu 17 nói rằng Giăng sẽ đi trước mặt Chúa.
Từ Chúa ở đây chỉ về ai? Rõ ràng là Chúa, Đức Chúa Trời của họ trong câu kế tiếp. Tuy nhiên chúng ta cũng nhận biết Giăng là người dọn đường cho Chúa Jêsus. Vậy suy luận ra thật rất rõ ràng. Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời.
1:18 Xa-cha-ri hết sức kinh ngạc bởi lời hứa hoàn toàn không thể xảy ra được. Cả ông và vợ ông đã quá già để làm cha mẹ một đứa ưẻ. Câu hỏi buồn rầu của ông đã bộc lộ hết tất cả sự nghỉ ngờ dồn nén trong lòng.
1:19 Trước tiên thiên sứ đáp lại qua sự giới thiệu chính mình là Gápriẽn (mạnh mẽ trong Đức Chúa Trời). Mặc dù được mô tả chung chung như là thiên sứ trưởng, vị thiên sứ này được đề cập trong Kinh Thánh chỉ như đứng trước mặt Đức Chúa Trời và mang thông điệp của Ngài cho loài người. (Đaniên 8:16; 9:21)
1:20 Vì cớ Xachari nghi ngờ nên ông bị mất quyền được nói cho đến ngày đứa trẻ được sanh ra. Bất cứ khi nào người tín hữu chứa đựng nghi ngờ về Lời Chúa thì người đó mất đi lời chứng và bài hát mình. Sự vô tín bịt kín môi miệng và nó bị bịt kín như thế cho tới khi nào đức tin trở lại làm mớ môi miệng ra trong sự ngợi khen và làm chứng.
1:21,22 Bên ngoài, dân chúng nóng lòng chờ đợi. Thường thì thầy tế lễ dâng hương xong và đi ra lâu rồi. Nhưng cuối cùng Xachari cũng bước ra, ông phải nói cho họ bằng cách ra dấu. Rồi họ mới hiểu rằng người đã thấy sự hiện thấy gì trong đền thánh.
1:23 Sau khi phần việc ông tại đền thờ đã trọn, thầy tế lễ này trớ về nhà vẫn không nói được như thiên sứ đã báo trước.
1:24,25 Khi Êlisabét mang thai thì bà ẩn mình tại nhà bà ữong năm tháng, tràn đầy niềm vui trong bà vì Chúa đã thấy và cất sự xấu hổ của bà son sẻ vì.
B. Loan Báo sự Giáng Sinh cùa Gòn Người (1:26-38)
1:26-27 Đến tháng thứ sáu sau khi
hiện ra cùng Xachari (hoặc sau khi Êlisabét mang thai), thiên sứ Gápriên lại xuất hiện và lần này tới cùng một nữ đồng trinh tên là Mali sống trong thành Naxarét xứ Galilê. Mari đã hứa gả cho một người nam tên là Giôsép, con cháu trực hệ với vua Đavít, người thừa hưởng những quyền lợi hợp pháp đối với ngai của vua Đavít cho dù chính ông lại là một người thợ mộc. Sự hứa gả được coi như là một kết ước ràng buộc hơn sự đính hôn ngày nay. Trong thực tế thì nó chỉ có thể bị phá vở bởi sắc lệnh hợp pháp giống như ly dị.
1:28 Thiên sứ báo cho Mari biết bà được ơn và bà là người được Chúa viếng thăm bởi đặc ân Ngài. Hai điểm được lưu ý tại đây: (1) Thiên sứ không thờ lạy Mari hay cầu nguyện cùng bà; thiên sứ chỉ chào thăm bà. (2) Thiên sứ không nói rằng bà "đầy ơn" nhưng được ơn.4
1:29,30 Thật dễ hiểu khi Mali bối rối bởi lời chào thăm này; bà không hiểu lời đó có nghĩa gì. Thiên sứ làm
dịu đi sự sợ hãi của bà rồi báo cho bà biết Đức Chúa Trời chọn bà để làm mẹ của Đấng Mêsi mà người ta chờ đợi từ lâu.
1:31-33 Hãy chú ý đến những lẽ thật quan trọng được coi như thiên liêng trong việc loan báo này:
Tính con người thật sự của Đấng Mêsi - người sẽ chịu thai và sanh một con trai.
Thần tính và sứ mệnh của Ngài là làm Cứu Chúa - mà đặt tên là Jêsus (nghĩa là Đức Giêhôva là Cứu Chúa).
Sự cao cả chính yếu của Ngài -Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, cả ương Thân Vị và công việc Ngài.
Ngài được nhận diện là Con Đức Chúa Trời - và được xưng là Con của Đấng Rất Cao.
Tước hiệu của Ngài đối với ngôi Đavít - và Chúa, là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi Đavíỉ là tổ phụ Ngài. Điều này lập Ngài làm Đấng Mê-si.
Vương quốc rộng lớn và đời đời của Ngài - Ngài sẽ trị vì nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng.
Câu 31 và 32a nói rõ ràng đến sự Giáng lâm lần thứ nhất của Ngài trong khi câu 32b và 33 mô tả sự tái lâm của Ngài như Vua muôn vua và Chúa muôn chúa.
1:34,35 Câu hỏi của Mali "làm sao có được sự đó?" là một sự kinh ngạc chứ không phải nghi ngờ. Làm sao bà có thể mang thai một đứa trẻ khi bà chưa hề có quan hệ với một người nam nào? Mặc dù thiên sứ không nói nhiều lời về điều này nhưng câu trả lời lại là sự sinh ra ương ứinh trắng. Đó là phép nhiệm mầu của Đức Thánh Linh. Ngài sẽ đến trẽn bà và quyển phép của Chứa sẽ che phủ bà. Đối với nan đề "làm sao" của Mari thì dường như loài người không thể nào lượng được nhưng với Chúa câu trả lời là "Đức Thánh Linh":
"Cho nên Con Thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời." Vậy, tại đây chúng ta có một lời tuyên bố cao siêu về sự hiện thân. Con Trai của Mali sẽ là Đức Chúa Trời thể hiện trong xác thịt. Ngôn ngữ không thể nói lên hết sự nhiệm mầu được bao phủ ở đây.
1:36,37 Rồi thiên sứ lại báo tin cho Mari rằng Êlisabét, bà con của bà được cưu mang sáu tháng rồi - bà trước đây bị son sẻ. Phép lạ này bảo đảm cho Mali rằng không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.
1:38 Trong sự đầu phục đẹp đẽ này, Mari dâng chính mình cho Chúa để Ngài làm thành mục đích lạ lùng của Ngài. Đoạn thiên sứ lìa khỏi Mali.
c. Mari Viếng Thăm Êlỉsabét (1:39-45) 1: 39,40 Chúng ta không được cho biết tại sao Man' đi đến thăm Êlỉsabét vào lúc này. Chắc có lẽ là để tránh đi tai tiếng trong dư luận chắc sẽ xôn xao tại thành Naxarét khi sự việc của bà được mọi người biết đến. Và nếu như thế thì sự chào đón của Ềlisabét và sự ân cần được bày tỏ chắc có lẽ sẽ ngọt ngào gấp đôi.
1:41 Ngay khi Êlisabét nghe tiếng của Mari thì con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót - một sự hưởng ứng thật tự nhiên và kỳ diệu của người sứ giả chưa chào đời về sự đến của Đấng
Mêsi chưa được sinh ra. Êlisabét được đầy Đức Thánh Linh có nghĩa là Ngài kiểm soát bà, hướng dẫn bà trong lời nói và hành động.
Có ba người được nói là đầy dẫy Đức Thánh Linh Ưong chương 1: Giăng Báptít (câu 15); Êlisabét (câu 41); và Xachari (câu 67).
Một trong những dấu hiệu đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh là hát thi thiên, thơ vịnh và những bài hát tâm linh (Êphêsô 5:18,19). Vì vậy chúng ta cũng không ngạc nhiên gì khi thấy trong chương này có tới ba bài hát cũng như hai bài hát trong chương kế tiếp. Bốn trong những bài hát này có tiêu đề chung bằng tiếng La-tin được trích dẫn Ưong hàng đầu tiên: (1) Sự chào thăm của Êlisabét [1:42-45]; (2) Bài ca của Man [1:46-55]; (3) Chúc phước [1:08-79]; (4) Tụng ca Chúa trên các từng trời cao [2:14]; và (5) Nunc Dimittis (Giờ Ngài cất con đi) [2:29-32].
1:42-45 Được cảm động từ Chúa một cách thật đặc biệt để nói, Êlisabét chào đón Mali như là "mẹ Chúa ta." Chẳng có một dấu hiệu ganh tị nào trong lòng bà; chỉ có niềm vui mừng hoan hỉ vì đứa bé chưa ra đời đó sẽ là Chúa của bà. Mali có phước trong đám đàn bà vì bà được ban đặc ân để mang thai Đấng Mê-si. Thai Ương lòng bà cũng được phước vì Ngài là Chúa và là Đấng Cứu rỗi. Thánh Kinh không bao giờ nói về Mali như là "mẹ của Đức Chúa Trời." Việc bà là mẹ của Chúa Jêsus là thật và Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, tuy nhiên thật là một giáo điều phi lý khi nói rằng Đức Chúa
Trời có một người mẹ. Chúa Jêsus đã hiện hữu từ cõi đời đời trong khi đó Mari là loài thọ tạo hữu hạn với thời gian rõ ràng cho sự bắt đầu hiện hữu của bà. Bà chỉ làm mẹ của Chúa Jêsus qua sự biến thể của Ngài mà thôi.
Êlisabét thuật lại sự vui mừng có vẻ mang tính trực giác của bà về đứa trẻ chưa chào đời khi Mari mở lời. Rồi bà tin quyết rằng đức tín của Mari sẽ được trọng thưởng. Sự trông đợi của bà sẽ được làm trọn. Niềm tin bà không vô ích đâu. Con Trẻ của bà sẽ được sinh ra như đã hứa.
D. Mari Ca Tụng Chúa (1:46-56)
1:46-49 Bài ca của Mali rất giống bài ca của bà An-na (I.Sam 2:1-10). Trước tiên Ma ri ngợi khen Chúa vì những gì Ngài đã làm cho bà (Câu 46b-4Ọ). Hãy lưu ý những gì bà nói (câu 48) "muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước." Bà không phải là người ban phước nhưng là người được phước. Bà nói về Chúa như là Đấng Cứu Rỗi, phản bác ý tưởng cho rằng Mari là người không hề phạm tội.
1:50-53 Thứ hai, bà ngợi khen Chúa vì Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời này sang đời kia. Ngài hạ kẻ kiêu ngạo và có quyển xuống và nhắc kẻ khiêm nhường và kẻ đói lên.
1:54,55 Sau cùng, bà tán tụng Chúa vì sự thành tín Ngài cho Ysơraên trong việc giữ lời hứa Ngài đã lập với Ápraham cùng con cháu người.
1:56 Sau khi ở cùng Êlisabét chừng ba tháng thì Mari trở về nhà mình ở Naxarét. Bà cũng vẫn chưa kết hôn. Chẳng nghi ngờ gì khi bà trở nên một đối tượng bị ngờ vực và vu cáo trong
làng xóm mình. Nhưng Chúa sẽ bênh vực bà nên bà chịu đựng và chờ đợi.
E. Sự Sinh Ra của Sứ Giả Mỗ Đường (1:57-
66)
1:57-61 Đến ngày mãn nguyệt, Êlỉsabét sinh được một con trai. Bà
con và bạn hữu đến chia vui. Qua ngày thứ tám, khi con trẻ chịu cắt bì, họ nghĩ rằng như đã định trước thì đứa ừẻ này phải đặt tên là Xachari, theo tên của cha. Khi người mẹ nói cho họ biết đứa trẻ này sẽ được đặt tên Giăng thì họ lấy làm lạ bởi vì trong vòng bà con không ai có tên đó.
1:62,63 Để có được quyết định sau cùng thì họ ra dấu cho Xachari. (Điều này cho thấy rằng ông không chỉ câm mà còn điếc nữa) Xachari biểu lấy bảng nhỏ, ông giải quyết vấn đề - tên đứa ừẻ là Giăng. Mọi người đểu kinh SỢ.
1:64-66 Nhưng lại càng kinh ngạc hơn khi họ thấy Xachari cất tiếng nói ngay khi ông viết chữ "Giăng." Tin tức lan nhanh khắp miền núi xứ Giuđẽ, và mọi người muốn biết công việc tương lai của đứa trẻ lạ thường này. Họ nhận biết rằng tay Chúa ồ cùng con trẻ ấy.
ĩ. Lơi Tiên Tri Của Xachari Liên Quan Đến Giăng (1:67-80)
1:67 Bây giờ Xachari được tự do khỏi gông cùm của sự vô tín và được đầy dẫy Đức Thánh Linh, ông cảm hứng thốt ra một bài ca tụng Chúa có tính hùng biện và phong phú trong sự ưích dẫn từ Cựu ước.
1:68,69 Ngợi khen Chúa vì những việc Ngài đã làm. Xachari nhận thức được sự ra đời của con trai mình,
Giăng, báo trước việc Đấng Mê si sắp đến. Ông nói về sự giáng sinh của Đấng Christ như một việc đã được làm ừọn trước khi nó xảy đến. Đức tin đã cho phép ông nói rằng Đức Chúa Trời đã thăm viếng và chuộc dân Ngài bằng cách sai Đấng Cứu Chuộc đến. Giêhôva đã sanh ra một Đấng Cứu Thế có quyển phép trong nhà Đavít. (Bản Anh ngữ dùng chữ "cái sừng". Cái sừng dùng để đựng dầu xức cho các vị vua; vì thế trong câu này có lẽ có nghĩa là Vua của sự cứu rỗi từ dòng dõi nhà vua của Đa-vít. Hoặc cũng có nghĩa là một biểu tượng của sức mạnh "Đấng Cứu Thế có quyển phép.")
1:70,71 Ngợi khen Chúa vì Ngài làm trọn lời tiên tri Ngài. Sự đến của Đấng Mê si đã được tiên đoán trước bởi các thánh tiên tri... từ ỉhưở trước. Nó cỏ nghĩa là sự cứu chuộc khỏi kẻ thù và sự an ninh khỏi kẻ nghịch.
1:72-75 Ngợi khen Chúa vì Ngài thành tín giữ lời hứa Ngài. Chúa đã lập giao ước cứu rỗi không điệu kiện với Ápraham. Lời hứa này được làm trọn qua sự đến của con cháu Ápraham, ấy là Chúa Jêsus Christ. sự cứu rỗi Ngài đem đến cho cả nội cảnh và ngoại cảnh. Ngoại cảnh là cứu khỏi tay kẻ thù nghịch họ. Nội cảnh là hầu việc Ngài không sợ hãi gì hết và trong sự thánh khiết và công bình.
G. Campbell Morgan nêu lên hai ý tưởng nổi bật Ưoiig phân đoạn này.5 Trước tiên, ông chỉ ra một sự liên kết thu hút chú ý giữa tên Giăng và chủ đề của bài ca - cả hai đều là ân điển của Chúa. Sau đó ông tìm thấy hàm ý
của các tên Giăng, Xachari và Êlisabét trong các câu 72 và 73.
Giăng - Tỏ lòng thương xót (câu
72)
Xachari - Nhớ lại (câu 72) Êlisabét - Thề nguyền (câu 73) Ân huệ của Chúa, được Giăng loan báo, là kết quả từ sự nhớ lại lời thề của giao ước thánh Ngài.
1:76,77 Sứ mạng của Giăng là sứ giả cứa Đấng Cứu Thế. Giăng sẽ là tiên tri của Đấng Rất Cao, dọn lòng dân chúng cho sự đến của Chúa, và công bố sự cứu rỗi đến dân Ngài bởi sự tha tội họ. Tại đây, một lần nữa chúng ta thấy có nhắc đến Giẻ hô va trong Cựu Ước được thích ứng với Chúa Jêsus trong Tân Ước. Ma-la-chi tiên đoán một sứ giả dọn đường cho Giêhôva (3:1). Xachari nhận diện Giăng như là sứ giả. Chúng ta biết rằng Giăng đến để dọn đường cho Chúa Jêsus. Kết luận hiển nhiên đó là Chúa Jêsus là Đức Giêhôva.
1:78, 79 Sự đến của Đấng Christ được ví như mặt trời mọc lên. Hàng thế kỷ qua, thế gian chìm Ương chỗ tối ỉăm. Giờ vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót bình minh sắp ló dạng. Điều này được đến qua Con Người của Đấng Christ, soi sáng cho dân ngoại bang đang ở trong chỗ tối tăm và trong bóng sự chết và dẫn dắt bàn chân của dân Ysơraên ái đường bình an. (Xem Malachi 4:2).
1:80 Chương này kết thúc bằng lời công bố giản dị là con trẻ ấy lớn lên về hình dáng và tâm linh và ở nơi đồng vắng cho tới ngày tỏ mình ra cùng dân Ysơraên.
6. Sự Giáng Sinh của Con Người (2:1-7)
2:1-3 Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Đó là việc lập sổ dân này được thực hiện trên toàn đế chế ông. Việc lập sổ dân nãy là trước hết và nhằm khi Quiriniu làm quan tổng đốc xứ Syri. Trong nhiều năm tính chính xác của sách Tin Lành Luca đã bị đặt câu hỏi vì sự đề cập này về Qui-ri-ni-u. Tuy nhiên sau này những sự phát hiện của khảo cổ học có xu hướng xác thực sự ghi lại này. Theo quan điểm của ông thì Sêsa Augúỉỉơ đang tỏ uy thế mình ra cho thế giới Hylạp Lamã. Nhưng từ quan điểm của Chúa thì vị Hoàng đế ngoại bang này chỉ là con rối cho chương trình thiên thượng cao hơn (xem Châm ngôn 21:1)
2:4-7 Chiếu chỉ của Au-gút-tơ đưa Giôsép và Mali đến Bếtlêhem chính xác vào đúng thời điểm mà Đấng Mêsi được sinh ra tại đó để làm trọn lời tiên tri (Michê 5:2). Thành Bếtlêhem đông đúc khi họ từ xứ Galilê đến. Nơi duy nhất mà họ tìm thấy để qua đêm là cái chuồng chiên ương nhà quán. Đó chính là điểm báo, cho thấy trước cách thức con người tiếp nhận Cứu Chúa của mình. Trong lúc cặp vợ chồng từ thành Naxarét trú lại đó thì Mari sanh Con Trai đẩu lòng. Lấy khăn bọc con mình, bà đặt nằm trong máng cỏ.
Thế đó, Chúa đã thăm viếng hành tinh của chúng ta trong hình hài Con Người một Đứa Trẻ, trong sự nghèo nàn của chuồng chiên hôi hám. Sự tuyệt vời của điều này được Darby diễn tả thật chính xác:
Ngài bắt đầu nơi máng cỏ, kết thúc trên cây thập tự và trong cả chặng đường đời không có chỗ kê đầu Ngài.6
H. Thiên Sứ Và Những xẻ Chăn Chiên (2:8-
20)
2:8 Sự báo trước thứ nhất của việc hạ sinh lạ lùng này không được ban cho những người lãnh đạo tôn giáo ưong thành Giêrusalem, nhưng lại là những kẻ chăn chiên trầm tư bên sườn đồi xứ Giuđê - những con người khiêm nhường trung tín trong công việc thường nhật của mình. James s. Stewart nhận xét:
Trong thực tế, há không có nhiều ý nghĩa về những con người bình thường, bận rộn với các cồng việc bình dị lại là những người trước tiên được thấy vinh quang Chúa đến đó sao? Thứ nhất, Ý nghĩa về nơi làm việc của họ, tuy thật hèn mọn lại là nơi của sự hiện thấy. Và thứ hai là những con người đã giữ được sự giản dị sâu sắc trong cuộc sống, không mất đi tấm lòng con trẻ mủ cổng thiên đàng luôn sẩn sàng mở ra cho họ.7
2:9-11 Một thiên sứ của Chúa đến
với những kẻ chăn chiên, và một ánh sáng rực rỡ huy hoàng chói lòa xung quanh. Khi họ lùi lại kinh sợ thì thiên sứ an ủi họ và loan báo một tin tức tốt lành. Đó là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là ngày hôm nay, tại thành Bết-lê-hem, một Con Trẻ được sanh. Con Trẻ nẩy là Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa! Tại đây chúng ta có hệ thống thần học được thu nhỏ. Trước hết, Ngài là Đấng Cứu Thế, được mô tả trong danh xưng của Ngài là Jêsus. Kế đến, Ngài là Christ, Đấng được xức dầu, Đấng Mêsi của dân Ysơraên. Sau cùng, Ngài là Chúa, Đức Chúa Trời bày tỏ Ương xác thịt.
2:12 Làm sao những kẻ chăn chiên nhận biết Ngài? Thiên sứ ban cho họ một dầu hiệu có hai phần. Trước tiên là Con Trẻ được bọc bằng khăn. Trước đây họ cũng đã thấy những đứa Ưẻ được quấn bằng khăn. Nhưng thiên sứ lại loan báo rằng Con Trẻ ấy là Chúa. Chưa từng có ai thấy Chúa như là một Con Trẻ được bọc bằng khăn. Phần thứ hai của dấu hiệu là Ngài nằm trong máng cỏ. Việc những kẻ chăn chiên đã từng thấy một đứa trẻ ở một nơi không ai nghĩ đến như thế thật khó tin. Sự sỉ nhục nẩy được dành cho Chúa của sự sống hiển vinh khi Ngài bước vào ưong trần thế của chúng ta. Điều nẩy làm cho tâm trí chúng ta quay cuồng khi nghĩ về Đấng Tạo Hóa và Đấng Vừa Giúp đã bước vào trong lịch sử nhân loại không như một vị anh hùng viễn chinh nhưng lại là một Con Trẻ. Tuy nhiên đây chính là lẽ thật của Sự Biến Thể.
2:13,14 Bỗng chúc niềm vui ngất ngây bị dồn nén trên thiên đàng được tuôn trào ra. Muôn vàn thiên binh với thiên sứ xuất hiện ngợi khen Đức Chúa Trời. Bài ca của họ, ngày nay được mọi người biết với tiêu đề Tụng ca Chúa trên các từng Ười rất cao, bộc lộ hết ý nghĩa đầy trọn của việc Con Trẻ sinh ra. Cuộc đời và chức vụ của Ngài sẽ làm sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, và bình an dưới đất, ân trạch cho loài người, hay đối với loài người thì Ngài cũng được thỏa lòng.8 Những con người mà Chúa thỏa
lòng là những ai ăn năn tội lỗi mình và tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Chúa và Đấng Cứu Thế.
2:15-19 Ngay khi các thiên sứ lìa khỏi, bọn chăn chiên vội vàng tới thành Bếỉlêhem thấy Ma ri Giôsép, và Jêsus đang nằm trong máng cỏ. Họ thuật lại đầy đủ về sự viếng thăm của các thiên sứ, gây ngạc nhiên đáng kể giữa những người đang quây quần trong chuồng chiên. Còn Mali có thêm sự hiểu biết sâu sắc hơn về những gì đang xảy ra; bà chất chứa mọi lời ấy, và suy nghĩ trong lòng.
2:20 Bọn chăn chiên trở về với bầy chiên mình, vui mừng khôn tả về mọi điều mình đã nghe và thấy, và tuôn tràn niềm vui thờ phượng Đức Chúa Trời.
1.	Sự Cắt Bì Và Dâng Con Trẻ Jèsus (2:21-
24)
ít nhất là có ba nghi lễ khác nhau được mồ tả trong phân đoạn này:
Ì. Trước hết là lễ cắt bì cho Chúa Jêsus. Lễ nẩy được thực hiện khi Ngài được ngày thứ tám. Đó là dấu hiệu giao ước mà Đức ChúaTrời lập cùng Ápraham. Cũng cùng ngày đó thì Con Trẻ được đặt tên theo phong tục của người Do Thái.Trước đây thiên sứ đã truyền cho Mari và Giôsép gọi Ngài là JÊSUS.
2.	Nghi lễ thứ hai liên quan đến
sự tinh sạch của Mali Điều này xảy ra
bốn mười ngày sau sự sinh ra của
Chúa Jêsus (xem Lêvi Ký 12:1-4).
Thông thường thì cha mẹ phải mang
một chiên con làm của lễ thiêu và
một bồ câu con hoặc cu con làm của
lễ chuộc tội.
Nhưng Ương trường hợp nghèo khó thì họ được phép mang "một cặp chim cu hoặc chim bồ câu con" (Lêvi 12:0-8). Thực tế thì Mari không mang theo một chiên con mà chỉ có một cặp chim bổ câu con phản ảnh việc Chúa Jêsus được sinh ra trong nghèo khó.
3. Nghi thức thứ ba là dâng Chúa Jêsus ở đền thờ tại thành Giêrusalem. Từ lúc ban đầu Đức Chúa Trời ban lệnh là những đứa con trai đầu lòng phải thuộc về Ngài; chúng nó phải được đào tạo thành các thầy tế lễ (Xuất 13:2). Sau này Ngài biệt riêng một bộ tộc Lê-vi làm thầy tế lễ hầu việc (Xuất 28:1,2). Vậy thì cha mẹ được phép trả năm đồng shekel: (đồng bạc Do Thái cổ) để "mua lại" hay "chuộc lại" con trai đầu lòng họ. Họ làm điều này khi họ dâng con cho Chúa.
J. Simêôn Sống Bể Thấy ĐƯỢC Bâng Mêsỉ (2:25-35)
2:25,26 Simêôn là một trong những người Do Thái tin kính Chúa còn sống sót và đang trông đợi Đấng Mêsi đến. Đức Thánh Linh đã báo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa hay Đấng Chịu Xức Dầu. "Đức Giêhôva kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài" (Thi 25:14). Có một sự truyền đạt lạ lùng những tri thức thiên thượng cho những ai bước đi cách yên lặng và suy tư trong sự tương giao với Chúa.
2:27,28 Điều này đã xảy đến khi Si-mê-ôn bước vào trong đền thờ đúng vào ngày cha mẹ của Chúa Jêsus dâng Ngài lên cho Chúa. Cách siêu nhiên,
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ông được truyền cho biết rằng Con Trẻ nẩy là Đấng Mê si được hứa ban. Người bồng ẳm con trẻ, và thốt lên một bài ca đáng nhớ ngày nay được biết như The Nunc Dimittis [GiờNgài cất con đi).
2:29-32 Điệp khúc của bài ca như sau: Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an. Tôi đã thấy được sự cứu vớt của Ngài trong Con Người của Đứa Trẻ nẩy, Đấng Cứu Thế được hứa ban, như Ngài đã hứa với tôi. Chúa đã nhấc Ngài lên làm sự cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Ngài sẽ làm ánh sáng trước mặt muôn dân (Sự Giáng Sinh của Ngài) và chiếu sáng vinh hiển cho dân Ysơraên là dân Ngài (Sự Tái Lâm của Ngài). Simêôn sẵn sàng chết sau khi ông đã gặp Chúa Jêsus. Nọc của sự chết đã biến mất.
2:33 Luca đã cẩn thận bảo vệ tín lý sự Sinh hạ Đổng Trinh bằng lời viết Giôsép và mẹ con trẻ, như được đọc trong bản King James truyền thống theo phần lớn các bản thảo. 9
2:34,35 Sau khi liên tục ngợi khen Chúa vì Đấng Mêsi, Simêôn chúc phước cho cha mẹ, kế đó ông nói lời tiên ưi với Man'. Lời tiên ưi này gồm bốn phần:
1. Con Trẻ nẩy đã định làm một cớ cho nhiều người trong Ysaraên vấp ngã hoặc dấy lên. Cho những kẻ kiêu ngạo, không chịu ăn năn và không tin nhận sẽ bị vấp ngã và bị trừng phạt. Cho những người khiêm nhường, ăn năn tội lỗi mình và tiếp nhận Chúa Jêsus Christ thì sẽ được dấy lên và sẽ được phước.
2.	Con Trẻ định làm... một dấu
gây nên sự cãi trả. Có một tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến Con Người của Đấng Christ. Chính sự hiện diện của Ngài Ưên đất ra sự quở ưách mạnh mẻ đến tội lỗi và sự bất khiết, điều nẩy đã làm lộ ra sự hận thù cay đắng trong lòng của con người.
3.	Còn phẩn ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thâu qua lòng ngươi. Tại đây, Simêôn đang tiên đoán đến một nỗi đau buồn sẽ ngập tràn trong lòng của Man khi bà chứng kiến sự đóng đinh của Con Trai mình (Giăng 19:25).
4.	... tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ đựơc bày tỏ. Cách thức mà con người phản ứng lại với Đấng Cứu Thế sẽ là một sự thử nghiệm về động cơ bên Ương và lòng yêu mến của họ.
Vì thế, bài ca của Simêôn chứa đựng những ý tưởng của đá thử vàng, hòn đá vấp chân, đá kê chân và gươm.
K. Nữ liên tri Anne (2:36-39)
2:36,37 Bà tiên tri Anne, cũng như Simêôn, là một thành viên trung tín còn sót lại giữa dân Ysơraên và bà đang ương mong sự giáng sinh của Đấng Mêsi. Bà thuộc chi phái Ase (Nghĩa là hạnh phúc, được phước), là một trong mười chi phái bị bắt đưa sang xứ Asiri làm phu tù vào năm 721 trước CN. Cỏ lẽ bà Anne phải sống hem một trăm tuổi, bà đã kết hôn được bảy năm và sau đó thì ở góa cho tới tám mươi bốn tuổi. Là một nữ tiên tri, chắn chắn bà nhận được những sự mặc khải thiên thượng và hầu việc Đức Chúa Trời như là người phát ngôn cho Ngài. Bà trung tín tham gia những
buổi lễ chung tại đền thờ, thờ phượng bằng sự kiêng ăn và nài xin đêm ngày. Tuổi cao không ngăn trở bà hầu việc Chúa.
2:38 Ngay khi Jêsus được dâng lên cho Chúa và ngay khi Simêôn đang trò chuyện cùng Mali thì bà Anne tới gần nhóm nhỏ này. Bà ngợi khen Đức Chúa Trời vì Đấng Cứu Thế được hứa ban nẩy, rồi nói chuyện về Jêsus với mọi người ứung tín của thành Giêrusalem đang trông đợi sự giải cứu.
2:39 Sau khi Giôsép và Mari đã làm trọn những nghi lễ tính sạch và dâng con rồi thì trở về thành của mình là Naxarét trong xứ Galilê. Luca không đề cập đến sự thăm viếng của các nhà thông thái hay sự trốn sang xứ Ai-cập.
L. Thời Niên Thiếu Của Chúa Jêsus (2:40-
52)
2:40 Sự trưởng thành của Con Trẻ Jêsus được trình bày như sau: về thể chất, Con Trẻ lớn lên, và mạnh mẽ.10 Ngài trải qua những giai đoạn thông thường trong việc phát triển thể chất, tập đi, tập bước, vui đùa và làm việc. Vì cớ đó mà Ngài có thể đồng cảm với chúng ta trong từng giai đoạn trưởng thành. Về tầm trí, Ngài được đầy dẫy sự khôn ngoan. Ngài không chỉ học đánh vần bảng chữ cái, học những con số hay tất cả những tri thức phổ biến trong thời đó nhưng Ngài lớn lên trong sự khôn ngoan, đó là trong sự ứng dụng thực tiền tri thức nẩy cho những nan đề của đời sống. về tấm linh, ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài. Ngài đổng công, đồng hành với Đức
Chúa Trời và nương dựa vào Đức Thánh Linh. Ngài học Kinh Thánh, dành thời gian cầu nguyện và vui thích làm theo Thánh ý của Cha Thiên Thượng.
2:41-44 Một đứa bé trai người Do Thái sẽ trở nên con của luật pháp vào tuổi mười hai. Khỉ Chúa chúng ta lên mười hai tuổi thì gia đình Ngài làm một chuyến hành hương hằng năm lẽn thành Giêrusalem dự Lễ vượt Qua. Nhưng khi họ rời nơi đó để trở về xứ Galilê thì họ chẳng để ý rằng Jêsus không có ữong những người cùng đi. Điều này dường như hơi kỳ lạ với chúng ta trừ phi chúng ta nhận biết rằng chắc có lẽ gia đình đang hành trình cùng với một đoàn người khá đông. Họ không nghi ngại vì cho là Chúa Jêsus đang cùng đi với những đứa trẻ khác trạc tuổi Ngài.
Trước khi chúng ta chê trách Giôsép và Mali thì chúng ta cũng nên nhớ rằng chúng ta thật dễ dàng đi trót một ngày mà cứ tưởng rằng Chúa Jêsus cùng dồng đi trong khi thật ra chúng ta đã mất hút Ngài bởi tội lỗi không chịu xưng nhận trong đời sống chúng ta. Để thiết lập lại sự gặp gỡ Ngài chúng ta phải trở lại nơi mà mối thông công bị đổ vỡ, rồi xưng nhận và từ bỏ tội lỗi mình.
2:45-47 Trở lại thành Giêrusalem, cha mẹ hoảng hốt gặp Chúa Jêsus tại trong đền thờ, đang ngồi giữa mấy thầy thông thái, vừa nghe vừa hỏi. Không có hàm ý rằng Ngài hành động như một đứa trẻ sớm nhận thức, đang tranh luận với những người lớn tuổi hơn Ngài. Đúng hơn Ngài giữ lấy
vị trí của một đứa ưẻ bình thường, khiêm nhường và yên lặng học hỏi từ những người thầy của Ngài. Tuy nhiên ương quá trình học hỏi thì Ngài chắc phải có những câu hỏi bởi vì dân chúng đểu lạ khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài.
2:48 Ngay cả cha mẹ Ngài cũng lấy làm lạ. Khi họ thấy Chúa Jêsus dự phần cách thông minh vào cuộc thảo luận với những con người nhiều tuổi hơn Ngài. Nhưng mẹ Ngài biểu lộ sự lo lắng chồng chất và bực dọc qua sự khiển ưách Ngài. Ngài không biết rằng họ rất lo lắng cho Ngài hay sao?
2:49 Chúa đáp lại. Đây là những lời nói đầu tiên của Ngài được ghi lại cho thấy rằng Ngài nhận biết thật rõ ràng Ngài chính là Con của Đức Chúa Trời cũng như sứ mạng thiên thượng của Ngài. "Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc Cha tôi sao?" Man nói, "Cha và mẹ" Ngài nói, "việc Cha tôi sao?"
2:50 Lúc đó, hai người không hiểu Ngài có ý muốn nói gì qua lời nói khó hiểu đó. Thật là một điều bất thường khi một đứa trẻ mười hai tuổi nói như thế!
2:51 Dù sao thì họ đoàn tựu lại và cùng nhau trở về thành Naxarét. Tính ưu việt về đạo đức của Chúa Ịêsus được thấy qua những lời "Ngài... chịu lụy cha mẹ." Dẫu Ngài là Đấng Tạo Hóa của vũ trụ nhưng Ngài mang lấy vị trí làm Con Trẻ biết vầng lời ưong gia đình Do Thái hèn hạ nẩy. Nhưng mọi lúc Mẹ Ngài ghi các lời ấy vào lòng.
2:52 Một lần nữa chúng ta được mô tả về nhân tính thật và sự tăng trưởng bình thường của Chúa Jêsus chúng ta được mô tả:
1.	Sự trưởng thành về tâm ưí -khôn ngoan càng thêm.
2.	Sự trướng thành về thể chất -thân hình càng lớn.
3.	Sự trưởng thành về tâm linh -càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời.
4.	Sự ừưởng thành về mặt xã hội - đẹp lòng người ta.
Ngài hoàn hảo cách tuyệt đối trong mọi phương diện trưởng thành của Ngài. Tại đây, bài tường thuật của Luca đã bỏ qua mười tám năm yên lặng của Chúa Jêsus tại thành Naxarét làm Con Trai của người thợ mộc. Những năm tháng này dạy dỗ chúng ta tầm quan trọng của việc chuẩn bị và tôi luyện, một nhu cầu cho sự nhẫn nhục và chân giá trị của một công việc thông thường. Nó cảnh báo sự cám dỗ về việc từ sự sinh hạ thuộc linh nhảy ngay vào ữong chức vụ công khai. Những ai không có thời thơ ấu và niên thiếu với tâm linh bình thường thì sẽ chuốc lấy thảm ho? trong đời sống và lời chứng sau này của mình.
III. Sự CHUẨN BỊ BƯỚC VÀO CHỨC vụ CỦA CON LOÀI NGƯỜI (3:1 - 4:30) A. Sự Chuẩn Bị Của Sứ Già Ngài (3:1-20) 3:1,2 Là một nhà sử học, Luca xác định được năm mà Giăng bắt đầu rao giảng qua việc nói rõ tên của những nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo đang nắm quyền. Hoàng đế Sêsa, quan tổng đốc, ba chư hầu, hai thầy cả thượng phẩm. Những người lãnh đạo được đề cập có hàm ý nói lên sự kìm kẹp sắt đá mà xứ Ysơraên chịu đựng
khi bị làm nô dịch. Dữ kiện về hai thầy tế lễ thượng phẩm chứng tỏ rằng đất nước đang ở trong tình Ưạng hổn loạn về phương diện chính ưị lẫn tôn giáo. Mặc dù có những con người vĩ đại bởi sự kính trọng của thế gian nhưng họ là nhưng con người gian ác, vô tâm ương con mắt của Đức Chúa Trời. Vì vậy, khi Ngài muốn phán với con người, Ngài chẳng hề quan tâm đến nơi cung điện hay nhà hội nhưng lại gửi sứ điệp của Ngài cho Giăng, con Xachari, ở nơi đổng vắng.
3:3 Tức thì Giăng đi khắp miền lận cận sông Giôđanh, chắc gần thành Giêri-Ô. Tại đó, ông kêu gọi dân Ysơraên hãy ăn năn tội mình để được tha và hãy chuẩn bị vì Đấng Mê si sắp đến. Ông cũng kêu gọi dân chúng hãy làm lễ báp-tem như một dấu hiệu bên ngoài tỏ cho thấy rằng họ thật sự ăn năn. Giăng là một tiên tri thật, một lương tâm được biểu hiện, kêu la chống nghịch tội lỗi, kêu gọi sự tươi mới tâm linh.
3:4 Vì thế, chức vụ ông là một sự đáp ứng lời tiên tri trong Êsai 40:3-5. Ông là tiếng kêu la trong đồng vắng. Nói theo thuộc linh thì Ysơraên đang ở trong đồng vắng vào lúc này. Là một nước nhưng Ysơraên thật khô cằn và ảm đạm, không sinh trái cho Đức Chúa Trời. Hầu để chuẩn bị cho sự đến của Đấng Christ thì dân sự phải trải qua sự thay đổi đạo đức. Trong những ngày đó, khi một vị vua sắp đi thăm viếng một nơi nào thì những sự chuẩn bị thật tỉ mĩ để làm bằng phang con đường cho lối đi của vua càng sớm càng tốt. Đây là điều mà Giăng kêu gọi dân sự phải làm. Đây không phải là vấn đề sửa chữa lại con đường theo nghĩa đen nhưng là chuẩn bị lòng họ để tiếp nhận Ngài.
3:5 Những ảnh hưởng của việc Đấng Christ đến được mô tả như sau:
Mọi nơi sũng thấp sẽ lấp cho đẩy - Những ai thật sự ăn năn và hạ mình thì sẽ được cứu và thỏa lòng.
Các núi gò thì bị hạ xuống -Những con người như người Pharisi và thầy thông luật cao ngạo sẽ bị hạ xuống.
Đường quanh quẹo thì làm cho ngay - Những người bất lương như người thâu thuế thì phẩm tính của họ sẽ được làm ngay lại.
Đường gập ghểnh thì làm cho bằng - Những người lính hay những con người có tính khí hung dữ thô bạo, sẽ được chế ngự và được làm cho hiền hòa hem.
3:6 Kết quả sau cùng sẽ là mọi loài xác thịt - cả dân Do Thái lẫn ngoại bang - sẽ thấy sự cứu của Đức Chúa Trời. Trong sự đến lần thứ nhất của Ngài thì sự cứu rỗi được ban cho tất cả mọi người mặc dù không phải ai cũng tiếp nhận Ngài. Khi Ngài trở lại để cai trị thì câu này sẽ có sự đáp ứng trọn vẹn của nó. Rồi thì tất cả dân Ysơraên được cứu và dân ngoại bang sẻ được chia sẽ những ơn phước trong vương quốc sáng láng của Ngài.
3:7 Khi đoàn dân đến để Giăng làm phép báptem, ông nhận thấy không phải tất cả trong bọn họ đều thật lòng. Một số người chỉ giả vờ mà không hề có sự đói khát công bình. Với những con người như thế thì
Giăng gọi họ là dòng dõi rắn lục. Câu hỏi: "ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thạnh nộ ngày sau?" hàm ý rằng Giăng đã không dạy họ; sứ điệp của ông dạy dỗ cho những ai sẵn lòng xưng ra tội lỗi mình.
3:8 Nếu họ thật lòng với Chúa thì họ nên bày tỏ cho thấy họ thật sự ăn năn qua sự biến đổi đời sống. Sự ăn năn thật sẽ sinh bông trái. Họ không nên tự nghĩ rằng họ là dòng dõi của Áp ra ti am là đủ rồi, quan hệ với những con người thánh không làm cho họ trở nên thánh. Đức Chúa Trời không giới hạn phải là con cháu của Ápraham mới thực hiện được mục đích của Ngài. Ngài có thể dùng những đá nẩy ở sông Giôđanh và sanh ra con cái cho Ápraham. Những đá nẩy ở đây chắc chắn là hình ảnh của những người ngoại bang được Chúa biến đổi bởi phép lạ qua ân điển thiên thượng để trở nên những con người tin Ngài với cùng một đức tin như Ápraham. Đây là điều đã xảy ra đúng như vậy. Dòng dõi tự nhiên của Ápraham, đã trở nên một dân tộc chối bỏ Đấng Christ của Đức Chúa Trời. Nhưng có nhiều người dân ngoại tin nhận Ngài làm Cứu Chúa và vì thế cho nên họ đã trở thành dòng dõi thuộc linh của Ápraham.
3:9 Cái búa đã để kể gốc cây là một sự diễn tả bóng bẩy, có ý rằng khi Đấng Christ đến sẽ thử xem sự ăn năn thật của con người. Những cá nhân nào không biểu hiện được bông trái của sự ăn năn thì sẽ bị định tội.
Những lời nói ra từ miệng Giăng như những thanh gươm. "dòng dõi rắn lục" "cơn thạnh nộ ngày sau" "búa" "bị đốn" "chụm." Tiên tri của Chúa không bao giờ ăn nói quanh co: Họ là những con người đạo đức, và lời nói của họ đập vỡ con người như những cây rìu mà ông cha ta đập vào mão trụ của quân thù (Bản ghi chú thường ngày của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh).
3:10 Cắn rứt bởi sự nhận thức tội lỗi, chúng bèn hỏi Giăng những đề nghị thực tiến như làm thế nào để chứng minh được sự ăn năn thật của mình.
3:11-14 Trong câu 11-14, ông đã cho họ những phương cách thật rõ ràng qua đó họ có thể chứng minh được sự thành thật của mình. Nói chung, họ phải yêu thương kẻ lân cận như mình qua việc chia sẻ quần áo và đồ ăn cho những người nghèo khó.
Đối với những người thâu thuế thì họ phải thành thật trong công việc mình. Giai cấp của họ khét tiếng là không thật thà. Đây là một bằng chứng hiển nhiên cho sự thay đổi thật.
Sau cùng là với quân lính đang thi hành nhiệm vụ, họ được dạy phải tránh ba tội thông thường đối với những con người trong quân ngũ - Hà hiếp, phỉnh gạt và sự không thỏa lòng. Thật rất quan ữọng khi nhận thức rằng con người không được sự cứu rỗi bởi những việc làm này; đúng hơn đây chỉ là những bằng chứng bên ngoài cho thấy lòng họ thật ngay thẳng trước Chúa.
3:15,16a Sự khiêm nhường của Giăng thật đáng chú ý. ít ra thì vào thời điểm đó, ông có thể tự cho mình
là Đấng Mêsi và thu hút một đám dông người theo ông. Nhưng thay vào đó thì ông so sánh mình chẳng đáng gì so với Đấng Christ. ông giải thích rằng phép báptem của ông chỉ là bề ngoài và mang tính thuộc thể, trái lại phép báptem của Đấng Christ sẽ là bên trong và thuộc linh. ông tuyên bố rằng ông khàng đáng mở dây giày Ngài.
3:16b,17 Phép báptem của Đấng Christ sẽ bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Phép báptem của Ngài là một chức vụ có hai phần. Trước hết, Ngài sẽ làm phép báptem cho tín hữu bằng Đức Thánh Linh - một lời hứa cho những gì sẽ xảy đến ương Ngày Lễ Ngũ Tuần khi những tín hữu được làm phép báptem ưở nên thân thể của Đấng Christ. Nhưng điều thứ hai là Ngài sẽ làm báptem bằng lửa.
Từ câu 17, dường như nói rõ rằng phép báptem bằng lửa là phép báptem của sự phán xét. Tại đó, Chúa được phác hoa như là một người giẻ lúa. Khi Ngài sảy lúa lên thì trấu sẽ bị thổi qua hai bên sân đập lúa. Sau đó nó được quét sạch và mang đi đốt.
Khi Giăng nói những điều đó với một đám đông lẫn lộn những người tin và người không tin - ông đề cập đến cả phép báptem bằng Đức Thánh Linh và phép báptem bằng lứa. (Mát 3:11 và câu này). Tuy nhiên khi nói với các tín hữu (Mác 1:5) thì ông bỏ qua phép báptem bằng lửa (Mác 1:8). Không có một tín hữu thật nào sẽ phải trải qua báptem bằng lửa cả.
3:18-20 Giờ thì Luca sẵn sàng quay ánh đèn pha từ Giăng sang Chúa Jêsus. Vì vậy, trong những câu này,
Luca tóm tắt phần còn lại của chức vụ Giăng và đưa chúng ta tiến tới thời điểm Giăng bị Hêrốt cầm tù. Thật ra việc Giăng bị tù xảy ra vào thời điểm mười tám tháng sau đó. ông đã can gián Hêrốt vì phạm tội tà dâm với em dâu mình. Sau đó Hê rốt lại chất thêm lên cho những tội lỗi của mình bằng cách bắt Giăng bỏ tù.
B. Sự Chuẩn Bị Qua Phép Báptem (3:21,22)
Khi Giăng lùi dần khỏi sự chú ý của chúng ta thì Chúa Jêsus chuyển vào vị ừí nổi bật. Ngài mớ ra chức vụ công khai của Ngài ở tuổi ba mươi bởi phép bápỉem tại Sông Giô-đanh.
Có một vài điểm thật thú vị:Trong sự tường thuật về phép báptem của Ngài.
Ì. Cả Ba Thân Vị của Ba Ngôi Đức Chúa Trời được thấy tại đây: Chúa Jêsus (câu 21); Đức Thánh Linh (câu 22a); Đức Chúa Cha (câu 22b).
2. Chỉ có một mình Luca ghi nhận lại dữ kiện Chúa Jêsus cầu nguyện trong lễ báptem của Ngài (câu 21). Điều này giống như ý định của Luca khi trình bày Đấng Christ là Con Loài Người, luôn phụ thuộc vào Đức Chúa Cha. Đời sống cầu nguyện của Chúa chúng ta thật là một chủ đề vượt trội trong Sách Tin Lành này. Ngài cầu nguyện tại đây, khởi đầu chức vụ công khai của Ngài. Ngài cầu nguyện khi Ngài trở nên có tiếng tăm và khi những đoàn dân đông đi theo Ngài (5: Ì ó). Ngài thức cả đêm cầu nguyện trước khi Ngài chọn mười hai môn đồ mình (6:12). Ngài cầu nguyện trước khi vụ việc xảy ra ở Sêsarê Philíp, cao điểm trong chức vụ giảng dạy của
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Ngài (9:18). Ngài cầu nguyện ưên Núi Hóa Hình (9:28). Ngài cầu nguyện trước sự hiện diện của môn đồ, và điều này tạo ra bài cầu nguyện chung(l 1:1). Ngài cầu nguyện khi Phiếm thối lui (22:32). Ngài cầu nguyện Ưong vườn Ghếtsêmanê (22:41,44)
3. Phép báptem của Chúa Jêsus là một trong ba lần mà Đức Chúa Trời phán từ trời về chức vụ của chính Con yêu đấu Ngài. Trong ba mươi năm mắt Chúa đã dõi xem một Đời sống vô tội tại Naxarét; Đây là lời phán quyết "đẹp lòng Ta mọi đường." Thêm hai lần nữa Đức Chúa Cha phán trước mặt mọi người từ trời là: Khi Phi-ê-rơ đề nghị dựng lên ba lều tạm ừên Núi Hóa Hình (Luca 9:35), và khi những người Gờ-réc đến với Phi-líp, ao ước được thấy Chúa Jêsus (Giăng 12:20-28).
c. Sự Chuẩn Bị Bời Việc Dự Phấn Vào Nhân Tính Con Người (3:23-28)
Trước khi khởi sự chức vụ của Chúa chúng ta, Luca tạm dừng để Ưình bày gia phả của Ngài. Nếu Chúa Jêsus thật là con người thì Ngài phải thuộc dòng dõi của Ađam. Bảng gia phả nẩy cho thấy Ngài thật như vậy. Bản gia phả này được tin một cách rộng rãi rằng Chúa Jêsus được kể qua dòng dõi của Mali. Hãy lưu ý trong câu 23 không nói Chúa Jêsus là con trai của Giôsép nhưng "(được chữ là) con Giôsép." Nếu quan điểm này là đúng thì Hê lĩ (câu 23) là cha vợ của Giôsép và là cha của Mari.
Nhiều học giả tin rằng đây là bản gia phả của Chúa qua Mari vì những lý do sau đây:
1.	Thật hiển nhiên nhất là dòng dõi gia đình Giôsép được truy nguyên Ương Tin Lành Mathiơ (1:2-16).
2.	Những chương đầu của Tin Lành Luca Mali nổi bật hơn Giôsép nhưng ở Sách Mathiơ thì ngược lại.
3.	Tên của phụ nữ thường không được dùng giữa vòng người Do thái như là mối quan hệ gia phả. Điều này lý giải cho việc tên bà Mali bị loại bỏ.
4.	Trong Mathiơ 1:16 được trình bày rõ ràng rằng Giacốp sanh Giôsép. Còn tại đây Ưong Sách Luca thì không nói rằng Hêli sinh Giô Sếp nhưng nói Giôsép là con của Hêli. Con ở đây có thể có ý là con rể.
5.	Trong ngôn ngữ gốc, mạo từ hạn định (tou) trong hình thức sở hữu [của) xuất hiện trước mỗi tên trong gia phả ngoài trừ một tên. Tên đó là Giồsép. Sự ngoại lệ hiếm có này cho chúng ta giả thuyết mạnh mẽ rằng Giôsép được kể đến chỉ bởi vì ông kết hôn cùng Mali mà thôi.
Mặc đù không cần thiết để xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết nhưng thật hữu ích nếu chúng ta lưu ý một vài điểm thật quan trọng sau đầy:
1. Bản danh sách này cho thấy Mari thuộc đòng đôi Đavít qua con trai người là Nathan (câu 31). Trong Tin Lành Mathiơ thì Chúa Jêsus được thừa hưởng quyền hợp pháp của Ngai Đavít qua Salômôn.
Là Con Trai hợp pháp của Giôsép, Chúa đã làm trọn phần giao ước của Đức Chúa Trời cho Đavít qua lời hứa là ngai ông sẽ còn tiếp tục đến đời đời. Nhưng Chúa Jêsus không thể ỉa con trai thật của Giôsép mà không chịu sự rủa sã của Đức Chúa Trời trên
Giêcônia rằng không một ai trong dòng dõi vua gian ác đó sẽ thịnh vượng (Giêrêmi 22:30)
Là Con Trai thật của Mali, Chúa Jêsus đã làm trọn phần giao ước của Đức Chúa Trời đối với Đavít mà Ngài hứa rằng dòng dõi ông sẽ ngự ữên ngai mãi mãi. Và là dòng dõi của Đavít qua Na-than, Ngài không chịu sự rủa sả của Giêcônia.
2.	Ađam được mô tả là con Đức Chúa Trời (câu 38). Điều này đom giản là ông được Đức Chúa Trời tạo dựng nên.
3.	Thật hiển nhiên là dòng dõi Mêsi được chấm dứt qua Chúa Jêsus. Không có ai khác có thể tuyên bố cách hợp pháp và có hiệu lực về quyền thừa hưởng ngai Đavít.
D. Sự Chuẩn BỊ Bãi Thử Thách (4:1-13)
4:1 Không có lúc nào ương cuộc đời Chúa Chúng ta mà Ngài không đầy dẫy Thánh Linh, nhưng ở đây là việc đề cập thật chi tiết về sự cám dỗ của Ngài. Được đầy dẫy Đức Thánh Linh có nghĩa là hoàn toàn đầu phục Ngài, hoàn toàn vâng theo mỗi lời của Đức Chúa Trời. Một người được đầy dẫy Thánh Linh thì phải từ bỏ chính mình và mọi tội lỗi, sống dư dật trong Lời Chúa. Khi Chúa Jêsus ở bờ sông Giôđanh về, nơi Ngài chịu phép báptem thì Ngài được Đức Thánh Linh flưa đến trong đồng vắng - có lẽ là Đồng Vắng xứ Giuđê, dọc theo bờ biển phía tây Biển Chết.
4:2,3 Tại đó, Ngài bị ma quỉ cám dỗ trong bốn mươi ngày - Những ngày mà Chúa chúng ta không ăn chi hết. Sau bốn mươi ngày đó, một sự cám dỗ có ba phần xảy đến mà chúng ta ai cũng quen thuộc với nó. Thật sự nó xảy ra ớ ba địa điểm khác nhau -trong đồng vắng, trên núi và đền thờ tại Giêrusalem. Tính con người thật của Chúa Jêsus được phản ảnh qua những từ Ngài đói. Đây là mục tiêu của sự cám dỗ lần đầu. Satan đề nghị Chúa có thể dùng quyền phép thiên thượng để thỏa mãn cơn đói của cơ thể. Sự cám dỗ này thật tinh tế vì hành động này trong chính nó là sự hoàn toàn hợp lý. Nhưng nó sẽ sai trật nếu Chúa Jêsus làm Ưong sự vâng phục Satan; Ngài phải hành động theo ý chỉ của Cha Ngài.
4:4 Đức Chúa Jêsus chống trả sự cám dỗ bằng việc ưích dẫn Kinh Thánh (Phục Truyền 8:3). Vâng theo Lời Đức Chúa Trời thì quan trọng hơn là làm thỏa mãn sự thèm thuồng thể chất. Ngài không tranh cãi. Darby nói "Lời Kinh Thánh làm cho miệng câm lặng khi dùng trong quyền năng Thánh Linh. Tất cả bí quyết của sức mạnh ương xung đột là dùng Lời Chúa một cách đúng đắng."
4:5-7 Với cám dỗ thứ hai, ma quỉ... cho Chúa Jêsus xem mọi nước thế gian trong giây phút. Đối với Satan thì không mất nhiều thời giờ để cho xem hết tất cả những gì nó muốn ban. Không phải là chính thế gian nhưng là mọi nước thế gian mà nó hứa ban. Điều này cho thấy rằng nó có quyển phép trên các nước Ương thế gian. Vì cớ tội lỗi con người mà Satan đã trở thành "vua chúa của thế gian" (Giăng 12:31; 14:30; Ì ố: li), "chúa đời nẩy" (Il.Côr 4:4), và "vua cầm quyền chốn không trang" (Êphêsô 2:2). Chương trình của Đức Chúa Trời là "nước của
thế gian" sẽ có một ngày "thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài" (Khải 11:15). Vì vậy Satan đang hứa ban cho Đấng Christ những gì mà sau nẩy cũng sẽ thuộc về Ngài.
Nhưng đương nhiên là không có con đường tắt đến ngôi vua. Thập tự giá phải đi trước. Theo ý định của Đức Chùa Trời Chúa Jêsus phải chịu khổ nạn trước khi Ngài bước vào trong mọi vinh hiển Ngài. Ngài không thể có được sự kết thúc hợp pháp bằng bất cứ phương tiện sai trật nào. ở bất cứ hoàn cảnh nào Ngài cũng không sấp mình trước ma quỉ dù phải ừả một giá như thế nào đi nửa.
4:8 Chính vì thế, Chúa đã trưng dẫn trong Phục Truyền 6:13 bày tỏ cho thấy rằng là Con Người, Ngài chỉ thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời mà thôi.
4:9-11 Trong lần cám dỗ thứ ba, Satan đem Chúa Jêsus lên thành Giêrusalem, để Ngài trẽn nóc đền thờ, và đề nghị Ngài gieo mình xuống. Có phải Đức Chúa Trời có hứa trong Thi Thiên 91:11, 12 rằng Ngài sẽ gìn giữ Đấng Mêsi không? Đương nhiên là Satan cố cám dỗ để Chúa Jêsus tỏ chính Ngài là Đấng Mêsi bởi cú nhảy hồi hộp chết người này. Tiên tri Malachi báo trước rằng Đấng Mê si thình lình đến đền thờ (Malachi 3:1). Vậy thì ở đây Chúa Jêsus có cơ hội để có được đanh tiếng và nhiều người biết đến như là Đấng Giải Cứu được hứa mà không cần phải lên đổi Gôgôtha.
4:12 Trong lần thứ ba này, Chúa Jêsus chống lại sự cám dỗ bằng cách trích dẫn lời Kinh Thánh. Trong Phục Truyền 6:16 cấm khống được thử Đức Chúa Trời.
4:13 Bị đánh bại bởi gươm Thánh Linh, ma quỉ bèn tạm lìa Chúa Jêsus. Sự cám dỗ thường đến theo từng đợt chứ không liên tục.
Thêm một vài điểm nên được đề cập liên quan đến sự cám dỗ:
1.	Sự sắp xếp trong sách Luca khác với sách Mathiơ. Sự cám dỗ lần thứ hai và thứ ba đảo nghịch nhau; không hiểu lý do.
2.	Trong ba trường hợp thì mục đích đưa ra đều chính đáng cả, nhưng phương cách để đạt được nó thì hoàn toàn sai. Nghe theo Satan, thờ lạy nó và những tạo vật khác là hoàn toàn sai trật. Thử Chúa cũng là sai trật.
3.	Sự cám dỗ lần thứ nhất là cám dỗ về thân thể, lần thứ hai là linh hồn và thứ ba là tâm linh. Nó lôi cuốn trước hết là sự ham mê xác thịt, ham mê của mắt và sự kiêu ngạo của đời.
4.	Ba sự cám dỗ này xoáy vào ba nghị lực mạnh mẽ nhất của sự hiện hữu con người - Tham mê của thể xác, ham muốn quyền lực và của cải, ham muốn sự công nhận của công chúng. Các môn đồ thường bị cám dỗ để chọn lấy con đường dễ dàng và thoải mái, tìm kiếm vị trí nổi bật trong thế gian và kiếm được chức vị cao trong Hội Thánh.
5.	Trong tất cả ba sự cám dỗ này, Satan dùng những lời lẽ mang tính tôn giáo và thế là nó mặc lấy sự cám dỗ bằng trang phục của sự kính ương bể ngoài. Ngay cả nó cũng trích dẫn Kinh Thánh (câu 10 và li).
1.	



LƯCA
 295




James Steward khéo léo nêu lên:
Khi nghiên cứu về sự cám dỗ được thuật lại đã làm sáng tỏ hai điểm rất quan trọng. Nói cách khác, điều này minh chứng rằng sự cám dỗ không nhất thiết là tội lỗi. Hay đúng hơn sự thuật lại này đã giải thích cặn kẻ lời dạy cửa một môn đồ sau nẩy: "Vả, chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy" (Hêbơrơ 2:Ỉ8)U
Đôi khi chúng ta nghĩ rằng sự cám dỗ sẽ trở nên vô nghĩa nếu Chúa Jêsus không thể phạm tội được. Thực tế Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời thì không thể phạm tội. Chúa Jêsus không bao giờ từ bỏ thuộc tính thiên thượng của Ngài. Tính Đức Chúa Trời trong Ngài được giấu kín trong suốt cuộc đời Ngài trên đất nhưng nó không bị hay không thể bị bỏ qua một bên. Một số người nói rằng Ngài không thể phạm tội vì Ngài là Đức Chúa Trời nhưng Ngài có thể phạm tội vì Ngài là Con Người. Nhưng Ngài vẫn vừa là Đức Chúa Trời và vừa là Con Người, và không thể nghĩ rằng ngày nay Ngài có thể phạm tội. Mục đích của sự cám dỗ không phải để nhận biết Ngài có thể phạm tội hay không nhưng để minh chứng rằng Ngài không thể phạm tội. Chỉ có Con Người thánh khiết và không hề phạm tội mới cỏ thể làm Đấng Giải Cứu của chúng ta.
E. Chuẩn Bị Bởi sự Giảng Dạy (4:14-30) 4:14,15 Giữa câu 13 và 14 có sự gián đoạn khoảng một năm. Trong suốt thời gian này Chúa giảng dạy khắp xứ Giu-đa. Chức vụ này chỉ được ghi lại duy nhất Ưong Giăng 2-5.
Khi Đức Chúa Jẽsus được quyển phép Đức Thánh Linh, trở về xứ Gan lê
để bắt đầu năm thứ hai ương chức vụ của Ngài thì danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. Khi Ngài dạy dỗ trong các nhà hội Do Thái thì Ngài được dân chúng hoan nghinh.
4:16-21 Tại thành Naxarét, nơi ở trong thời niên thiếu của Ngài, nhằm ngày Sabát, là ngày thứ bảy, Chúa Jêsus thường vào nhà hội. Chúng ta đọc thấy có hai điều nữa Ngài thường làm. Ngài thường cầu nguyện (Luca 22:39) và Ngài lập thói quen giảng dạy người khác (Mác 10:1). Trong một lần đến thăm nhà hội, Ngài đứng dậy đọc Kinh Thánh trong Cựu Ước. Một người đưa cho Ngài một cuộn da mà Êsai đã viết lời tiên Ưi ông trong đó. Chúa đã mở cuộn da ra ở phân đoạn Kinh Thánh mà ngày nay chúng ta biết đến là Êsai 61. Ngài đọc từ câu Ì cho đến nữa câu 2. Phân đoạn này luôn được thừa nhận như là sự mô tả chức vụ của Đấng Mêsi. Khi Chúa Jêsus nói, "Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các người mới vừa nghe đó," Ngài phán theo một phong cách thật rõ ràng rằng Ngài chính là Đấng Mêsi của Ysơraên.
Hãy lưu ý đến sự quan hệ mật thiết mang tính cách mạng trong sứ mạng của Đấng Mê-si. Ngài đến để giải quyết những nan đề to tác gây đau khổ cho nhân loại suốt quá trình lịch sử:
Nghèo đói. Truyền tin lành cho kẻ nghèo.
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Đau buồn. Rịt lành kẻ vỡ lòng. Nô lệ. Rao cho kẻ bị cầm được
tha.
Thống khổ. Kẻ mù được sáng. Áp bức. Kẻ bị hà hiếp được tự do. Và để đôn ra năm lành của Chúa
- Bình minh của một kỷ nguyên mới cho vô số người đang than thở ở trần gian nẩy. Ngài tỏ mình ra như là lời giải đáp cho tất cả bệnh tật đau khổ dày vò của chúng ta. Thật như vậy, Đấng Christ là lời giải đáp cho bất cứ những bệnh tật về thể chất hay về tâm linh nào chúng ta nghĩ đến.
Thật đầy ý nghĩa khỉ Ngài dừng lại ở những từ "Và để đồn ra năm lành của Chúa." Ngài không đọc thêm những từ còn lại ương sách Êsai "...và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta." Mục đích của sự Đến Lần Đầu Tiên của Ngài là để đồn ra năm lành của Chúa. Thời đại ân điển hiện nay là thời điểm tốt lành và ngày của sự cứu rỗi. Khi Ngài trở lại thế gian lần thứ hai thì sẽ rao ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta. Chú ý rằng thời gian tốt lành được phán theo năm nhưng thời gian báo thù được phán theo ngày.
4:22 Rõ ràng dân chúng thật cảm động. Họ nói tốt về Ngài, bị thu hút bởi các lời đẩy ơn lành của Ngài. Thật là một điều kỳ lạ đối với họ là làm sao mà con Giôsép, người Thợ Mộc lại giỏi đến thế.
4:23 Chúa biết sự yêu mến của dân chúng chỉ hời hợi mà thôi. Không có sự cảm kích đúng về việc nhận biết giá trị thật của Ngài. Đối với họ Ngài chỉ là một trong những đứa bé trai trong xứ, rồi làm được điều tốt ở xứ Cabênaum mà thôi. Ngài đoán trước được những gì họ sẽ nói với Ngài, "Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lấy mình!" Nói chung thì những lời nẩy sẽ có nghĩa "hãy làm cho ông những gì ông làm cho người khác. Hãy tự chữa tình trạng của mình đi vì ông công bố chữa lành người khác." Nhưng ở đây ý nghĩa hơi khác một chút và nó được giải thích qua những lời sau: "Mọi điều chúng ta nghe ngươi đã làm tại Cabênaum thì cũng hãy làm tại đây, là quê hương ngươi." là xứ Naxarét. Đây là một sự thách thức khinh miệt đối với Ngài để cho Ngài thực hiện phép lạ ở Naxarét như Ngài đã làm ở những nơi khác và như vậy thì Ngài sẽ cứu Mình khỏi sự chế giễu.
4:24-27 Chúa đáp lại bằng cách tuyên bố một nguyên tắc đã ăn sâu trong sự quan tâm của con người: Những vĩ nhân không được kính Ưọng ở quê hương mình. Rồi Ngài trích dẫn hai sự việc thật hiển nhiên Ưong Cựu Ước khi những tiên tri của Đức Chúa Trời không được dân Ysơraên trọng đãi và vì thế họ được sai đến với dân Ngoại. Khi cả xứ bị đói kém trong dân Ysơraên, Én không được sai đến với người đàn bà góa nào của dân Ysơraên mặc dầu có rất nhiều bà góa nhưng ông lại được sai đến với một đàn bà góa ở xứ Siđôn. Và mặc dầu dân Ysơraẽn có nhiều kẻ mắc tật phung khi ÊlisỂ đang giảng dạy nhưng ông không được sai đến với bất cứ ai trong bọn họ. Thay vào đó, ông được sai tới một người ngoại bang là Na-a-man, quan tổng binh xứ Syri. Hãy tưởng
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tượng sự tác động mạnh mẽ của lời Chúa Jêsus ưên tâm trí dân Do Thái. Họ đặt đàn bà, dân ngoại bang và người mắc bệnh phung tận đáy cùng của xã hội. Nhưng tại đây Chúa đã thẳng thắn đặt ba điều đó lên ừên những người Do Thái vô tín! Những gì Ngài nói đó là lịch sử Cựu Ước đang sắp lặp lại. Bất chấp những phép lạ của Ngài, Ngài cũng sẽ bị chối từ không chỉ tại thành Naxarét nhưng cả đất nước Ysơraên. Ngài sẽ đến với dân ngoại bang cũng như tiên tri Êli và Êlisê đã làm.
4:28 Dân thành Naxarét hiểu thật chính xác những gì Ngài muốn nói. Họ giận dữ chỉ vì những đặc ân được tỏ ra cho dân Ngoại Bang. Giám Mục Ryle chú giải:
Con người ghét cay ghét đắng tín lý về sự tể trị của Đức Chúa Trời mà Đấng Christ công bô. Đức Chúa Trời không bắt buộc phải thi hành phép lạ giữa vòng bọn họ}2
4:29,30 Dân chúng kéo Ngài ra ngoài thành... lẽn đến chót núi, định quăng Ngài xuống. Chẳng nghi ngờ gì, đây chính là sự xúi giục của Satan khi nỏ cố gắng thêm một lần nữa để hủy diệt đi Đấng Kế Tự Hoàng tộc. Nhưng Chúa Jêsus qua khỏi họ cách lạ lùng và rời khỏi thành. Kẻ thù nghịch Ngài bất lực Ưong việc ngăn chặn Ngài. Như chúng ta đều biết Ngài không bao giờ trớ lại thành Naxarét nữa.
IV. CON NGƯỜI CHỨNG MINH QUYỀN
NĂNG NGÀI (4:31 - 5:26)
A. quyến Nắng Trẽn Tà Linh (4:31-37) 4:31-34 Sự mất mát của Naxarét
lại là sự nhận được của Cabênaum.
Dần chúng tại thành thứ hai này nhìn nhận sự dạy dỗ của Ngài đầy uy quyền. Lời Ngài làm cho họ nhận thức được tội lỗi. Câu 31-41 mô tả một ngày Sa-bát điển hình trong cuộc đời của Chúa. Ngài tỏ cho thấy Ngài có uy quyền trên ma quỉ và bệnh tật. Trước tiên, Ngài đến nhà hội và gặp một người bị tà ma ám. Tính từ tà thường được dùng để diễn tả những tà linh; có nghĩa là chính những linh đó là ô uế và nó sẽ tạo ra những sự bất khiết Ương đời sống những nạn nhân của nó. Hiện thực của sự bị ma quỉ ám được thấy qua phân đoạn này. Trước hết cỏ tiếng kêu la kinh hãi - "chúng tôi với Ngài có sự gì chăng?" Rồi ma quỉ bày tỏ sự nhận biết thật rõ ràng rằng Chúa Jêsus là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời, cuối cùng Ngài sẽ hủy diệt hết đạo binh của Satan.
4:35 Chúa Jêsus ban ra một mệnh lệnh có hai phần, "Hãy nín đi, và ra khỏi người nẩy!" Quì làm theo, sau khi vật ngã người nẩy xuống đất, nó rời khỏi người mà chẳng làm hại chi.
4:36,37 Mọi người đều sững sã Lời của Chúa khác biệt như thế nào mà tà linh vâng theo Ngài? Quyền và phép nào để Ngài phán như thế? Hèn chi mà danh tiếng Ngài đồn khắp các nơi xung quanh!
Tất cả những phép lạ thuộc thể mà Chúa Jêsus làm là hình ảnh của những phép lạ tương tự mà Ngài thỉ hành trong lĩnh vực thuộc linh. Thí dụ, những phép lạ sau đây trong sách Luca truyền đạt những bài học thuộc linh:
Đuổi tà linh (4:31-37) - Giải cứu khỏi sự nhơ bẩn và ô uế của tội lỗi.
Chữa lành bệnh sốt cho bà gia Phi-e-rơ (4:38, 39) - làm giảm nhẹ đi sự lo lắng và suy nhược mà tội lỗi gây ra.
Chữa lành người phung (5:12-16)
-	Phục hồi từ sự ghê tởm và tuyệt vọng của tội lỗi (xem 17:11-19).
Người bị liệt (5:17-2Ố) - Tự do khỏi sự tê liệt của tội lỗi và có khả năng hầu việc Đức Chúa Trời.
Làm sống lại con ữai mụ góa (7:11-17) - Những tội nhân chết ương tội lỗi và cần sự sống (xem 8:49-56).
Làm yên cơn bão (8:22-25) - Đấng Chrsit có thể kiểm soát những cơn bão dậy sóng trong cuộc đời các môn đệ Ngài.
Quân đội, người bị Quỉ ám (8:26-39) - tội lỗi sinh bạo lực và điên loạn, loại bỏ con người khỏi xã hội văn minh. Chúa mang lại sự chỉnh tề, tỉnh táo và mối thông công với Chính Ngài.
Người đàn bà rờ vạt áo Ngài (8:43-48) - Sự nghèo đói và ngã lòng bởi tội lỗi gây ra.
Cho 5000 người ăn (9:10-17) -Trần gian đầy tội lỗi đang đói khát bánh của Đức Chúa Trời. Đấng Christ làm thỏa nhu cầu qua các môn đổ Ngài.
Đứa con trai bị quỉ ám (9:37-43a)
-	Sự gian ác và bạo lực của tội lỗi. Quyền năng chữa lành của Đấng Christ.
Người đàn bà mắc quỉ ám (13:10-17) - tội lỗi làm biến dạng và làm cho tàn tật nhưng sự rờ chạm của Chúa Jêsus đem lại sự khôi phục hoàn toàn.
Người bị thủy thũng (14:1-6) - tội lỗi gây nên điều khó chịu, đau buồn và nguy hiểm.
Người xin ăn mù loa (18:35-43) -Tội lỗi làm con người mù lòa không thấy những sự hiện hữu đời đời. Sự tái sinh làm cho mắt mở ra.
B. Quyên Năng Trên Bệnh Sất (4:38,39)
Kế đến, Chúa Jêsus kêu gọi người bệnh tại nhà Simôn nơi bà gia Simôn đang đau rét nặng lắm. Ngay khi Chúa Jêsus truyền cho cơn rét, rét liền lìa khỏi. Sự chữa lành này không chỉ ngay tức thì mà còn hết hoàn toàn vì trước đây bà không thể ngồi dậy làm công việc gia đình. Thông thường cơn sốt nặng làm cho con người cảm thấy yếu ớt và bơ phờ. (Các cha đạo có thể cảm thấy thoải mái một ít ữong phân đoạn này rằng Phierơ là một người đàn ông có vợ!)
c. Quyền Năng Trên cả Bệnh Tật Và Ma Quỉ (4:40,41)
4:40 Khi ngày Sa-bát đã qua dân chúng được tự do khỏi sự cấm đoán không được hoạt động thì họ đem đến cùng Ngài những người bị đau bệnh và quỉ ám. Không ai đến với Ngài cách vô ích cả. Ngài chữa cho từng người bị bệnh và đuổi quy. Ngày nay nhiều người tự xưng mình là những người chữa lành bởi đức tin hạn chế phép lạ của họ với những người tham dự được chọn trước. Chúa Jêsus chữa lành từng người.
4:41 Quỉ bị đuổi nhận biết Chúa Jêsus là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài không chấp nhận lời chứng của ma quỉ. Chúng nó phải câm lặng. Chúng nó biết rằng Ngài là Đấng Mêsi, nhưng Đức Chúa Trời có những công cụ khác và tốt lành hem để công bố lẽ thật đó.
D. Quyền Năng Qua sự Giảng Dạy Lưu Động (4:42-44)
Ngày hôm sau, Chúa Jêsus nghĩ ngơi ở nơi vắng vẻ gần thành Cabênaum. Đoàn dân đông kéo đi tìm cho đến khi họ theo kịp Ngài. Họ kêu Ngài đừng đi. Nhưng Ngài nhắc họ rằng Ngài có công việc để làm ồ các thành khác... xứ Galilê. Vì thế từ nhà hội này sang nhà hội khác, Ngài đi giảng dạy tin lành về nước Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus chính là Vua. Ngài mong muốn ữị vì họ. Nhưng trước tiên họ phải ăn năn. Ngài không thể trị vị một dân luôn bám lấy tội lỗi. Đây là sự ngăn trở. Họ muốn được cứu khỏi những nan đề chính trị chứ không phải được cứu khỏi tội lỗi mình.
E. Quyến Năng Qua sự Huấn Luyện Ngươi Khác: Các Môn Đổ DƯỢC Kẽo Gọi (5:1 li)
Một vài bài học quan trọng được thể hiện rõ từ việc thuật lại thật giản dị sự kêu gọi Phierơ.
1.	Chúa dùng chiếc thuyền của Phierơ làm nơi để Ngài giảng dạy cho đoàn dân. Nếu chúng ta dâng hết những của cải tài sản mình cho Chúa Cứu Thế thì thật là tuyệt vời khi Ngài sử dụng chúng và ban thưởng lại cho chúng ta.
2.	Ngài bảo Phi-e-rơ chính xác chỗ để đánh đầy lưới cá sau khi Phierơ và những tay lưới khác đã đánh suốt đêm mà chẳng được con cá nào. Chúa toàn tri biết cá đang bơi ở đâu. Hầu việc Chúa mà bởi sức và sự khôn ngoan riêng của chúng ta thì thật là vô ích. Bí quyết thành công Ương công việc Chúa là được dẫn dắt bởi Ngài.

3.	Mặc dù chính mình là một tay đánh lưới đầy kinh nghiệm nhưng Phierơ chấp nhận lời khuyên của một Người Thợ Mộc và kết quả là lưới đầy cá. "...tôi cũng theo lời thây mà thả lưới." Điều này cho thấy giá trị của sự khiêm nhường, của sự chịu học hỏi và sự vâng phục tuyệt đối.
4.	Ổ ngoài sâu thì lưới được đầy cá cho đến nổi muốn đứt ra. Vì thế chúng ta phải bỏ việc cứ ôm sát bờ mà hãy lao vào ương cơn thủy ưiều đầu phục hoàn toàn. Đức tín phải có nước sâu của nó thì sự đau khổ, buồn phiền và mất mát cũng phải thế. Những điều này sẽ làm cho lưới thêm đầy.
5.	Lưới bắt đầu đứt ra và thuyền gần chìm (câu 6,7). Đấng Christ dạy rằng sự hầu việc sẽ sinh nan đề nhưng đây là những nan đề thú vị. Đó chính là nan đề làm cho lòng của tay lưới thật cảm thấy hổi hộp thích thú.
ó. Nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa Jêsus làm cho Phierơ có một cảm giác không cưỡng lại được về sự không xứng đáng của chính mình. Với Êsai cũng thế (6:5); với tất cả những ai thấy được Vị Vua trong sự đẹp đẽ Ngài.
7. Đấng Christ gọi Phierơ trở nên tay đánh lưới người lúc ông đang làm công việc thường nhật. Trong lúc bạn đang chờ đợi sự dẫn dắt thì hãy làm công việc gì mà tay bạn thấy phải làm. Hãy làm điều đó với hết sức của mình. Hãy làm hết lòng như làm cho Chúa vậy. Cũng giống như bánh lái điều khiển con thuyền khi nó ở trong sự vận hành thì Chúa cũng dẫn dắt con người khi họ đang ở trong công việc.
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8.	Đấng Christ kêu gọi Phierơ từ việc đánh lưới cá sang đánh lưới người hay nói một cách rõ nghĩa hem là "bắt người còn sống" Hết tất cả cá ở đại dương cũng không thể nào so sánh được với đặc ân vô song khi nhìn một linh hồn được chinh phục cho Đấng Christ và cho cõi đời đời!
9.	Phierơ, Gỉacơ và Giăng đem thuyền mình vào bờ và bỏ hết thảy mà theo Chúa Jêsus vào một trong những ngày tốt nhất trong cuộc đời họ. Và chính quyết định của họ đáng giá biết chừng nào. Chắc có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết đến họ nếu họ chọn việc ở lại giữ thuyền mình.
F. Quyên Năng Trên Bệnh Phung (5:12-16) 5:12 Bác sĩ Luca đề cập thật đặc biệt về dữ kiện một người mắc bệnh phung đẩy mình. Nói theo loài người thì đầy là một trường hợp tuyệt vọng nhưng đức tin của người mắc bệnh phung nẩy thì thật đáng chú ý. ồng nói, "chắc có thể làm cho tôi được sạch." Không, ta không thể nói như thế với bất kỳ một con người nào ưên trần gian nẩy. Tuy nhiên ông có niềm tin tuyệt đối vào quyền năng của Chúa. Khi ông nói, "Nếu Chúa khứng." ổng chẳng hề tỏ chút nghi ngờ về sự khứng của Chúa. Đúng hơn là ông đến như một người van xin không có quyền đòi hỏi được chữa lành nhưng ông hạ mình nài xin sự thương xót và ân điển của Chúa.
5:13 Chạm vào người phung thì nguy hiểm về mặt sức khỏe, ô uế về mặt tôn giáo và hạ cấp về mặt xã hội. Nhưng Cứu Chúa không nhiễm sự ô uế mà thay vào đó trong thân thể của người phung trào dâng một luồng thác của sự chữa lành và mạnh khỏe. Đây không phải là sự lành bệnh dần dần: Tức thì, bịnh phung liền hết. Thử nghĩ điều này thật ý nghĩa như thế nào đối với người mắc bệnh phung bất lực và vô vọng đó đột nhiên được lành và mạnh khỏe hoàn toàn chỉ trong giây lát!
5:14 Chúa ỉêsus cấm người đó học chuyện lại với ai về sự chữa lành. Cứu Chúa không muốn thu hút một đám đông những người tìm kiếm sự hiếu kỳ hay khuấy động phong trào công chúng muốn tôn Ngài làm Vua. Thực tế thì Chúa dặn người phung đó hãy đi tới... thầy tế lễ và dâng của lễ như Môise dạy (Lêvi 14:4). Mỗi một chi tiết về của lễ nói về Đấng Christ. Chức năng của thầy tế lễ là xem xét người phung và quyết định rằng anh ta cỏ thật sự khỏi bệnh hay chưa. Thầy tế lễ không thể chữa lành bệnh và những gì ông có thể làm là công bố người này được lành bệnh. Thầy tế lễ này trước đây chưa thấy người phung được sạch bao giờ. cảnh tượng này thật độc đáo và nó có thể làm cho ông nhận thấy rằng Đấng Mêsi sau cùng đã xuất hiện. Điều này có thể ưở nên một lời chứng cho những thầy tế lễ khác. Nhưng lòng họ mù lòa bởi sự vô tín mình.
5:15,16 Dù cho Chúa cầm không cho đồn ra phép lạ nẩy nhưng tín tức truyền đi rất nhanh, và một đoàn dân đông đến với Ngài để được chữa lành. Chúa Jêsus lánh đi nơi đồng vắng để dành thời gian cầu nguyện. Cứu Chúa của chúng ta là Con Người của sự cầu
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nguyện. Điều này phù hợp với sách Tin Lành này, ưình bày Ngài là Con Người, đề cập nhiều về đời sống cầu nguyện của Ngài hem bất cứ con người nào khác.
G. Quyển Năng Trên Kẻ Bại (5:17-26)
5:17 Khi tin tức về chức vụ Chúa Jêsus được đồn ra, người Pharisi và mấy thầy dạy luật ngày càng trở nên thù nghịch. Tại đây chúng ta thấy họ đang hội họp tại xứ Galilê với mục đích dễ thấy đó là tìm cách buộc tội Ngài. Quyển phép Chúa ở trong Ngài để chữa các bịnh. Thực ra Chúa Jêsus luôn có quyền phép chữa bệnh, nhưng không phải lúc nào hoàn cảnh cũng thuận tiện. Như ở thành Naxarét, Ngài không thể thực hiện công việc uy quyền Ngài vì sự vô tín của dân chúng (Math 13:58).
5:18,19 Bốn người khiêng một kẻ bại trên giường đến ngôi nhà mà Chúa Jêsus đang giảng dạy. Không biết bởi đâu mà đến cùng Ngài vì người ta đông lắm nên họ phải theo cầu thang bên ngoài để lên nóc nhà. Rồi họ dòng người bại qua cái lỗ ngói mà họ vừa mới dở ra.
5:20,21 Chúa Jêsus quan tâm đến đức tin, phải mất một đoạn đường dài để đem nhu cầu này đến sự chú ý của Ngài. Đức Chúa Jêsus thấy đức tin của họ, đó là đức tin của bốn người cộng với người bất lực, bèn phán với người bại: "Hỡi người, tội lỗi ngươi đã được tha." Lời tuyên bố chưa từng nghe từ trước đến nay đã khuấy động các thầy thông giáo và người Pharisi. Họ biết không ai ngoài Đức Chúa Trời có thể tha tội. Không muốn công nhận Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, họ gào thét rằng Ngài phạm thượng.
5:22,23 Rồi Chúa tiếp tục minh chứng cho họ thấy rằng Ngài thật sự đã tha tội cho người này. Trước hết Ngài hỏi họ điều nào dễ hơn: "Tại ngươi đã được tha." hoặc: "Ngươi hãy đứng dậy mà đi?" Theo nhận thức thì nói điều này hay điều kia cũng đều dễ như nhau nhưng làm thì thật khó, vì cả hai điều này vượt quá sự có thể của con người. Nhưng ở điểm này, có vẻ dễ hơn khi nói: "tội ngươi đã được tha" bởi vì không có cách nào để chứng minh là nó có xảy ra hay không. Nếu bạn nói: "Ngươi hãy ởứng dậy mà đi" thì đễ nhận thấy hem nếu bệnh nhân có được chữa lành hay không.
Người Pharisi không thể thấy tội lỗi người nẩy có được tha không nên họ sẽ không tin. Nên, Chúa Jêsus thực hiện phép lạ mà họ có thể thấy để chứng minh rằng Ngài thật sự tha tội người nẩy. Ngài ban cho người bại sức lực để bước đi.
5:24 "Vả, hầu cho các ngươi biết Con Người ở thế gian có quyền tha tội" Danh xưng Con Người nhấn mạnh tính con người hoàn hảo của Chúa. Trong cùng một ý nghĩa thì tất cả chúng ta đều là con loài người nhưng với danh xưng "Con Người" đã làm Chúa Jêsus nổi bật hơn bất cứ con người nào sống trên đời này. Danh đó mô tả Ngài là Con người mà theo Đức Chúa Trời, Đấng có chân giá trị đạo đức hoàn hảo, Đấng chịu thương khó, đổ huyết và chết. Đấng mà quyển cai quản vũ trụ đã được ban cho.
5:25 Vâng lời Ngài, người bại đứng dậy, vác giường mình và đi về nhà, ngợi khen Đức Chúa Trời.
5:26 Đám đông thật sững sờ, ngợi khen Đức Chúa Trời, nhìn nhận rằng ngày hôm đó họ đã thấy những việc lạ thường, ấy là sự công bố tha thứ và phép lạ cập theo.
V. CON NGƯỜI GIẢI THÍCH CHỨC vụ NGÀI (5:27-6:49)
A. Sự Kêu Coi Lẽvi (5:27,28)
Lêvi là người Do Thái làm nghề thâu thuế cho chính quyền Lamã. Những con người này bị những người Do Thái đồng hương mình căm ghét, không chỉ vì họ cộng tác với Lamã nhưng họ lại còn có những hành vi gian lận. Một ngày kia khi Lêvi đang làm công việc mình thì Chúa Jêsus đi ngang qua và gọi ông làm môn đồ Ngài. Với một sự thúc giục lạ lùng, Lêvi bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài. Hãy nghĩ đến những kết quả lớn lao bắt nguồn từ một quyết định giãn đơn này. Lêvi, hay Mathiơ, đã trở nên tác giả sách Tin Lành Đầu Tiên. Nghe Ngài gọi và theo Ngài thì thật đáng biết bao!
B. Lý Do Con Người Kêu Gọi Tội Nhân (5:29-
32)
5:29,30 Người ta cho rằng Lêvi có ba mục đích Ương việc dọn tiệc trọng thể này. ông muốn thể hiện sự kính trọng đối với Chúa, để công khai làm chứng lòng trung thành mới mẽ của ông và ông muốn giới thiệu Chúa cho bạn hữu ông. Hầu hết những người Do Thái không ăn cùng bàn với nhóm người thâu thuế. Chúa Jêsus ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội.
Đương nhiên Ngài không kết bạn với họ trong tội lỗi họ hay làm bất cứ điều gì để thỏa hiệp lời chứng của Ngài, nhưng Ngài dùng những dịp như thế này để dạy dỗ, quở ưách và chúc phước.
Các người Pharisi và các thầy thông giáo13 chỉ trích Chúa Jêsus vì Ngài giao hảo với những con người bị khinh khi và là cặn bã của xã hội.
5:31 Đức Chúa Jêsus phán rằng hành động Ngài thật hoàn hảo với mục đích Ngài đến thế gian nẩy. Người khỏe không cần bác sĩ, chỉ người đau ốm cần.
5:32 Người Pharisi cho mình là kẻ công bình. Họ không có cảm nhận sâu sắc về tội lỗi hay thiếu thốn. Vì vậy, họ đâu có được lợi ích gì từ Người Thầy Thuốc Vĩ Đại. Nhưng những người thâu thuế và tội nhân nhận biết mình là kẻ có tội và họ cần được cứu khỏi tội mình. Đấng Cứu Thế đã đến vì những con người như họ. Thực chất thì người Pharisi chẳng công bình gì. Họ cũng cần được cứu như những người thâu thuế. Nhưng họ lại không chịu xưng nhận tội lỗi và nhìn nhận những sai phạm của họ. Và họ chỉ biết chỉ trích Vị Bác Sĩ đến với bệnh nhân.
c. Chúa Jèsus Giải Thích về Việc Các Môn Đổ Ngài Không Kiêng Ăn (5:33-35)
5:33 Chiến thuật kế tiếp của người Pharisi là thẩm vấn Chúa Jêsus về tục lệ kiêng ăn. Xét cho cùng thì môn đổ của Giăng Báptít đã noi theo đời sống khổ hạnh của thầy mình. Và môn đổ của người Pharisi giữ nhưng hình thức kiêng ăn theo nghi lễ khác
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nhau. Nhưng môn đồ của Chúa thì không. Tại sao?
5:34-35 Để đáp lại, Chúa nói không có lý do gì cho các môn đồ Ngài phải kiêng ăn khi Ngài vẫn còn ở cùng. Tại đây, Ngài liên kết sự kiêng ăn với đau buồn và thương tiếc. Khi Ngài phải đem đi khỏi họ, bởi sự chết đau đớn Ngài thì họ sẽ kiêng ăn để tỏ sự đau buồn mình.
D. Ba Ẩn Dụ VẼ Thãi Kỳ Mới (5:36-39)
5:36 Ba ẩn dụ sau dạy về thời kỳ mới đã bắt đầu và sẽ không có sự hòa lẫn giữa cái cũ và cái mới.
Trong ẩn dụ đầu tiên, áo cũ nói về hệ thống hay thời kỳ luật pháp trong khi đó áo mới là hình ảnh của một kỹ nguyên ân điển. cả 2 không thể hòa hợp với nhau. Mọi cố gắng hòa hợp giữa luật pháp với ân điển chỉ làm cho cả hai hư hỏng mà thôi. Xé một miếng áo mới sẽ làm hư đi chiếc áo mới và nó cũng không xứng với áo cũ. về phương diện bên ngoài cũng như độ chắc. J.N Darby giải thích rõ về điều này: "Chúa Jêsus sẽ không tạo nên sự chắp vá Cơ Đốc giáo với người Do Thái giáo, xác thịt và luật pháp đi chung với nhau nhưng ân điển và luật pháp, sự công nghĩa của Đức Chúa Trời và ý muốn của con người thì sẽ không bao giờ hòa hợp được"
5:37,38 Ấn dụ thứ hai dạy về sự ngu dại khi đổ rượu mới vào bầu da cũ. Tác động lên men của rượu mới tạo áp lực lên trên bầu da cũ nên nó không còn tính mềm dẻo và độ đàn hồi cao nữa. Bầu cũ phải hư đi và rượu chảy mất. Những hình thức lỗi thời, lễ nghi, truyền thống và nghi thức của Do Thái giáo thì quá khắt khe, cứng nhắc không thể giữ lấy được niềm vui, sự thỏa thích và sinh lực của hệ thống tôn giáo mới này. Trong chương này, rượu mới được xem như những phương cách không có quy ước của bốn người đem một người bại liệt đến cho Chúa Jêsus. Nó được thấy trong sự tươi mới và nhiệt thành của Lêvi. Bầu rượu cũ mô tả sự tẻ nhạt và chủ nghĩa hình thức nguội lạnh của người Pharisi.
5:39 Ấn dụ thứ ba công bố rằng không ai uống rượu cũ lại đòi rượu mới. Vì người ta nói rằng: Rượu cũ ngon hơn. Điều này mô tả sự miễn cưỡng tự nhiên của con người ữong việc bỏ cũ lấy mới, bỏ Do Thái giáo để có Tin Lành, luật pháp đổi ân điển, hình bóng đổi thực thể! Darby nói rằng, "một người quen thuộc với hình thức, sự sắp đặt của con người, tôn giáo của ông cha và w... thì không bao giờ thích nguyên tắc mới và quyền phép của Vương Quốc ."
E. Con Người Là Chúa Của Ngày Sabát (6:1-
11)
6:1,2 Hai sự kiện của ngày Sabát được nêu lên để chúng ta thấy sự chống đối ngày càng gia tăng của những nhà lãnh đạo tôn giáo đang lên đến đỉnh điểm. Sự kiện thứ nhất xảy ra vào "ngày Sabát thứ hai" (dịch theo nghĩa đen). Điểu này được giải thích như sau: Ngày Sabát thứ nhất là ngày Sabát đầu tiên sau ngày Lễ Vượt Qua. Nhằm ngày Sabáỉ thứ hai sau cái thứ nhất, Chúa và các môn đồ Ngài đi qua giữa đổng lúa mì. Môn đổ bứt bông lúa, chà hạt lúa trong tay và ăn. Có
mấy người Pharisi không thể tranh cãi về việc bứt bông lúa vì điểu này được luật pháp cho phép (Phục Truyền 23:25). Họ chỉ trích là sao lại làm việc này vào ngày Sabát. Đôi lúc họ xem việc bứt bông lúa mì là hành động thâu hoạch và sự vò là hành động đập lúa.
6:3-5 Để đáp lại, Chúa Jêsus dùng một sự việc trong cuộc đời của vua Đavít để nói lên rằng luật pháp của ngày Sabát chưa bao giờ có ý định cấm đoán một công việc cần thiết. Bị hất hủi và truy đuổi, Đavíỉ và người của ông bị đói. Họ vào đền Đức Chúa Trời và lấy bánh bày ra mà ăn. Bánh này chỉ dành riêng cho các thầy tế lễ. Đức Chúa Trời tạo sự ngoại lệ trong trường hợp của Đavít. Vì tội lỗi trong dân Ysơraên, Vua bị chối từ. Luật pháp về bánh được bày ra không có ý định quá khắt khe đến nổi làm cho một vị vua của Đức Chúa Trời bị chết đói.
Đây cũng là tình huống tương tự. Đấng Christ và môn đồ Ngài đói. Người Pharisi thà thấy môn đổ Chúa chết đói hơn là thấy họ bứt bông lúa mình vào ngày Sabát. Nhưng Con Người cũng là Chúa ngày Sabát. Trước hết, Ngài là Đấng ban cho luật pháp nên không ai có đủ tư cách hơn Ngài để giải thích ý nghĩa thuộc linh thật của luật pháp cũng như làm cho luật pháp không bị hiểu sai lạc.
6:6-8 Sự kiện thứ hai xảy ra vào một ngày Sabát khác về sự chữa lành lạ lùng. Các thầy thông giáo và người Pharisi chăm chỉ xem Chúa Jêsus với ác ý thử Ngài có chữa bệnh cho một người với bàn tay hữu bị teo... trong ngày Sabát. Từ kinh nghiệm quá khứ và từ sự hiểu biết của họ về Ngài nên họ có đầy đủ tý do tin rằng Ngài sẽ làm. Chúa đã không làm cho họ thất vọng. Trước tiên Ngài phán cùng người hãy chờ dậy giữa đám đông trong nhà hội. Hành động đầy kịch tính này gây cho mọi người hết sức chú ý về những gì sắp xảy ra.
6:9 Đức Chúa Jèsus liền hỏi những kẻ chỉ trích Ngài rằng trong ngày Sabát, nên làm điểu lành hay là làm điều dữ. Nếu họ phải trả lời thì họ nên nói rằng thật đúng khi làm điều lành trong ngày Sabát và sai nếu làm điều dữ. Làm điều lành là đúng thì Ngài đang làm điều lành là chữa lành cho người teo tay. Nếu làm điểu dữ trong ngày Sabát là sai thì họ đang phạm vào ngày Sabát qua âm mưu giết Chúa Jêsus.
6:10 Không có câu trả lời từ kẻ thù địch. Kế đó Chúa Jêsus biểu người đàn ông giơ tay ra (chỉ có bác sĩ Luca đề cập đó là tay hữu). Mệnh lệnh cập theo quyển phép cần thiết. Khi người bệnh vâng lời, thì tay được lành.
6:11 Các thầy tế lễ và thầy thông giáo giận lắm. Họ muốn buộc tội Chúa Jêsus phạm ngày Sabát, tất cả những gì Ngài làm là phán vài lời và người teo tay được lành. Không cần phải làm việc nặng nhọc. Tuy nhiên, họ bàn luận nhau để "bắt" Chúa Jêsus.
Ngày Sabát được Đức Chúa Trời dựng nên vì sự tốt lành của con người. Hiểu cách đúng đắn thì ngày Sabát không cấm những việc cần thiết và những việc lành.
F. Mười Hai Sứ Bõ ĐƯỢC Chọn (6:1M9) 6:12 Chúa Jêsus thức thâu đêm cầu nguyện trước khi chọn mười hai sứ đồ. Điều này thật là lời quở ưách về tính bốc đồng và không phụ thuộc vào Đức Chúa Trời của chúng ta! Luca là một nhà truyền giáo duy nhất để cập đến đêm cẩu nguyện này.
6:13-16 Mười hai người mà Ngài chọn từ nhiều môn đồ theo Ngài là:
1.	Simôn, Ngài đặt tên là Phierơ, con trai của Giôna và là một trong những sứ đồ nổi bật nhất.
2.	Anhrê, em ruột của Phierơ. Đó là Anh-rê, người giới thiệu Phierơ cho Chúa.
3.	Giacơ, con trai Xêbêđê. óng được ban đặc ân đi cùng Phierơ và Giăng lên núi Hóa Hình. Ông bị vua Hêrốt Aripa ì giết.
4.	Giăng, con trai của Xêbêđê. Chúa Jêsus gọi Giacơ và Giăng là "Các con trai của Thần sấm" Chính Giăng này là người viết sách Tin Lành và các thư tín mang tên ông và sách Khải Huyền.
5.	Philíp, quê ở Bếtsatda, người giới thiệu Nathanaên cho Chúa Jêsus. Xin đừng lầm lẫn với Philíp, nhà truyền đạo, trong sách Cồng Vụ.
ỏ. Bathêlêmy, ai cũng biết người có tên khác là Nathanaên. Ông chỉ được đề cập trong danh sách các Sứ đồ.
7.	Mathiơ, người thâu thuế, cũng có tên là Lêvi. Ổng viết sách Tin Lành đầu tiên.
8.	Thôma, còn được gọi là "sinh đôi" Ông nói ông sẽ không tin rằng Chúa đã sống lại cho đến khi ông thấy chứng cớ thuyết phục.
Ọ. Giacơ, con trai của Aphê. ống
chắc có lẽ là người giữ trọng trách tại Hội Thánh Giêrusalem sau Giacơ, con của Xêbêđê, bị vua Hêrốt sát hại.
10.	Simôn gọi là Xêlốt. ít được
biết về ông, theo Kinh Thánh ghi
nhận.
11.	Giuđe, con trai của Giacơ, có
khả năng là tên của tác giả một Thư Tín và người ta tin đó là Kêbaút có họ là Thật đe (Mathiơ 10:3, Mác 3:18).
12.	Giuđa íchcariốt, được cho là
đến từ Kê riết xứ Giuđê và vì vậy ông
là môn đồ duy nhất không đến từ
Galilê. Kẻ phản Chúa này được Chúa
gọi là "Con của sự diệt vong".
Không phải các sứ đồ đều là những con người tri thức và năng lực vượt trội. Họ đại diện cho cơ sở tiêu biểu của tính con người. Điểu làm cho họ trở nên vĩ đại là mối thông công của họ với Chúa Jêsus và kết ước của họ với Ngài. Họ chắc có lẽ là những chàng trai độ tuổi hai mươi khi Cứu Chúa chọn họ. Tuổi trẻ là thời điểm mà con người có nhiệt huyết nhất, dễ học hỏi và có khả năng chịu đựng khó khăn. Ngài chỉ chọn lựa mười hai sứ đồ. Ngài quan tâm nhất là chất lượng hơn số lượng. Được ban cho năng lực đúng đắn của con người, Ngài có thể sai họ đi ra và bới quá trình sản sinh thuộc linh có thể truyền giáo cho thế giới.
Một khi các sứ đổ được chọn, thì việc quan trọng là họ phải được huấn luyện kỹ năng theo những nguyên tắc của Vương Quốc Đức Chúa Trời. Phần còn lại của chương này được dành hết để tóm lược về kiểu mẫu tính cách đạo đức được tìm thấy trong các môn đổ của Chúa jêsus.
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6:17-19 Bài giảng luận sau đây và Bài giảng trên núi không như nhau (Mathiơ 5-7). Bài đó được Chúa giảng Ưên núi nhưng bài này được giảng nơi đổng vắng. Bài giảng trên núi chỉ có sự chúc phước chứ không có sự khốn khổ, nhưng bài này có cả hai. Có những sự khác biệt nữa như từ ngữ, độ dài và sự nhấn mạnh.14
Hãy lưu ý về sự môn đồ hóa khắc khe này ban cho đoàn dân rất đông cũng như mười hai sứ đồ. Dường như là bất cứ khi nào mà đoàn dân đông theo Chúa Jêsus thì Ngài thử sự chân thành họ qua sự phán dạy cách thẳng thừng cho họ. Có người đã từng nói "Trước hết Đấng Christ thuyết phục sau đó Ngài chọn ra."
Dân từ khắp xứ Giuđê, thành Giêrusalem ở miền Nam và miền Biển Tyrơ, Siđôn phía Tây Bắc, người Ngoại Bang cũng như người Do Thái. Những người bị bệnh tật, bị quỷ ám thì chen lấn gần Chúa để rờ chạm Ngài, họ biết rằng quyển phép chữa lành tuôn ra từ Ngài.
Thật rất quan ương để nhận thấy những sự dạy dỗ của Cứu Chúa có tính cách mạng như thế nào. Nên nhớ rằng Ngài sắp lên cây thập tự, Ngài sẽ bị chết, chôn và ngày thứ ba sẽ sống lại và về lại thiên đàng. Tin Lành Cứu Rỗi phải lan truyền Ương thế gian. Sự cứu chuộc của con người phụ thuộc vào việc nghe sứ điệp của họ. Làm sao để thế gian nẩy sẽ được truyền giảng? Những nhà lãnh đạo sắc sảo của thế gian này sẽ tổ chức một quân đội đông đúc, cung cấp tài chánh rộng rãi và lương thực dồi dào cũng như những sự tiêu khiển cho tính thần của con người và những mối quan hệ công chúng tốt đẹp.
G. Những PỈ1UŨC Lành Và Những Quở Trách (6:20-26)
6:20 Chúa Jêsus chọn mười hai môn dồ và sai họ đi ra ương sự nghèo khó, đói khát và bị bắt bớ. Thế gian có thể được rao truyền theo cách đó không? Vâng, không có cách nào khác! Cứu Chúa bắt đầu bằng bốn phước hạnh và bốn sự khốn khổ. "Phước cho các ngươi nghèo khó" không phải phước cho những người nghèo khó mà phước cho các ngươi nghèo khó. Sự nghèo khó chính nó không phải là phước, nó thường là sự rũa sã hơn. ở đây Chúa Jêsus dạy về sự trở nên nghèo khổ vì cớ Danh Ngài. Ngài không nói đến những con người nghèo nàn vì sự biếng nhác, vì thảm kịch hay bất cứ lý do gì ngoài tầm kiểm soát của họ. Đúng hơn Ngài nói đến những con người cố ý chọn lấy sự nên nghèo hầu để chia sẽ Cứu Chúa mình cho những người khác. Và khi bạn nghĩ về điều này thì đó là sự tiếp cận hợp lý và thích đáng. Giả sử các môn đổ đi ra như những người giàu có thì dân chúng chắc sẽ lũ lượt dương cao biểu ngữ đến với Đấng Christ với niềm hy vọng trở nên giàu có. Ra đi như lúc này thì các môn đổ không thể hứa vàng bạc gì cho họ. Nếu họ đến họ sẽ tìm kiếm được ơn phước thuộc linh. Cũng vậy, nếu các môn đồ giàu có thì họ có thể mất đi ơn phước liên tục lệ thuộc vào Chúa, và bày tỏ sự thành tín Ngài. Nước Đức Chúa Trời thuộc về những ai thoa
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lòng với sự chu cấp nhu cầu hiện có của mình hầu cho mọi sự khác đều được dùng Ưong công việc Chúa.
6:21 "Phước cho các ngươi hiện đang đói." Một lần nữa điều này không có nghĩa có một đám đông vô số những con người khốn khổ vì thiếu ăn. Đúng hơn điều này nói đến các môn đồ của Chúa Jêsus Christ, những con người sẵn sàng chấp nhận một đời sống tự chối bỏ mình hầu để giúp làm giảm bớt đi nhu cầu của con người cả phần thuộc linh lẫn thuộc thể. Đó là những con người sẵn sàng sống một đời sống giãn dị hơn là tước bỏ Phúc Âm của người khác bởi đời sống hoan phí của mình. Tất cả những sự tự chối bỏ như thế một ngày nào đó sẽ được ban thướng lại. "Phước cho các ngươi hiện đang khóc lóc." Không phải sự đau buồn tự nó là ơn phước; sự khóc lóc của người chưa được cứu cũng chẳng liên quan gì ở đây. Chúa Jêsus dạy về những giọt nước mắt đổ ra vì cớ Danh Ngài. Khóc cho người hư mất, cho nhân loại đang bị hủy diệt. Những giọt nước mắt cho tình trạng chia rẽ, bất lực của Hội Thánh. Tất cả những sự thống khổ chịu đựng Ưong công tác hầu việc Chúa Jêsus Christ. Ai gieo trong nước mắt sẽ gặt lấy vui mừng.
6:22 "Phước cho các ngươi vì cớ Con Người, thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhiếc các ngươi, bỏ tên các ngươi như đổ ô uế." ơn phước này không ban cho những ai khốn khổ vì cớ tội lỗi hay sự ngu dại của mình. Nó dành cho những ai vì lòng úvng thành của họ với Đấng Christ mà bị khinh khi; loại bỏ, bị mắng nhiếc và vu khống.
Chìa khóa để thông hiểu bốn em phước này được tìm thấy ở cụm từ "vì cớ Con Người". Những điều mà chính nó là sự rũa sã sẽ trớ nên nguồn phước khi sẵn lòng chịu khổ cho Ngài. Nhưng động cơ phải là tình yêu dành cho Đấng Christ , nếu không thì dẫu sự hy sinh cao cả nhất củng chẳng đáng chi.
6:23 Bắt bớ vì Đấng Christ là cớ để vui mừng lớn. Trước hết nó mang đến phẩn thưởng trẽn trời sẽ lớn lắm. Thứ hai là nó liên kết người chịu đựng bắt bớ với những nhân chứng trung tín của Ngài trong những thời đại trước kia.
Bốn ơn phước mô tả một con người /ý tưởng trong nước Đức Chúa Trời, con người sống cách hy sinh, khắc khổ, điềm tĩnh và chịu đựtĩg.
6:24 Nhưng, ngược lại có bốn sự quở trách cho thấy những con người không được kính trọng trong xã hội mới của Đấng Christ. Thật bi thảm đó lại chính là những con người mà thế gian ngày nay cho là lớn! "khốn cho các ngươi là người giàu có" Có những nan đề luân lý nghiêm trọng liên quan đến việc tích trử của cải trong thế gian nơi có vài ngàn người chết mỗi ngày vì đói và cũng là nơi mà nhiều người khác bị tước đoạt Tin Lành cứu rỗi bởi đức tin trong Đấng Christ. Những lời dạy dỗ này của Chúa Jêsus phải được các Cơ Đốc nhân, người luôn bị cám dỗ thâu tóm của cải trên đất, tích ưữ và chắt bóp cho những lúc khó khăn suy nghĩ thật cẩn thận.
Làm điều này là sống cho một thế giới sai trật. Nhân thể, sự khốn này trên người giàu có minh chứng khá thuyết phục rằng khi Chúa phán "phước cho các ngươi nghèo khó" trong câu 20, Ngài không nói về nghèo khó trong tâm linh. Nói cách khác thì câu 24 phải là "khốn cho các ngươi là người giàu có tâm linh", ý nghĩa như thế không cần phải bàn luận nữa. Những ai có gia tài của cải mà không dùng nó cho sự giàu có đời đời vì người khác thì đã được phần thưởng của mình rồi, đó là sự thỏa mãn dục vọng tư kỷ mình.
6:25 "Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đương no." có nhiều con cái Chúa ăn uống ở những nhà hàng đắt tiền, sống bằng cao lương mỹ vị, không tiếc tiền khi đi mua sắm cho mình phương châm của họ là "không có gì quá tốt lành cho dân sự của Đức Chúa Trời!" Chúa nói rằng họ sẽ đói khi ngày đó đến, ngày mà sự ban thướng dành cho những môn đồ hy sinh cách trung tín.
"Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đương cười." Sự khốn cùng nhắm vào những con người có đời sống luôn ở trong vòng vui chơi, giải trí và hoan lạc. Họ làm như cuộc sống này được tạo ra để vui chơi hoan lạc và họ dường như quên đi hoàn cảnh tuyệt vọng của những con người không có Đấng Christ. Những người hiện đương cười sẽ để tang và khóc lóc khi họ nhìn lại những cơ hội hoang phí, tự chiu chuộng cách vị kỷ và sự nghèo nàn tâm linh của chính họ.
6:26 "Khốn cho các ngươi, khi mọi15 người sẽ khen các ngươi." Tại sao vậy? Bới vì đây là dấu hiệu chắc chắn rằng bạn không sống một đời sống công bố sứ điệp cách trung tín.
Bản chất tự nhiên của Tin Lành luôn làm cho những kẻ không tin cảm thấy khó chịu. Những ai nhận lãnh sự hoan hô nhiệt liệt từ thế gian là những kẻ đồng hành với các tiên tri giả trong thời Cựu Ước, những người làm thích thú tai dân sự bằng cách nói những gì họ muốn nghe. Họ quan tâm đến sự yêu thích của con người hơn là sự khen ngợi của Đức Chúa Trời.
H. Vũ Khí Bí Mật Cùa Con Ngươi: Tình Yêu Thương (6:27-38)
6:27-29a Giờ đây Chúa Jêsus ưết lộ cho các môn đồ Ngài một loại vũ khí bí mật từ kho vũ khí của Đức Chúa Trời - Vũ khí của Tinh Yêu. Đây sẽ là một trong những loại vũ khí hiệu quả của việc truyền giáo cho thế gian. Tuy nhiên khi Ngài nói về tình yêu, Ngài không nói đến tình cảm con người về danh từ đó. Đây là một tinh yêu siêu nhiên. Chỉ có những con người được tái sinh mới nhận biết hay biểu lộ được. Điều này sẽ tuyệt đối không thể nào xảy ra với những con người mà Đức Thánh Linh không ồ bên trong họ. Kẻ sát nhân có thể yêu thương con cái của chính mình, nhưng đó không phải là tình yêu mà Chúa Jêsus muốn nói đến. Tình yêu đó chỉ là tình cảm con người mà thôi nhưng điều Chúa nói ở đây là tình yêu thiên thượng. Tình yêu con người đòi hỏi đời sống thể chất nhưng tình yêu thiên thượng đòi hỏi đời sống thiên liêng. Tình yêu con người phần nhiều thuộc vấn đề cảm xúc; nhưng tình yêu
thiên thượng phần lớn là thuộc về ý chí. Bất cứ ai cũng có thể yêu bạn hữu mình, nhưng cần phải có sức mạnh siêu nhiên để yêu kẻ thù mình. Và đó là tình yêu (tiếng Hy lạp là Agape) của Tân Ước. Nó có nghĩa là làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, và cẩu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình và cũng phải đưa luôn má bên kia.
G. B. Mayer giải thích:
Cảm nhận sâu sắc nhất về tình yêu là đặc quyền của Cơ Đốc giáo. Cảm nhận kẻ thù như người khác cảm nhận bạn hữu; nắng mưa đều từ trời đổ xuống cho cả người gian ác lẫn công bình. Giảng dạy và chăm sóc cho những con người không thiện cảm và ghê tởm như người khác giảng dạy và chăm sóc cho những con người hấp dẫn và quyên rủ. Phải luôn không thay đổi, không tùy thuộc vào tâm trạng, sở thích hay tính bất chợt. Hãy chịu đipĩg bền bỉ; không ghi nhớ điều %ian ác. Hãy vui trong lẽ thật, chịu đựng, tin cậy, hy vọng và nhẩn nhục trong tất cả mọi sự, không hề hư mất - đâx chính là tình yêu và tình Yêu như thế lù một sự ban cho của Đức Thánh Linh. Bởi sức riêng của chúng ta, chúng ta không thể nào cỏ được tình xêu này}'
Tình yêu như thế không thể nào bị đánh bại được. Thế gian thường có thể chinh phục được những con người chống ưả lại nó. Nó quen thuộc với những cuộc chiến hỗn tạp và nguyên tắc trả đùa. Nhưng nó không biết phải đối xử ra sao với con người lấy sự nhân từ mà đáp trả cho sự sai trái. Nó hoàn toàn bị xáo ươn và mất tổ chức bởi cách cư xử quá khác với Ưần tục.
6:29b-31 Khi bị cướp mất chiếc áo ngoài thì tình yêu cũng dâng luôn chiếc áo Ương. Nó không bao giờ xoay lưng lại khỏi những trường hợp có nhu cầu thật sự. Khi kẻ gian ác tước đoạt của cải của nó thì nó sẽ không bao giờ đòi lại. Luật vàng của nó là đối xử với người khác cùng một sự nhân từ và ân cần chu đáo theo cách mà nó muốn được nhận lấy
6:32-34 Những người chưa được cứu có thể yêu kẻ yêu mình. Đây là một hành vi thật tư nhiên và bình thường đến nổi nó chẳng gây tác động nào cho thế giới của những con người chưa được cứu. Ngân hàng và những công ty cho vay sẽ cho mượn tiền với hy vọng thu được tiền lời. Điều này không đòi hỏi một đời sống thiên liêng.
6:35 Vì thế Chúa Jêsus nhắc lại rằng chúng ta nên yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, hãy cho mượn và đừng ngã lòng. Cách cư xử như thế rõ ràng là của Cơ Đốc nhân và đánh dấu những con người như thế là con của Đấng Rất Cao. Đương nhiên đây không phải là phương cách để con người trớ nên con của Đấng Rất Cao. Điều đó chỉ có thể xảy ra qua sự tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Chúa và Đấng Cứu Thế (Giăng 1:12). Nhưng đây là cách thức mà những con cái Chúa thực sự bày tỏ chính mình cho thế gian biết mình là con của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đối đãi với chúng ta theo cách được mô tả trong câu 27-35. Ngài lấy nhân từ đối dãi kẻ bạc và kẻ dữ. Khi chúng ta hành
động như thế, chúng ta tỏ bày sự giống nhau ương cùng một gia đình. Chúng ta cho người ta thấy rằng chúng ta đã được Đức Chúa Trời sinh lại.
6:36 Hãy thương xót có nghĩa là hãy tha thứ khi chúng ta có thể báo thù. Cha mặc khải cho chúng ta thấy sự thương xót bằng sự tha thứ hình phạt chúng ta đáng phải nhận lãnh. Ngài muốn chúng ta bày tỏ sự thương xót với những người khác.
6:37 Có hai điều mà tình yêu không làm đó là nó không đoán xét và lên án. Chúa Jêsus phán, "đừng đoán xét ai thì các ngươi khỏi bị đoán xét." Trước hết, chúng ta không nên đoán xét động cơ của người ta. Chúng ta không đọc được trong lòng và cũng không thể biết tại sao một người hành động như thế. Vậy chúng ta không nên đoán xét sự quản trị hay sự hầu việc Chúa của các Cơ Đốc nhân khác (I.Côr 4:1-5); Đức Chúa Trời là Đấng đoán xét trong mọi trường hợp, và nói chung, chúng ta không nên chỉ trích. Tinh thần chỉ trích phê bình và moi móc vi phạm luật yêu thương.
Tuy nhiên có một vài lĩnh vực mà Cơ Đốc nhân nên đoán xét. Chúng ta phải thường nên đoán xét xem người khác có phải là một Cơ Đốc nhân thật hay khống, nếu không thì chúng ta không thể nhận ra một cái ách không đồng đều (Il.Côr 6:14). Tội lỗi cần phải bị đoán xét trong gia đình và trong hội chúng. Tóm lại, chúng ta phải phán xét giữa thiện và ác nhưng chúng ta không nên nghi ngờ động cơ hay cố giết một cá tính.
"Hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình" Điều này làm cho sự được tha thứ của chúng ta lệ thuộc vào sự sẵn lòng tha thứ của chúng ta. Nhưng những câu Kinh Thánh khác dường như dạy dỗ chúng ta rằng khi chúng ta tiếp nhận Đấng Christ bởi đức tin thì chúng ta được tha thứ cách như không và vô điều kiện. Làm sao để chúng ta làm tương đồng điều có vẻ mâu thuẫn này? Lý giải ở đây là chúng ta nói về mặt tha thứ của hai hình thức khác nhau. Của Chúa và của Cha. Sự tha thứ của Chúa được Đức Chúa Trời là Đấng phán xét ban cho mọi người tin nhận Chúa Jêsus Christ. Nó có nghĩa là hình phạt tội lỗi được Đấng Christ gánh rồi và tội nhân tin nhận Ngài sẽ không phải gánh nữa. Sự tha thứ vô điểu kiện.
Sự tha thứ của Cha được ban bới Đức Chúa Trời là Cha cho con cái sai phạm của Ngài khi họ biết xưng nhận và từ bỏ tội lỗi mình. Nó đưa đến sự khôi phục lại mối thông công Ương gia đình của Chúa và nó không liên quan gì đến hình phạt tội lỗi. Là Cha, Đức Chúa Trời không thể tha thứ chúng ta khi chúng ta không chịu tha thứ cho nhau. Ngài không hành động như thế và cũng không thể đổng hành với những con người làm như vậy. Đây là sự tha thứ của Cha mà Chúa Jêsus nói đến trong những lời "Người sẽ tha thứ mình."
6:38 Tình yêu tự bày tỏ chính nó qua sự ban cho (xem Giăng 3: Ì ó,-Êphêsô 5:25). Chức vụ Cơ Đốc là chức vụ tiêu tốn. Những ai cho rộng rãi thì được thưởng rộng rãi. Hình ảnh này như một người mang trước mình một túi hạt giống đựng đầy hạt. Ổng
càng gieo giống nhiều chừng nào thì ông sẽ thu hoạch nhiều chừng nấy. Ông được ban thướng lại bằng đấu lớn, nhận, lắc cho đẩy tràn. ông nhận lấy vào trong lòng tức là vào trong cái túi trước ngực mình. Đây là một nguyên tắc bất đi bất dịch trong cuộc đời là chúng ta gặt lấy những gì chúng ta gieo, rằng hành động chúng ta tác động trở lại ưên chúng ta, rằng mực nào chúng ta lường cho người khác thì được lường lại cho chúng ta. Nếu chúng ta gieo vật chất, chúng ta gặt kho báu thuộc linh vô giá. Điều này cũng đúng là khi chúng ta giữ lấy chúng ta sẽ mất và những gì chúng ta ban cho chúng ta sẽ có lại.
I. Ẩn Dụ Vê Kẻ Giả Hình Mù Lòa (6:39-45) 6:39 Trong phân đoạn trước, Chúa Jêsus dạy dỗ rằng môn đồ phải có nhiệm vụ ban cho. Giờ Ngài cảnh báo rằng chừng mực mà họ có thể làm nguồn phước cho người khác bị hạn chế bởi điều kiện thuộc linh của chính họ. Kẻ mù không thể dắt kẻ mù; cả hai sẽ cùng té xuống hố. Chúng ta không thể ban cho những gì mà chúng ta không có được. Nếu chúng ta mù loa trong lẽ thật của Lời Chúa, thì chúng ta không thể giúp một ai trong lĩnh vực này. Nếu trong đời sống thuộc linh chúng ta có những vết đốm thì có thể chắc chắn rằng sẽ có những vết đốm đó trong đời sống thuộc linh của học trò chúng ta.
6:40 "Môn đổ không hơn thầy, nhưng hễ môn đồ được trọn vẹn thì sẽ bằng thầy mình." Một người không thể dạy những gì anh ta không biết. Anh ta không thể nào đẫn dắt học trò mình tới một cấp bậc cao hơn chính anh ta đã đạt được. Anh ta càng dạy họ thì họ càng giống anh ta. Nhưng chính giai đoạn phát triển của anh ta hình thành sự hạn chế bên trên mức độ mà anh có thể đưa họ đến. Một học trò được trọn vẹn là môn đồ thì sẽ ướ thành giống thầy. Sự thiếu hụt trong tín lý hay đời sống của thầy sẽ được truyền sang đời sống của học ưò mình và khi sự dạy dỗ hoàn thành thì môn đồ không thể được cho rằng hom thầy mình.
6:41-42 Lẽ thật quan Ương này vẫn nêu lên một minh họa đầy sức hấp dẫn về cái rác và cây đà. Một ngày nọ, có một người đi ngang qua sân đập lúa lúc người ta đang đập lúa. Một cơn gió thoang qua làm cho một cái rác bé xíu rơi ngang vào mắt anh ta. Anh ta dụi mắt cho bớt cơn khó chịu, nhưng anh ta càng khó chịu. Ngay lúc đó có một người đàn ông nọ đi ngang qua, thấy nỗi khổ của người kia và muốn ra tay giúp. Nhưng người này lại có cây đà đâm từ mắt mình ra! Chắc chắn là anh ta không thể giúp gì được vì anh ta không biết mình đang làm gì.
Bài học hiển nhiên ở đây là người thầy không thể dạy cho môn đổ mình về những thiếu sót Ưong đời sống họ khi mà người thầy lại có những thiếu sót đó trong đời sống mình ở mức độ lớn hơn mà ông không nhận thấy được. Nếu chúng ta là sự giúp đỡ cho người khác thì đời sống chúng ta phải mẫu mực. Nếu không họ sẽ nói với chúng ta "thầy thuốc, hãy tự chữa mình đi!"
6:43-45 Minh họa thứ tư Chúa dùng là cây và trái. Cây sanh trái, xấu hay tốt là tùy thuộc chính nó. Chúng ta đánh giá cây qua loại và chất lượng của ừái nó sinh ra. Vì vậy điều này nằm ương lĩnh vực môn đồ hóa. Một người trong sạch về đạo đức và mạnh khóe phần thuộc linh có thể sân sinh phước hạnh cho người khác bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điểu thiện. Hay ngược lại, một người ô uế thì phát ra điểu ác.
Vì vậy ương câu 39-45, Chúa dạy dỗ môn đồ Ngài rằng chức vụ họ phải là chức vụ của phẩm tính. Họ như thể nào thì quan trọng hem bất cứ điều gì họ nói hay làm. Kết quả sau cùng về sự hầu việc của họ sẽ được quyết định bởi những gì có bên Ương chính họ.
J. Chúa Đòi Hỏi Sự Vâng Phạc (6:46-49) 6:46 "Sao các ngươi gọi ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời ỉa phán?" Từ Chúa có nghĩa là Thầy nghĩa là Ngài có ươn quyền ưên cuộc đời chúng ta, chúng ta thuộc về Ngài và chúng ta buộc phải làm theo những gì Ngài phán dạy. Gọi Ngài là Chúa và rồi không vâng phục Ngài thì thật là một nghịch lý. Chỉ xưng nhận quyền làm Chúa của Ngài thì chưa đủ. Tình yêu và đức tin thật gồm luôn sự vâng phục. Chúng ta không thật yêu Ngài và không thật tin Ngài nếu chúng ta không làm theo những gì Ngài phán.
Các ngươi gọi Ta là "Đường Đi" mà chẳníỊ đi trong Ta,
Các ngươi gọi Ta là "Sự sống" mà chẳng sống tron? Ta,
Các ngươi gọi Ta là "Thầy" mà chẳnẹ vâìĩíỊ lời Ta,
Nếu Ta định tội các ngươi thì một lần nữa đừng trách Ta.
Các ngươi gọi Ta là "Bánh" mà chẳng ăn Ta,
Các ngươi gọi Ta là 'Lẽ Thật" mà chẳng tin Ta,
Các ngươi gọi Ta là "Chúa" mà chẳng hầu việc Ta.
Geoffrey 0'Hara.
6:47-49 Để làm mạnh mẽ hem nữa về lẽ thật quan trọng này, Chúa kể một câu chuyện về hai người xây nhà. Chúng ta thường áp dụng câu chuyện này cho phúc âm; chúng ta nói rằng người khôn ngoan mô tả về người tin và được cứu, còn người ngu dại là người chối Chúa và hư mất. Dĩ nhiên đây là một ứng dụng hợp lý. Nhưng nếu chúng ta giải nghĩa câu chuyện theo bối cảnh của nó thì chúng ta nhận thấy có một ý nghĩa sâu sắc hơn.
Người khôn ngoan là người đến cùng Đấng Christ (sự cứu rỗi), nghe lời Ngài (sự dạy dỗ) và làm theo (vâng phục). Anh ta là người xây dựng cuộc đời mình trên những nguyên tắc môn đổ hóa của Cơ Đốc nhân như được trình bày trong chương này. Đây là cách đúng nhất để xây đựng đời sống. Khi ngôi nhà bị giông bão xô đẩy thì nó vẫn đứng vững vì xây nền trên vầng đá Đấng Christ và sự dạy dỗ của Ngài.17
Người ngu đại là người nghe (sự dạy dỗ) nhưng không làm theo (bất tuân). Anh ta xây dựng cuộc đời mình ưên những gì anh ta cho là tốt nhất, theo những nguyên tắc xác thịt của thế gian này. Khi giông bão cuộc đời nổi lên, nhà anh không xây nền bị cuốn trôi đi. Linh hồn anh có thể
được cứu nhưng cuộc đời anh bị mất đi.
Người khôn ngoan là người đói khát, than khóc, và bị bắt bớ tất cả vì cớ Con Người. Thế gian gọi người như thế là rồ dại nhưng Chúa Jêsus gọi là người khôn ngoan.
Người ngu dại là người giàu có, ăn uống say sưa, sống vui tươi và được mọi người biết đến. Thế gian gọi anh ta là khôn ngoan nhưng Chúa Jêsus lại gọi là khờ dại.
VI. CON NGƯỜI MỞ RỘNG CHỨC vụ NGÀI (7:1-9:50)
A. Chữa Lành Người Sầy Tở cùa Thấy Đôi (7:1-10)
7:1-3 Sau khi kết thúc bài giảng luận của Ngài, Chúa Jêsus rời khỏi đám đông và vào thành Cabênaum. Tại đó, Ngài bị bao vây bởi mấy trưởng lão đến cầu xin Ngài chữa lành cho đẩy tớ của thầy đội dân Ngoại Bang. Dường như thầy đội này đặc biệt tốt với người Do thái đến nỗi cất nhà hội cho họ. Như tất cả những thầy đội khác trong Tân Ước, ông được trình bày với khái niệm tốt (Luca 23:47; Công vụ 10:1-48).
Việc một người chủ có thiện ý đối với đầy tớ như thầy đội này chẳng phải thông thường. Khi đứa đầy tớ đau gần chết, người thầy đội sai các trưởng lão trong dân Giuda nài nỉ Chúa Jêsus chữa lành đầy tớ mình. Quan chức Lamã này là người duy nhất tìm kiếm ơn phước từ Chúa Jêsus cho đứa đẩy tớ như chúng ta đã thấy.
7:4-7 Các trưởng lão trong dân đang ở trong một tình cảnh khá kỳ lạ. Họ không tin Chúa Jêsus, tuy nhiên tình bằng hữu đối với người thầy đội buộc họ phải đi tới Chúa Jêsus trong lúc cầu. Họ nói về người thầy đội thật đáng cho thấy nhậm lời. Nhưng khi người thầy đội gặp Chúa Jêsus, ông ta thưa "tôi không đáng." Có nghĩa là "tôi chẳng quan trọng gì đâu."
Theo Tin Lành Mathiơ thì người thầy đội này trực tiếp đến gặp Chúa Jêsus. Nhưng trong sách Luca, ông sai các trưởng lão. Cả hai đều đúng. Trước tiên ông sai các trướng lão, sau đó tự ông đi đến với Chúa Jêsus.
Sự khiêm nhường và đức tín của người thầy đội này thật đáng nể. Ông đã không xem mình đáng để Chúa Jêsus vào nhà ông. ông cũng không xem mình đáng đến cùng Chúa Jêsus. Nhưng ông tin rằng Chúa Jêsus sẽ chữa lành mà không cần phải hiện diện tại đó. Một lời từ Ngài sẽ đuổi xa bệnh tật.
7:8 Người thầy đội tiếp tục giải thích rằng ông hiểu biết về uy quyển và trách nhiệm, ồng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Chính ông thuộc dưới quyển của chính quyền Lamã và có trách nhiệm thực thi lệnh của họ. Hơn nữa, ông có quân lính dưới mình nghe theo lệnh ông tức thì. Ổng nhận thấy rằng Chúa Jêsus cũng có uy quyền như thế trên bệnh tật giống chính quyền La mã có uy quyền trên ông cũng như ông có trên thuộc hạ mình.
7:9,10 Chính vì thế nên Chúa Jêsus lấy làm lạ bởi đức tin của người thầy đội Lamã này. Không một ai trong dân Ysaraên có một sự tuyên xưng dạn dĩ về uy quyền tuyệt đối của
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Chúa Jêsus. Một đức tin lớn dường ấy
chẳng bao giờ mà không được ban thưởng cả. Khi họ trở về nhà của thầy đội, họ thấy rằng đẩy tớ lành mạnh.
Đây là một trong hai lần chúng ta đọc thấy ữong các sách Tin Lành rằng Chúa Jêsus lấy làm lạ. Ngài lấy làm lạ bởi đức tín của người thầy đội Ngoại Bang này và Ngài lấy làm lạ bởi sự vô tín của dân Ysơraên (Mác ó:6).
B. Sự Sống Lại của Con Trai Bà Góa (7:11-
17)
7:11-15 Na-in là một thị ưấn nhỏ phía tây bắc thành Cabênaum. Khi Chúa Jêsus đến gần thành thì Ngài thấy một đám tang đang rời thành. Đó là đám tang con trai của mụ góa kia. Chúa động lòng thương xót cho người mẹ mất con. Rờ vào quan tài mà người ta khiêng cái xác trong đó để dừng đoàn người lại. Chúa Jêsus ra lệnh cho người trẻ... chờ dậy. Ngay tức thì, sự sống trớ lại cùng cái xác và chàng trai trẻ ngồi dậy. Thế đó, Đấng Chúa Tể trên sự chết cũng như bệnh tật đã phục hồi đưa trẻ cho người mẹ.
7:16,17 Dân chúng sợ hãi, họ đã chính mắt thấy một phép lạ đầy năng quyền. Người chết sống lại. Họ tin Chúa Jêsus là một Đấng tiên tri lớn được Đức Chúa Trời sai đến. Nhưng khi họ nói: "Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài". Họ chắc không hiểu rằng chính Chúa Jẽsus là Đức Chúa Trời. Đúng hơn là họ cảm nhận rằng phép lạ là bằng chứng Đức Chúa Trời đang hành động giữa họ trong một phương thức không mang tính cách con người. Tin nẩy về phép lạ được họ đồn ra khắp xứ xung quanh.
Sách của bác sĩ Luca ghi nhận ba trường hợp sống lại "của con trẻ": con trai người đàn bà góa, con gái Giairu (8:42) và đứa bé bị quỉ ám (9:38).
c. Con Ngươi Tái Xác Nhận Cho Sứ Giả Ngài (7:18-23)
7:18-20 Tin tức về phép lạ của Chúa Jêsus lọt đến tai của Giăng Báptít đang Ương ngục tại lâu đài, bên bờ phía đông Biển Chết. Nếu Chúa Jêsus thật là Đấng Mêsi, sao Ngài không thực thi quyền năng Ngài Ưong việc giải cứu Giăng khỏi tay Hêrốt? Vì thế nên Giăng sai hai môn đồ mình đi hỏi Chúa Jêsus xem Ngài có thật là Đấng Mêsi không hay Đấng Christ vẫn còn đang đến. Việc Giăng thắc mắc quyền làm Đấng Mêsi dường như thật lạ đối với chúng ta. Nhưng chúng ta, phải nhớ rằng những con người vĩ đại nhất cũng có những lúc suy giảm đức tin. Cũng vậy,...
7:21-23 Chúa Jêsus trả lời câu hỏi của Giăng bằng cách nhắc nhở với ông rằng Ngài thực hiện phép lạ giống như những gỉ mà các tiên tri đã nói trước về những phép lạ được Đấng Mêsi thi hành (Êsai 35:5,6; 61:1). Rồi Ngài thêm vào "phước cho kẻ không vấp phạm vì cớ ta!" như là một lời tái bút cho Giăng. Điều nẩy có lẽ được hiểu như lời quở trách vì Giăng đã bị váp phạm vì Chúa Jêsus đã không đoạt lấy uy quyền cai trị và tỏ mình ra theo cách mà dân chúng đang trông đợi. Nhưng nó cũng được giải nghĩa như một lời khích lệ cho Giăng đừng bỏ đức tin mình.
C.G. Moose nói: Tôi biết không có giờ phút nào thử thách đức tin nhiều hơn lủ
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những giờ phút Chúa Jêsus tăng thêm bằng chứng của năng quyền Ngài mà lại không sử dụng năng quyền ấy... cần ân điển nhiều hơn biết bao khỉ các sứ giả trở về nói rằng: " Vâng Ngài có toàn bộ quyền năng, và Ngài có toàn bộ những điều thầy đã nghĩ về Ngài nhưng Ngài chẳng nói một lời nào về việc sẽ cứu thầy ra khỏi tù.... " Không có lời giải thích nào cả, đức tin được nuôi dưỡng; cửa ngục vẫn đóng; và rồi sứ điệp: "Phước cho kẻ không vấp phạm vì cớ ta!" Tất cả chỉ có thế thôi! 18
D. Con Người Khen Ngợi Người Dọn Đường Cho Ngài (7:24-29)
7:24 Bất cứ điều gì Chúa Jêsus có lẽ nói với Giăng riêng tư thì Ngài không nói gì hơn ngoài sự khen ngợi ông trước công chúng. Khi dân chúng kéo nhau vào ương sa mạc gần sông Giôđanh, họ được ưông thấy gì? Một kẻ cơ hội nhu nhược, không kiên định và dễ bị lay động? Chưa có ai cáo buộc Giăng là người một cây sậy bị gió rung chăng.
7:25 Vậy thì có phải họ đã trông đợi một dân chơi theo kiểu Hollywood, ăn mặc thời trang và đắm mình trong xa hoa và thanh thản không?
Không, đó là loại người chỉ quanh quẩn trong đền đài các vua, tìm kiếm sự vui hưởng xa hoa của cung điện và những cuộc gặp gỡ liên tục vì lợi ích và vui thỏa của riêng mình.
7:26 Đó là một đấng tiên tri mà họ đi xem một nguyên tắc đạo đức hiện thân, người công khai lời Đức Chúa Trời hằng sống bất chấp phải trả một giá như thế nào. Thật, ông đáng trọng hơn tiên tri nữa.
7:27 Chính ông là chủ đề nói tiên ưi và ông có đặc ân riêng để giới thiệu một vị vua, Chúa Jêsus trưng dẫn từ Malachi 3:1 để tỏ rằng Giăng đã được hứa ban trong Cựu ước, nhưng để làm thế , Ngài đã cỏ một sự thay đổi rất thú vị ương những đại từ. Trong Malachi 3:1, chúng ta đọc, "Nẩy, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta." Nhưng Chúa Jêsus ưích dẫn "Nẩy, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ngươi." Đại từ Ta được đổi thành Ngươi.
Godet giải thích sự thay đổi này như sau:
Trong quan điểm của vị tiên tri, Đấng đang sai phái, và là Đấng trước mặt Ngài có đường dọn sẩn, đã là một và chỉ một Đấng mà thôi, tức Đức Giêhôva. Vì vậy có chữ trước một ta trong Malochi. Nỉuữig đổi với Chúa Jêsus, là Đấng khi nói về chính Ngài thì không bao giờ lẫn lộn chính Ngài với Đức Chúa Cha, sự phân biệt này trở nên hết sức cần thiết. Không phải Đức Giêhôva phán về chính Ngài, nlntng Đức Giêhôva phán với Chúa Jêsus; vì vậy có hình thức trước mặt Ngươi. Từ bằng chứng ấy, chân? phải từ câu trích này suy ra được trong ý nghĩ của đấtìíỊ tiên tri, cũng như trong ý nghĩ của Chúa Jêsus, sự xuất hiện của Đấng Mêsi chính là sự xuất hiện của Đức Gìêhôva sao? 19 7:28 Chúa Jêsus tiếp tục khen Giăng bằng cách xác nhận rằng trong những người bởi đàn bà sanh ra,
không có ai lớn hơn Giăng Báptíỉ đâu.
Tính ưu việt này không nói đến tính cách cá nhân ông nhưng nói đến chức vụ ông là người dọn đường cho Đấng Mêsi. Cũng có những con người khác sốt sắng, được tôn Ương và tín kính Chúa như ông. Nhưng ngoài ông thì không ai được đặc ân công bố sự đến của vị Vua. về phần nẩy duy nhất chỉ có Giăng. Tuy nhiên, Chúa thêm vào, nhưng trong nước Đức Chúa Trời, kẻ rất nhỏ còn lớn hơn Giăng vậy. Hưởng ơn phước của nước Đức Chúa Trời thì lớn hơn là làm người dọn đường cho Vua.
7:29 Chúa Jêsus có lẽ vẫn tiếp tục phán ương câu 29 và vì thế từ (bổ sung) Ngài phải nên viết là Ông. Chúa đang nhắc lại nhận thức được nói trong sự giảng dạy của Giăng. Dân chúng và những người có tội như kẻ thâu thuế, ăn năn và được làm phép báptem ở sông Giôđanh. Tin nhận sứ điệp của Giăng và làm theo, họ đểu xưng Đức Chúa Trời là công bình, đó là, họ tin cậy Đức Chúa Trời là Đấng công bình đòi hỏi dân Ysơraên phải ăn năn trước khi Đấng Christ cai trị họ. Công dụng của từ xưng công bình này bày tỏ rỗ ràng rằng nó không có ý nghĩa là làm trở nên công bình; không ai có thể làm cho Đức Chúa Trời trở nên công bình cả. Nói đúng ra là xem Đức Chúa Trời là Đấng công bình trong mạng lệnh và luật lệ Ngài.
e. Con Người Chỉ Trích Thế Hệ của Chinh Ngài (7:30-38)
7:30-34 Người Pharisi và thầy thông giáo không chịu nhận phép báptem của Giăng và thế là chê bỏ chương trình của Đức Chúa Trời dành cho lợi ích mình.
Thật ra, không thể nào làm thỏa lòng đời nẩy mà ưong đó họ là người lãnh đạo. Chúa liên kết họ với con trẻ chơi đùa ngoài chợ. Họ không muốn tham gia vào lễ cưới hay lễ tang. Họ trái thói, bướng bỉnh, hay thay đổi và ương ngạnh. Bất kỳ chức vụ nào Đức Chúa Trời sử dụng giữa vòng họ họ đều chống đối lại. Giăng Báptít cho họ thấy một tấm gương trong đời sống khổ hạnh, khắc khổ và tự chối bỏ mình. Họ chẳng thích nó nhưng lại còn chỉ trích ồng là bị quỷ ám. Con Người ăn và uống với người thâu thuế và kẻ có tội, có nghĩa là Ngài bày tỏ chính mình Ngài cho nhưng ai đến để được ban phước. Nhưng người Pharisi vẫn không vui; họ lại gọi Ngài là người ham ăn mê uống. Kiêng ăn hay tiệc tùng, cưới hỏi hay tang chế, Giăng hay Chúa Jêsus, không điều gì hay bất cứ ai làm vừa lòng họ! Ryle khuyên: Chúng to phải bỏ ý tưởng cố gắng làm đẹp lòng mọi nqiỉời. Đây là việc không thể được, và nỗ lực như thế chỉ phí thời gian. Chúng ta phải thỏa lòng đi theo những bước chân của Đấìiíị Christ, và mặc cho thê gian muốn nói ỳ tùy thích. Hãy làm những việc chúng ta sẽ làm, chúng ta sẽ không bao giờ làm thỏa mãn thế gian (lược, cũng không bịt miệỉiíỊ được những lời bình phẩm ác ý của thế gian. Thê ẹian trước hết bới lôní> tìm vết GiăníỊ Báptít, rồi bới lông tìm vết Chủ đầy ơti cua Giăng. Và thế qian sẽ tiếp tục cãi bướníỊ và bới lồnq tìm vết các môn đồ của Vị Thầy ÚY chưn? nào vân
còn một môn đồ ấy trên trần gian
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này.
7:35 "Song sự khôn ngoan được xưng công bình nhờ những việc làm của nó." Sự khôn ngoan ở đây tiêu biểu cho chính mình Chúa Cứu Thế. Thiểu số các môn đồ tồn cao danh Ngài là con cái của sự khôn ngoan. Mặc dù số đông dân chúng chối từ Ngài nhưng những môn đồ thật của Ngài sẽ chứng minh những lời tuyên bố của Ngài là đúng qua đời sống yêu thương, thánh khiết và tận hiến của họ.
F. Tội Nhân Xức Dầu Cho Đấng Cứu Thế (7:36-39)
7:36 Trong sự kiện theo sau, chúng ta có được minh họa của sự khôn ngoan được xưng công bình qua một trong những người con, ấy là một người đàn bà có tội. Như tiến sĩ H.c. Woodring nói thật sâu sắc: "Khi Đức Chúa Trời không làm cho những người lãnh đạo tôn giáo cảm kích Đấng Christ thì Ngài dùng những gái điếm làm điều đó." Simôn, một người Pharisi mời Chúa Jêsus ăn tại nhà mình, chắc có lẽ ông bị tò mò hay có lẽ đo thái độ thù địch của ông.
7:37,38 Người đàn bà tội lỗi xuất hiện cùng lúc trong căn phòng. Chúng ta không biết bà là ai; theo truyền thống thì bà là Mari Mađơlen nhưng thiếu sự hổ trợ của Kinh Thánh. Người đàn bà nẩy đem đến một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. Khi Chúa Jêsus đang dựa vào bàn và ăn, đầu Ngài để cạnh bàn, bà đứng nơi chân Đức Chúa Jêsus, lấy tóc mình mà chùi, lại hôn chân Ngài. Rồi bà xức dầu thơm cho. Sự tôn thờ và hy
sinh như thế bày tỏ sự tin chắc của bà là chẳng có gì quá tốt cho Chúa Jêsus cả.
7:39 Thái độ của Simôn thì hoàn toàn khác. ông cảm nhận rằng những tiên tri, cũng giống như người Pharisi, phải nên xa cách khỏi những kẻ có tội. Nếu Chúa Jêsus là đấng tiên tri thật, ông kết luận, thì Ngài không để cho người xấu nết tặng cho một sự ưìu mến như thế đối với Ngài.
G. Ví DỤ VỀ HAI NGƯỜI MẮC NỢ (7:40-50) 7:40-43 Chúa Jêsus biết được tâm trí ông và Ngài nhã nhặn xin phép Simôn được nói vài lời với ông. Với sự khéo léo tột bực, Chúa kể một câu chuyện về một chủ nợ và hai người mắc nợ. Một người mắc năm chục đồng và người kia mắc năm đổng. Vì hai người không có chi mà trả nên chủ nợ tha cả hai. Lúc nẩy thì Chúa Jêsus hỏi Simôn rằng ai yêu chủ nợ hơn. Người Pharasi nẩy đáp đúng "tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều nợ hơn." Rõ ràng là ông tự cáo trách mình khi Chúa Jêsus tiếp tục bày tỏ cho ông thấy.
7:44-47 Từ lúc Chúa bước vào nhà thì người đàn bà đã có sự trìu mến vô vàn đối với Ngài. Trái lại, người Pharisi lại đón tiếp Ngài cách lạnh lùng, ngay cả những cử chỉ lịch sự thông thường như rửa chân khách, hôn má Ngài và xức dầu cho đầu Ngài cũng không được thực hiện. Tại sao thế? Lý đo là người đàn bà có được nhận thức rằng mình được tha nhiều hơn ngược lại thì Simôn lại không cảm thấy mình là một kẻ có tội trọng gì cả. "Song kẻ được tha ít thì yêu mến ít."
Chúa Jêsus không ám chỉ người Pharisi là một kẻ tội trọng. Đúng hem Ngài nhấn mạnh rằng Simôn chưa bao giờ nhận biết thật sự rằng tội lỗi rất lớn của ông đã được tha thứ rồi. Nếu ông nhận biết được như thế thì chắc có lẽ ông sẽ yêu mến Chúa sâu sắc như người ky nữ đó. Chúng ta đều là những kẻ có nhiều tội. Tất cả chúng ta khi nhận biết sự tha thứ vĩ đại thì chúng ta yêu mến Chúa càng hơn.
7:48 Rồi Chúa Jêsus công khai tuyên bố cho người đàn bà rằng tội lỗi bà đã được tha. Bà không phải được tha vì tình yêu bà đối với Đấng Christ nhưng tình yêu bà là kết quả của sự tha thứ của bà. Bà yêu mến nhiều vì bà được tha nhiều. Chúa Jêsus nhân dịp này tuyên bố công khai về sự tha thứ tội lỗi bà.
7:49,50 Những người khách khác thầm hỏi rằng Chúa Jêsus lấy quyền gì mà tha tội. Lòng tự nhiên căm ghét ân điển. Nhưng một lần nữa Chúa Jêsus bảo đảm cho người đàn bà rằng đức tin của bà đã cứu bà và rằng bà hãy đi cho bình an. Đầy là điều mà các nhà tâm thần học không thể làm được. Họ có thể cố giải thích để làm cho mất đi mặc cảm tội lỗi nhưng họ không thể ban cho niềm vui và sự bình an mà Chúa Jêsus ban được.
Việc Chúa chúng ta ngồi ăn cùng bàn với người Pharisi nẩy bị sử dụng một cách sai lầm bởi một vài Cơ Đốc nhân để biện minh cho việc gần gũi thân mật của họ với những người chưa tin, với những trò vui chơi và chiu theo sự ham muốn mình. Ryle cho một lời cảnh báo:
Những ai lập luận như thê nên nhớ hành vi của Chúa chúng ta trong dịp này. Ngài đã mang theo "công việc cua Cha" Ngùi đến bên bàn tiệc của người Pharisi. Ngài làm chứng nghịch cùng tội lỗi triển miên của người Pharisi. Ngài đã giải thích cho người Pharisi biết bủn chất sự tha tội vô điều kiện, bí quyết tình yêu thật dành cho Ngài. Ngài đã công bố bản chất cứu rỗi của đức tin. Nếu nhữniị Cơ Đốc nhân muốn lý luận bình vực mối liên hệ mật thiết với người chưa tin Chúa thì hãy chịu đến thăm nhà họ với tinh thần của Chúa chúng ta, chịu nói và cư xử như cách Chúa chúm* ta đã làm, nguyện họ f/ừ/ỉẹ mọi phương tiện để tiếp tục nề nép đó. Nhiừìg họ có nói vả cư xử bên bản tiệc /ỉ//í?//Ễf người bạn chưa tin Chúa cửa họ như cách Chúa Jêsus đã làm bén bàn tiệc của Simôn không? Họ nên trả lời chính câu hỏi này.21
H. Những Người Bàn Bà Hâu Việc Chúa Jêsus (8:1-3)
Thật tốt để nhớ rằng sách Tin Lành chứa đựng chỉ một ít sự kiện từ cuộc đời và chức vụ của Chúa chúng ta. Đức Thánh Linh chọn lựa những đề tài mà Ngài muốn nói đến, nhưng cũng bỏ qua nhiều sự kiện khác. ở đây chúng ta có một lời trình bày mộc mạc về chức vụ của Chúa Jêsus cùng với môn đổ Ngài tại thành nẩy đèn thành kia, làng nẩy đến làng khác của xứ Galilê. Khi Ngài giảng dạy và rao truyền Tin Lành của nước Đức Chúa Trời, thì Ngài cũng được hầu việc về thức ăn và chỗ ở bởi những người đàn bà được Ngài ban phước. Điển hình như bà Mali gọi là Maâơlen. Một số
người nghĩ rằng bà là một người nữ có biệt danh từ xứ Magdala (Migdol). Dù sao thì bà đã được giải cứu một cách diệu kỳ từ bảy quỉ dữ. Và bà Giannơ có chồng là quan nội vụ của vua Hêrốt. Suxannơ và nhiều người khác nữa. Lòng tốt của họ đối với Chúa đã không qua đi mà không được lưu giữ. Khi họ chia sẻ của cải mình cho Chúa Jêsus họ không nghĩ rằng các Cơ Đốc nhân ở những thời đại kế tiếp sẽ đọc và biết được lòng rộng rãi và mến khách của họ.
Đề tài cho chức vụ của Chúa Jêsus là tin lành về nước Đức Chúa Trời. Nước Đức Chúa Trời là một vương quốc, hữu hình hay vô hình, nơi mà sự cai trị của Đức Chúa Trời được nhận biết. Mathiơ dùng từ "nước thiên đàng" nhưng cơ bản thì ý tưởng đều như nhau; đơn giản là nó có ý nghĩa "Đấng Rất Cao cai trị trong nước của loài người" (Đaniên 4:17) hay "các từng trời cầm quyền" (Đaniên 4:26).
Có nhiều giai đoạn phát triển nước thiên đàng khác nhau trong Tân Ước:
1.	Trước tiên, nước thiên đàng được Giăng Báptít công bố như đã đến gần rồi (Mathiơ3:l, 2 ).
2.	Rồi thì nước thiên đàng thật ra đang hiện diện trong Con Người của Vua ("nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi," Luca 17:21). Đây là Tin Lành về nước Đức Chúa Trời mà Chúa lêsus rao truyền. Ngài tỏ ý Chính Ngài ìà Vua Ysơraên (Luca 23:3).
3.	Kế đến chúng ta thấy nước Đức Chúa Trời bị dân Ysơraên chối bỏ iLuca 19:14; Giăng 19:15).

4.	Ngày nay nước thiên đàng đang trong hình thái mầu nhiệm (Mathiơ 13:11). Đấng Christ là Vua, đang tạm thời vắng mặt nhưng sự cai trị của Ngài được nhận biết trong lòng của một số người trên đất. Nói cách khác ngày nay nước thiên đàng bao gồm hết tất cả những ai xưng mình tiếp nhận sự cai trị của Đức Chúa Trời dù họ thật sựchưa hoán cải. Phạm vi tuyên xưng bên ngoài này được nhìn thấy trong ẩn dụ về người gieo giống và hạt giống (Luca 8:4-15), lúa mì và cỏ đại (Mathiơ 13:24-30), và cá trong lưới (Mathiơ 13:47-50). Nhưng trong ý nghĩa sâu xa hơn, thật hơn thì nước thiên đàng chỉ dành cho những ai đã tin Chúa (Mathiơ 18:3) hay được tái sinh (Giăng 3:3). Đây chính là tầm ảnh hưởng của thực tại bên trong. (Tham khảo biểu đồ trong Mathiơ 3:1, 2.)
5.	Một ngày nào đó nước thiên đàng theo ý nghĩa thực sẽ được thành lập, trên đất này và Chúa Jêsus sẽ trị vì như Vua muôn vua và Chúa muôn chúa một nghìn năm (Khải Huyền 11:15; 19:10; 20:4).
ó. Thời kỳ sau cùng được biết như là vương quốc đời đời của Chúa chúng ta và Cứu Chúa Jêsus Christ (li.Phi 1:11). Đây là vương quốc trong cõi vĩnh hằng.
I. Vi Dụ vế Nguôi Gieo Giông (8:4-15) 8:4-8 Ẩn dụ về người gieo mô tả
nước thiên đàng trong khía cạnh hiện tại của nó. Điều này dạy chúng ta rằng nước Đức Chúa Trời bao gồm sự tuyên xưng cũng như tính xác thực. Và nó thiết lập nền tảng cơ bản để
cảnh báo cách nghiêm túc cho chúng ta ương việc nghe lời của Đức Chúa Trời. Nghe Lời Kinh Thánh được giảng dạy thì không phải là chuyện xem nhẹ. Những ai nghe phải có nhiều ưách nhiệm hom trước khi chưa nghe. Nếu họ coi khỉnh sứ điệp hay coi việc vâng theo là một vấn đề không bắt buộc thì chính họ sẽ bị tổn thất khi làm như thế . Nhưng nếu họ nghe và vâng theo thì họ đặt mình vào trong vị ừí tiếp nhận thêm nữa sự sáng của Đức Chúa Trời. Ẩn dụ được kể cho đoàn dân đông nhưng sau đó thì được giải thích cho các môn đồ.
Ẩn dụ kể về người gieo, hột giống, bốn loại đất mà hột giống được gieo ra và bốn kết quả.
1.	Dọc đường
2.	Đá sỏi
3.	Bụi gai
4.	Đất tốt
LOẠI ĐẤT	KẾT QUẢ
Bị giày đạp và chim trời ăn hết. Bị héo đi vì thiếu hơi ẩm.
Bị nghẹt ngòi vì gai góc.
Kết    quả một
thành trăm.
Chúa kết thúc ẩn dụ với những lời nẩy: "Ai có tai mà nghe, hãy nghe!" Nói cách khác, khi bạn nghe lời Chúa thì hãy thận trọng xem mình đang tiếp nhận Lời ấy như thế nào. Hột giống phải rơi vào trong đất lốt hầu để có kết quả.
8:9,10 Khi môn đồ hỏi Ngài về ý nghĩa của ẩn dụ, Chúa Jêsus giải thích rằng không phải ai cũng hiểu được những sự mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời. Vì cớ những môn đổ sẵn sàng tin cậy và vâng lời họ được ban cho khả năng để hiểu những sự dạy đỗ của Đấng Christ. Nhưng Chúa Jêsus ưình bày cách có chủ đích nhiều lẽ thật dùng ẩn dụ nể những ai không thật sự yêu Ngài sẽ không hiểu; hầu họ xem mà không thấy; nghe mà không hiểu. Nhìn chung họ thấy và nghe. Thí dụ như họ biết Chúa Jêsus đã nói về người gieo và hột giống. Nhưng họ không hiểu ý nghĩa sâu xa của minh hoa nẩy. Họ không nhận biết rằng lòng mình cứng cỏi, không ăn năn và là đất đầy bụi gai vậy, họ không nhận được ích lợi gì qua lời mà họ được nghe.
8:11-15 Chỉ đối với môn đồ thì Chúa giải nghĩa ẩn dụ. Họ đã tiếp sự dạy dỗ mà họ nhận lấy và vì thế họ được ban cho nhiều thêm nữa. Chúa Jêsus giải thích rằng hột giống là đạo Đức Chúa Trời, đó là lẽ thật của Đức Chúa Trời - sự dạy dỗ của Chính Ngài.
Những kẻ nghe dọc đường nghe lời nhưng chỉ theo cách nông cạn, hời hạt. Nó chỉ ở trên bề mặt cuộc đời họ và dễ bị ma quỉ (chim trời) đến cướp đi.
Những kẻ nghe đá sỏi củng nghe lời nhưng họ không để cho lời đó làm tan vỡ họ. Họ vẫn không ăn năn. Hột giống không có được sự khích lệ (hơi ẩm) nên nó sẽ khô héo và chết đi. Có lẽ lúc ban đầu họ tuyên xưng mạnh mẽ nhưng không thật trong lòng. Dường như có sự sống nhưng không có rễ bên dưới đất. Khi hoạn nạn đến thì họ chối bỏ niềm tin Cơ Đốc của mình.
Những kẻ nghe bụi gai dường như lớn lên tươi tốt ừong một lúc nhưng họ lại tỏ ra rằng mình không phải là kẻ tin thật bới không thể tiếp tục cách vững vàng. Sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời nẩy kiểm soát làm cho Lời bị nghẹt ngòi.
Đất tốt tượng trưng cho những người tín thật có lòng thật thà, tử tế. Họ không chỉ tiếp nhận lời nhưng còn cho phép nó uốn nắn cuộc đời họ. Họ là những người ham học hỏi và vâng phục, phát triển đức tính Cơ Đốc thật và sanh kết quả cho Chúa.
Darby tóm tắt sứ điệp của phân đoạn này như sau:
Nếu khi nghe, tôi có được điều mình nghe, không chỉ đơn thuần được niềm vui khi nhận lãnh, nìuừig có được nó cho riêng mình, thì điều tôi nghe trở thành một phần bản chất của linh hồn tôi, và tôi sẽ nhận thêm nhiều nữa; vì khi chân lý đã trở thành một thực thể trong linh hồn tôi, thì tôi có khả nãtiíỊ (lểnhận được thêm nhiều nữa.22
J. Trách Nhiệm Của Những Ai Nghe Lãi (8:1921)
8:16 Ngay cái nhìn lướt đầu tiên thì dường như không có mối liên hệ nhiều giữa phân đoạn này và những gì trước đó. Tuy nhiên, có một dòng chảy ý tưởng liên tục. Cứu Chúa vẫn tiếp tục nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những gì các môn đệ Ngài thực hành qua những sự dạy dỗ của Ngài. Ngài liên kết Chính Ngài với một người đã thắp đèn, nhưng lại không đặt nó dưới thùng hay là để dưới giường, nhưng để trên chân đèn cho tất cả mọi người đểu thấy sáng.
Trong việc dạy dỗ môn đổ những nguyên tắc của nước Đức Chúa Trời, Đấng thắp sáng ngọn đèn. Họ phải nên làm gì với đèn ấy?
Trước hết, họ không được lấy thùng úp lại. Trong Mathiơ 5:15, Mác 4:21 và Luca 11:33, cái thùng được ví như cái thúng. Cái thúng đương nhiên là một công cụ đo lường được dùng trong giới thương mại. Vì thế giấu đèn dưới cái thúng có thể nói đến sự cho phép lời làm chứng của mình bị che khuất hay bị phủ lấy bởi sự bận rộn trong đời sống mưu sinh. Tốt hơn là nên để ngọn đèn trên cái thúng, đó là, bày tỏ Tin Lành nơi cửa chợ hay dùng công việc mình như bục giảng để truyền bá Tin Lành.
Thứ hai là môn đệ không nên giấu đèn mình dưới giường. Giường nói về sự nghỉ ngơi, thoải mái, lười biếng và ham mê. Những điều như thể này thật ngăn trở làm cho đèn không tỏa sáng! Môn đồ phải để đèn mình trên chân đèn. Nói cách khác thì anh ta phải sống và giảng về lẽ thật hầu cho mọi người đều thấy được.
8:17 Câu 17 dường như muốn nói rằng nếu chúng ta cho phép sứ điệp bị giới hạn bởi vì công việc hay sự lười biếng thì sự hờ hững và thất bại của chúng ta sẽ bị phơi trần. Che giấu lẽ thật sẽ phải lộ ra và giữ kín nó sẽ bị biết và tỏ ra.
8:18 Vì vậy chúng ta phải cẩn thận về cách chúng ta nghe. Nếu chúng ta thành tín chia sẻ lẽ thật với người khác thì Đức Chúa Trời sẽ tỏ ra những lẽ thật mới mẽ và sâu sắc hơn
cho chúng ta. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta không có tinh thần nhiệt huyết truyền giáo thì Đức Chúa Trời sẽ tước khỏi chúng ta lẽ thật mà chúng ta sở hữu. Những gì chúng ta không dùng thì chúng ta sẽ mất đi. CH. Lang dẫn giải:
Các môn đồ lắng nghe với một tầm trí háo hức muôn hiểu biết và sẵn sàng tin nhận và vâng theo: Những người còn lại thì lắng nghe với vẻ bơ phờ mệt mỏi, tò mò hay cương quyết chống đối. Đôi với những người trước thì nhiều tri thức được ban cho, còn những kẻ sau thì bị tước đi trí thức mà họ dường như có được.23
Nếu muốn giữ thì hãy sẻ chia Đó là điều tốt từ trên cao: Không cho nữa, chúng ta không có nữa;
Đó chính là luật của yêu thương.
- R.c Trench
K. Mẹ và Anh Em Thật Cùa Chúa Jêsus (8:19-21)
Khi Ngài giảng dạy tới đây thì Chúa Jêsus được báo là mẹ và anh em Đức Chúa Jêsus đang chờ để gặp Ngài. Song vì người ỉa đông lắm, họ không đến gần Ngài được. Câu trả lời của Chúa là mối quan hệ thật với Ngài không phụ thuộc vào mối quan hệ ruột thịt, nhưng phụ thuộc vào sự vâng theo đạo Đức Chúa Trời. Ngài công nhận tất cả những ai run sợ ở lời ấy, tiếp nhận với lòng nhu mì và vâng phục cách tuyệt đối là những thành viên trong gia đình của Ngài. Không có đám đông nào có thể ngăn trở gia đình thuộc linh của Ngài khi họ nghe lời Ngài.
L. Con Người Làm Yên Con Bão (8:22-25) 8:22 Trong phần còn lại của chương này, người ta thấy Chúa Jêsus thực thi quyền làm chúa của Ngài ưên những hiện tượng khí tượng, trên ma quỉ, ưên bệnh tật và trên cả sự chết. Tất cả những điều này nghe theo lời Ngài; chỉ có con người là từ chối.
Những cơn bão dữ thường nổi lên rất nhanh trên vùng Biển Galilê, làm nguy hiểm cho thuyền bè qua lại. Nhưng có lẽ cơn bão đặc biệt này bắt nguồn từ Satan; Nó chắc có lẽ cố muốn hủy diệt Cứu Chúa của thế gian.
8:23 Chúa Jêsus ngủ khi cơn bão nổi lên; sự kiện Ngài ngủ chứng thực nhân tính thật của Ngài. Cơn Mo lặng đi khi Chúa Jêsus Phán. Sự kiện này chứng thực thần tính tuyệt đối của Ngài.
8:24 Mồn đồ thức Cứu Chúa dậy, biểu lộ nỗi sợ hãi kinh hoàng về sự an toàn. Với tư thế hoàn toàn đỉnh đạc, Ngài khiến gió và sóng yên lặng; và tất cả trở nên bình tịnh. Những gì Ngài đã làm đối với biển Galỉlê ngày xưa thì ngày nay Ngài có thể làm đối với môn đổ bị hoạn nạn, bị chòng chành trong cơn bão tố.
8:25 Ngài hỏi môn đổ Ngài, "Đức tin các ngươi ở đâu?" Họ không nên lo lắng. Họ không cần phải đánh thức Ngài. "Không có nước nào nuốt lấy được con thuyền mà Chúa của đất trời và biển đang ở trên đó." Được ở cùng Đấng Christ trên con thuyền thì tuyệt đối an toàn và yên tâm.
Các môn đồ không hiểu đầy đủ về quyền năng của Chúa họ. Sự hiểu biết của họ về Ngài thật khiếm khuyết.
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Môn đồ SỢ hãi và bỡ ngỡ sao các hiện tượng thời tiết lại vâng lời Ngài. Họ cũng không khác gì chúng ta. Trong những cơn bão của cuộc đời, chúng ta thường tuyệt vọng. Rồi khi Chúa đến trợ giúp chúng ta thì chúng ta kinh ngạc bởi sự bày tỏ của quyền năng Ngài. Và chúng ta tự hỏi rằng tại sao chúng ta không tin cậy Ngài cách ươn vẹn.
M. Người Giẽ-ra-sè Bị Quỉ Ám Được Chữa Lành (8:2849)
8:26,27 Khi Chúa Jêsus cùng các môn đồ tới bờ biển, họ đang ở ưong xứ của dân Giêrasê.24 Tại đó họ gặp một người bị nhiều quỉ ám. Mathiơ đề cập đến hai người bị quỉ ám, trong khi Mác và Luca chỉ nói về một người mà thôi. Những sự có vẻ như trái ngược nhau như thế có thể cho biết đó thực ra là hai sự kiện khác nhau, hay một người viết ra đầy đủ hơn những người kia. Trường hợp bị quỉ ám đặc biệt này làm cho nạn nhân vứt bỏ quẩn áo, sống lánh xa xã hội và ở nơi mổ mả.
8:28,29 Người ấy vừa thấy Đức Chúa Jêsus, thì vội xin Ngài để cho nó yên. Đương nhiên, nó là tà ma nói qua người đàn ông đáng thương đó.
Việc quỉ ám là thật. Ma quỉ không chỉ là những thế lực nhưng nó còn là thực thể siêu nhiên chiếm hữu bên trong con người, kiểm soát tư tưởng, lời nói và hành vi. Nhưng con quỉ làm cho con người này dữ tợn vô cùng đến nỗi người này bị co giật dữ dội, người cứ bẻ xiểng tháo còng và chạy vào nơi đồng vắng. Không có gì ngạc nhiên khi chúng ta biết rằng số lượng quỉ trong người đàn ông này đủ để hủy diệt khoảng hai ngàn con heo (xem Mác 5:13).
8:30,31 Tên người này là Quân đội bởi vì ông ta đã bị một quân đội qui ám. Đội quỉ nhận biết Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời Rất Cao. Chúng nó cũng biết rằng ngày tận số của chúng nó thì không thể Ưánh khỏi và rằng Ngài sẽ làm cho điều này xảy ra. Nhưng chúng nó cố xin Ngài ân xá đừng khiến mình xuống vực sâu.
8:32,33 Khi bị đuổi ra khỏi người đàn ông thì chúng nó xin phép được nhập vô một bầy heo đông đương ăn trên núi. Chúng nó được phép và hậu quả là bầy heo từ trên vực cao đâm đẩu xuống hồ và chết chìm. Ngày nay Chúa bị người ta chỉ trích là hủy hoại tài sản của người nào đó. Tuy nhiên, nếu người chăn heo là người Do Thái thì họ đang làm một công việc không trong sạch và bất hợp pháp. Dù họ là người Do Thái hay người Ngoại thì họ phải thấy giá trị của một con người hem hẳn với hai nghìn con heo.
8:34-39 Tin tức nhanh chóng được truyền ra khắp vùng. Khi đám đồng họp lại thì họ thấy con người trước đây bị quỉ ám được hồi phục, tỉnh táo hoàn toàn. Người Giêrasê trở nên tức giận và họ xin Chúa Jêsus lìa khỏi. Họ nghĩ về bầy heo mình nhiều hơn Cứu Chúa; về heo của họ hơn hồn của họ. Darby nhận xét:
Thế íỊỈon van nài Chúa Jêsus ra đi, khao khát được dễ chịu thoải mái, họ bị khuấy độníỊ bởi hiện diện và quyền năỉìí> của Đức Chúa Trời còn nhiều hơn bởi một quân đoàn quỉ.
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Ngài ra đi. Người được chữa lành... ắt sung sướng ngây ngất để được ở bên Ngài; nhiữig Chúa sai anh trở về... để làm clúữig ân điển và quyền
25
năng anh đã được nhận. Sau này khi Chúa viếng thăm thành Đêcabôlơ, một đám đông đồng tình ủng hộ đến gặp Ngài (Mác 7:31-37). Đây có phải là kết quả của những chứng nhân trung tín trong sự kiện người bị quỉ ám được chữa lành không?
N. Chữa Lành Bệnh Nan Y Và Làm Người Chết Sống Lại (8:40-56)
8:40-42 Đức Chúa Jẽsus đi trờ lại
bờ Biển Galilê về hướng tây. Có một đám đông đang trông đợi Ngài. Có người cai nhà hội tên là Giairu rất nôn nóng được gặp Ngài vì ông có con gái mười hai tuổi gần chết. ông xin Chúa Jêsus đi với ông ngay. Nhưng dân chúng lấn ép Ngài, cản bước tiến của Ngài.
8:43 Trong đám đông có một người đàn bà nhút nhát nhưng lại tuyệt vọng vì bà bị bệnh mất huyết mười hai năm rồi. Bác sĩ Luca thừa nhận rằng bà đã tốn hết tiên của về thầy thuốc mà không ai chữa lành được. (Mác thêm chi tiết nhỏ rằng thật ra bệnh bà ngày càng nặng hem!)
8:44,45 Bà cảm nhận trong Chúa Jêsus có quyền năng chữa lành bệnh cho bà, vì vậy bà thận trọng len lõi qua đám đông để đến gần Ngài. Cúi xuống, bà rờ trôn áo Chúa, trôn áo là cái đường viền hay cái tua tạo thành cái lai áo của người Do Thái (Dân số 15:38,39; Phục 22:12). Tức thì huyết Cầm lại và bà hoàn toàn được chữa lành. Bà cố nhanh chân rời khỏi nơi ấy nhưng câu hỏi của Chúa Jêsus làm bà đứng lại, "Ai rờ đến Ta?" Phierơ và các môn đồ khác nghĩ đây là một câu hỏi thừa vì mọi người đang xô lấn, chen chúc và chạm vào Ngài!
8:46 Đức Chúa Jêsus nhận biết sự đụng chạm khác biệt này. Như một ai đó đã nói "Xác thịt thì va chạm nhưng đức tín là rờ chạm." Ngài nhận biết rằng đức tin đã rờ Ngài, vì Ngài cảm nhận được quyển phép từ Ngài tuôn tràn ra - quyền phép chữa lành người đàn bà. Ngài nhận biết quyển phép đó từ Ngài mà ra. Đương nhiên không phải Ngài sẽ còn ít năng quyền hơn trước nhưng đơn giản là để chữa lành thì Ngài phải tốn. Có sự tiêu dùng.
8:47,48 Người đàn bà... thi run sợ... nơi chân Ngài và đưa ra một lời xin lỗi giải thích lý do tại sao mình đã rờ đến và một lời làm chứng đầy lòng biết ơn về những gì đã xảy ra. Sự thú nhận cách công khai của bà được khen thưởng qua lời tuyên dương công khai của Chúa Jêsus về đức tin của bà và lời công bố công khai về sự bình an Ngài ưên bà. Không ai bởi đức tin mình rờ chạm Chúa mà Ngài không biết và người đó không nhận được phước hạnh. Không ai tuyên xưng Ngài một cách công khai lại không được mạnh mẽ trong sự bảo đảm về sự cứu rỗi mình.
8:49 Sự chữa lành người đàn bà bị xuất huyết chắc cũng không làm cho Chúa Jêsus chậm bước nhưng nó đủ thời gian để cho người đến báo rằng con gái Giairu đã chết và vì vậy thì không phiền đến Thầy nửa. Có đức
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tin rằng Ngài có năng quyền chữa lành nhưng lại chưa tin rằng Ngài sẽ làm cho người chết sống lại.
8:50 Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus không bỏ qua cách dễ dàng như thế. Ngài phán với lời an ủi, khích lệ và hứa hẹn. "Đừng sợ, hãy tin mà thôi, thì con người sẽ được cứu."
8:51-53 Ngay khi Ngài đến nhà thì Ngài đi vào phòng, mang theo Phierơ, Giacơ và Giăng, cùng với cha mẹ. Mọi người khóc lóc trong tuyệt vọng nhưng Chúa Jêsus bảo họ đừng khóc lóc nữa vì đứa bé không phải chết, song nó ngủ. Điều này làm cho họ chế giễu Ngài bởi vì họ quả quyết rằng nó thật chết rồi.
Bé gái đó có chết thật không hay cô ấy đang Ương một giấc ngủ sâu giống như đang hôn mê. Hầu hết những nhà bình luận nói rằng cố bé đã chết rồi. Họ chỉ ra rằng Chúa Jêsus có ý nói đến Laxarơ như đang ngủ, có nghĩa là ông ta đã chết rồi. Ngài Robert Anderson nói rằng bé gái ấy thật ra chưa chết.26 Sự tranh luận của ông như sau:
Ì. Chúa Jêsus nói rằng đứa bé sẽ "được cứu". Lời này cũng giống như lời Ương câu 48 của chương này để cập đến sự chữa lành chớ không phải là sự sống lại. Lời này không được dùng trong Tân Ước về sự làm sống lại kẻ chết.
2.	Chúa Jêsus dùng lời khác cho chữ ngủ trong trường hợp của Laxarơ.
3.	Người ta nghĩ rằng cô bé đã chết, nhưng Chúa Jêsus sẽ không bao giờ làm tăng uy tín của mình trong việc làm cho cô bé sống lại khi thật ra
Ngài biết rằng cô bé đó chỉ đương ngủ mà thôi.
Anderson nói rằng đây đơn giản chỉ là vấn đề bạn tin ở ai mà thôi. Chúa Jêsus nói rằng cô bé chỉ đang ngủ nhưng những người khác nói rằng cô bé đã chết.
8:54-56 Nhưng dù Ưong trường hợp nào đi nữa, khi Chúa Jêsus phán với cô bé: "Con ơi, hãy chờ dậy!" Con ấy chờ dậy liền. Sau khi hoàn ưả cô bé lại cho cha mẹ cô Ngài bảo họ không được cho mọi người biết phép lạ này. Ngài không quan tâm đến sự nổi tiếng, sự nhiệt tình luôn dời đổi của công chúng, và tính hiếu kỳ vẩn vơ.
Như vậy, kết thúc năm thứ hai chức vụ công khai của Chúa Jêsus. Chương 9 mở ra năm thứ ba với việc sai mười hai sứ đồ ra đi.
0. Con Người Sai Các Mân Đõ Minh Ra Ai (9:1-11)
9:1-2 Sự kiện này cũng gần giống như việc sai mười hai sứ đồ trong sách Mathiơ 10:1-15, nhưng có một vài điểm khác biệt đáng chú ý. Thí dụ như Ương Mathiơ thì các mồn đổ được dạy là chỉ đến với người Do Thái và được phán bảo làm cho kẻ chết sống lại cũng như chữa bệnh. Hẳn là có lý do cho việc tường thuật súc tích Ưong Luca nhưng lý do đỏ thì không rõ ràng. Chúa không chỉ có quyền năng và uy quyền thi hành phép lạ nhưng Ngài còn trao năng lực và quyển phép này cho kẻ khác. Năng lực có nghĩa là sức mạnh hay khả năng. Quyên phép ngụ ý là có quyền dùng nó. Sứ điệp của môn đổ được các dấu kỳ phép lạ
làm cho vững (Hêbơrơ 2:3,4) ương tình hình khi mà cả Kinh Thánh chưa được viết ra. Đức Chúa Trời có năng quyền chữa lành lạ lùng, nhưng có phải sự chữa lành vẫn còn phải cặp theo với sự giăng dạy Tin Lành hay không thì hẳn đang bị đặt câu hỏi.
9:3-5 Giờ thì các môn đệ sẽ có dịp thực hành những nguyên tắc mà Chúa đã dạy cho họ. Họ phải tin cậy Ngài chu cấp mọi nhu cầu vật chất - không bao, bánh hoặc tiền bạc. Họ phải sống thật giản dị - không gậy, cũng không được có hai áo. Họ phải ở Ương nhà đầu tiên họ được tiếp đón - không được di chuyển đây đó hy vọng tiếp kiếm chỗ ở thoải mải hơn. Họ không được ở lâu hơn hay tạo sức ép với những ai từ chối sứ điệp, nhưng được dạy là phải phủi bụi chân mình để làm chứng nghịch cùng họ.
9:6 Có lẽ các môn đồ giảng Tin Lành và chữa lành người có bệnh từ làng nẩy đến làng kia tại xứ Galilê. Sứ điệp của họ về một nước thiên đàng -công bố sự hiện diện của Vị Vua sống giữa họ và Ngài sẵn lòng trị vì trên những con người biết ăn năn tội.
9:7 Lúc này, Hêrốt Antiba là chư hầu tại xứ Galilê và Pêria. ông cai trị một phần tư lãnh thổ của cha ông, vương quốc Hêrốt Đại Đế. Lời đồn đến ông rằng có một Đấng đang làm những phép lạ quyền năng trong lãnh thổ ồng. Tức thì lương tâm ồng bắt đầu nêu lên những thắc mắc. Hình ảnh của Giăng Báptít vẫn còn làm ông khó chịu. Hêrốt đã làm câm đi tiếng nói can đảm đó bằng việc chém đầu Giăng, nhưng quyền năng của cuộc đời đó vẫn ám ảnh ông. Người nào đã làm cho Hê rốt tiếp tục nghĩ về Giăng? Người ta đồn rằng Giăng đã từ kẻ chết sống lại.
9:8,9 Những người khác đoán rằng ÊM hay các đấng tiên tri trong Cựu Ước. Hêrốt cố trấn an nỗi lo sợ mình bằng cách nhắc nhở cho mọi người biết rằng ông đã chém đẩu Giăng Báptít rồi. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó. Vậy người nẩy là ai? ông tìm cách thấy Đức Chúa Jẽsus nhưng không được thấy Ngài chỉ cho tới khi trước lúc Đấng Cứu Thế bị đóng đinh.
Thật là quyền năng của một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh! Chúa Jêsus, Một Người Thợ Mộc ít tiếng tăm, lại làm cho vua Hêrốt run sợ cho dù chưa từng được gặp Ngài. Đừng bao giờ đáng giá thấp tầm ảnh hưởng của một người đầy dẫy Đức Thánh Linh!
9:10 Khi các sứ đồ trở về... thì họ
trực tiếp trình cùng Chúa mọi việc họ đã làm ương cuộc hành Ưình. Có lẽ đây là một phương cách đúng cho tất cả những nhân sự hầu việc Chúa. Thường thì sự công khai tường trình công việc luôn dẫn đến sự ganh ghét và chia rẽ. Và G. Campbell Morgan dẫn giải rằng "Sự đàm mê số liệu thống kê của chúng ta tức là tự cho mình là trung tâm, nó thuộc về xác thịt chứ không thuộc về Thánh Linh." Chúa chúng ta đem các môn đồ đi tẽ ra với mình tại một nơi gần thành Bếtsaiđa [ngôi nhà đánh lưới). Hình như vào thời điểm này có hai thành đều gọi là Bết-sai-đa, một ở tại hướng tây bờ biển Galilê và một cái ở hướng
đông. Nơi chốn chính xác vẫn chưa được biết.
9:11 Bất cứ hy vọng được có thời gian yên tỉnh chung với nhau giữa Chúa và các môn đồ thường nhanh chóng tan biến. Một đám đông liền tụ tập. Chúa Jêsus luôn luồn sẵn sàng. Ngài không xem điều này như là một sự can thiệp đầy phiền toái. Ngài không bao giờ quá bận rộn đến nổi không chúc phước cho người ta. Thực tế điều này được mô tả thật rõ ràng rằng Đức Chúa Jẽsus tiếp đãi dân chúng, giảng cho họ về nước Đức Chúa Trời và chữa cho những kẻ cẩn được lành bịnh.
p. Cho Năm Ngàn Người Ăn (9:12-17) 9:12 Khi trời dần tối, mười hai sứ đồ trở nên bất an. Nhiều người cần thức ăn quá! Một tình thế quá nan giải. Nên họ xin Chúa truyền cho dân chúng về. Thật giống như lòng của chúng ta! Trong những vấn đề thuộc về chúng ta thì chúng ta thường nói như Phierơ "Xin Chúa khiến cho con đến với Ngài..." Nhưng với những người khác thì chúng ta dễ dàng thưa với Chúa rằng: "truyền cho dân chúng về."
9:13 Chúa Jêsus không truyền cho họ đi vào những làng ấp quanh vùng để kiếm thức ăn. Tại sao các môn đồ đi ra để phục vụ cho dân chúng trong khi họ lại làm ngơ với những con người đang ồ xung quanh mình? Hãy để các môn đồ cho đoàn dân đông này ăn. Họ phản đối lại, nói rằng họ chỉ có được năm cái bánh và hai con cá mà thôi, nhưng lại quên rằng họ đang có được Chúa Jêsus là nguồn ban cho vô hạn mà họ có thể nhận lãnh.
9:14-17 Ngài bảo các môn đồ cho đoàn dân năm ngàn người nam ngồi xuống chưa tính đàn bà và con nít. Và sau khi tạ ơn, Ngài bẻ ra và cứ thế mà trao cho môn đồ. Và họ cứ lần lượt phân phát cho dân chúng. Mọi người ăn no đủ. Thực tế là sau bữa ăn thức ăn thừa còn nhiều hom lúc bắt đầu. Thức ăn thừa tới mười hai giỏ đẩy, mỗi giỏ cho một môn đồ. Những ai cố gắng giải thích phép lạ này chỉ ngày càng bối rối thêm mà thôi.
Sự kiện này có một tầm ảnh hưởng đối với các môn đồ là những người có trách nhiệm phải truyền giáo cho thế gian. Năm ngàn người đại diện cho một nhân loại đang bị hư mất, đói khát bánh của Đức Chúa Trời. Những môn đổ là hình ảnh của những Cơ Đốc nhân bất lực, dường như bị giới hạn nguồn tài nguyên nhưng lại sẵn sàng chia sẻ những gì họ có. Điểu răn của Chúa, "Các ngươi hãy cho họ ăn" là một lời nói nhấn mạnh về đại mạng lệnh. Bài học đó là nếu chúng ta dâng cho Chúa Jêsus những gì mình có thì Ngài có thể nhân cấp nó lên để cho đoàn dân đói khát thuộc linh ăn. Chiếc nhẫn kim cương đó, hợp đồng bảo hiểm đó, tài khoản ngân hàng đó, những dụng cụ thể dục đó! Những thứ đó có thể biến đổi thành những văn hóa phẩm Cơ Đốc đem đến kết quả về sự cứu rỗi linh hồn, những con người tin Chúa sẽ trớ thành những con người thờ phượng Chiên Con của Đức Chúa Trời trong cõi đời đời.
Trong thế hệ này, thế gian có thể được nghe Tin Lành nếu những Cơ Đốc nhân đầu phục trọn vẹn chính
mình và những gì mình có cho Đấng Christ. Đó là bài học tồn tại lâu dài về việc hóa bánh cho năm ngàn người ăn.
(Ị. Lời Tuyên Xứng Trọng Đại Của Piiierd (9:18-22)
9:18 Ngay sau phép lạ hóa bánh nuôi đoàn dân, chúng ta có lời tuyên xưng trọng đại của Phierơ về Đấng Christ tại Sêsarê Philíp. Có phải phép lạ những ổ bánh và cá đã mở mắt các môn đồ cho họ thấy vinh hiển của Chúa Jêsus ưong tư cách Đấng Chịu Xức Dầu của Đức Chúa Trời? Biến cố tại Sêsarê Philíp ở đây thường được công nhận là mốc phân ranh chức vụ dạy dỗ của Cứu Chúa với mười hai sứ đồ. Mãi đến thời điểm này, Ngài vẫn kiên nhẫn dẫn họ đến chỗ am hiểu Ngài là ai và Ngài có thể làm gì ương và qua họ. Giờ đầy Ngài đã đạt mục tiêu đó, vì vậy, từ nay ưở đi Ngài kiên quyết tiến đến thập tự giá. Chúa Jêsus đã cầu nguyện một mình. Kinh Thánh không ghi lại Chúa Jêsus từng cầu nguyện với các môn đồ. Ngài đã cầu thay cho họ, cầu nguyện trước mặt họ, và dạy họ cầu nguyện, nhưng đời sống cầu nguyện của chính Ngài tách biệt khỏi đời sống cầu nguyện của họ. Sau một bữa cầu nguyện, Ngài hỏi các môn đồ xem dân chúng nói rằng Ngài là ai.
9:19,20 Họ báo lại những ý kiến khác nhau: có người nói là Giăng Báptít, người khác nói Êli; người khác nữa nói một trong các Đấng tiên tri Cựu Ước sống lại. Nhưng khi Ngài hỏi các môn đổ, Phierơ dạn dĩ xưng Ngài là Đấng Christ (hay Đấng Mêsi) của Đức Chúa Trời.
Những nhận định của James Stewart về biến cố tại Sêsarê Philíp xuất sắc đến nỗi chúng ta trích đầy đủ chi tiết:
Ngài mở đầu với câu hỏi không liên quan đến ai - "Người ta nói ta là ai?" Đó không hề là câu khó trả lời. Khắp nơi người ta đang đồn đại nhiều điều về Chúa Jêsus. Hàng tá nhận định lan tràn khắp nơi. Đủ mọi loại tin đồn và dư luận. Jêsus đang nằm trên mọi môi miệng. Và không những nói về Chúa Jêsus, người ta còn nói những điều tuyệt vời về Ngài. Có người nghĩ Ngài lồ Giăng Báptít sống lại. Người khác nói Ngài nhắc họ nhớ đến Én. Người khác nữa nói Ngài là Giêrêmi hay một đấng tiên tri nào khác. Nói cách khác, tuy dư luận không hề nhất trí với nhau về Chúa Jêsus là ai, nỉuừig họ nhất trí rằng Ngài là vĩ nhân nào dó. Ngài thuộc vào hàng những anh hùng của chủng tộc.
Điều đáng nói ở đây là lịch sử đang tự lập lại. Một lần nữa, Chúa Jêsits đang ở trên mọi môi lưỡi. Ngày nay, Ngài đang được nói đến bên ngoài phạm vi Hội Thánh Cơ Đốc. Và những nhận định về Ngùi thật đa dạng biết bao. Papini nhìn Chúa Jêsus, ổnẹ thấy Thi Sĩ. Bruce Barton thấy Con Người Hành Động. Midclleton Murry nhìn thấy Đânq Thần Bí. Những MỊKỜi khôn? hề tin giáo lý chánh thống đã sẵn sàng ròn Chúa Jêsus lù mẫu mực của các thánh dồ và nguyên soái cùa mọi lãnh tụ đạo đức: trải muôn đời. John Stuart MUI nói: "Ngay cả ạiờ đây, người vô tín không dề tìm đâu ra cách chuyển quy tắc đức hạnh từ diều trừu tượng sanq cụ thể nào tốt
hơn là nỗ lực sống cuộc đời mà Đấng Christ đã phê chuẩn cho đời sống chúng ta." Giồng như những người thời Ngài đã gọi Ngài là Giăng, ÊM, Giêrêmi, con người ngày nay cũng đồng ý Chúa Jêsus đứng đầu hàng các anh hùng và thánh đồ cửa mọi thời đại.
Nhiũìg Chúa Jêsus không thỏa lòng với sự công nhận như thế. Người ta đang nói Ngài là Giăng, Én, Giêrêmi. Nhiữig như vậy có nghĩa Ngài chỉ là một thành phần trong một chuỗi. Điều đó có nghĩa đã có nhiều tiền lệ và những nhân vật song song, và cho dẫu Ngài đứng đầu hàng, Ngài vẫn chỉ là primus inter pares, tức là hàng thứ nhất giữa vòng những người bình đẳng với Ngài. Nhiừig hoàn toàn chắc chắn đó không phải là điều mà Đấng Christ của Tăn Ước đòi hỏi. Con người có thể đồng ý , hoặc có thể bất đồng với những lời tuyên bố của Đấng Christ; nỉuOĩíỊ về sự thật của chính lời tiên tri này thì không cỏ chút nghi ngờ nào. Đấng Christ đã tuyên bô Ngài là một Đấng trước đây chưa tìữig có, vô địch, độc nhất vô nhị (Ví dụ Mathiơ 10:37; 11:27; 24:35; Giăng 10:30; Ỉ4:6)27 9:21,22 Sau lời tuyên bố lịch sử của Phierơ, Chúa cấm môn đồ nói cho người khác; không điều nào được phép làm gián đoạn con đường đến thập tự giá của Ngài. Rồi Chúa tiết lộ cho họ biết tương lai trước mắt của Ngài. Ngài phải chịu khổ, phải bị các lãnh tụ tôn giáo của Ysơraên bỏ ra, phải bị giết, và được sống lại vào ngày thứ ba. Đây là lời công bố đáng sửng sốt. Chúng ta đừng quên những
lời này được phán ra bởi Con Người duy nhất vô tội và công nghĩa đã từng sống trên đất này. Chúng được phán ra bởi Đấng Mêsi thật của Ysơraên. Đây là những lời phán của Đức Chúa Trời hiện thân trong xác thịt. Chúng cho biết sự sống thỏa mãn, sự sống trọn lành, sự sống vâng phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ bao gồm sự chịu khổ, bị khước từ, sự chết dưới hình thức này hoặc hình thức khác, và sự sống lại đến một sự sống không còn chết nữa. Đây là sự sống được tuôn đổ ra cho người khác.
Đương nhiên điều này trái ngược với quan niệm phổ thông về vai ưò của Đấng Mêsi. Con người tìm kiếm một lãnh tụ đầy uy lực được dọa để tiêu diệt kẻ thù. Át hẳn đây là cú sốc lớn cho các môn đồ. Nhưng nếu Chúa Jêsus thật sự là Đấng Christ của Đức Chúa Trời - như họ đã tuyên xưng -thì họ không có cớ gì để vỡ mộng hay ngã lòng. Nếu Ngài là Đấng Chịu Xức Dầu Của Đức Chúa Trời, thì sự nghiệp của Ngài không bao giờ thất bại. Bất luận điều gì xảy đến cho Ngài hay cho họ đi nữa, họ vẫn ồ bên chiến thắng. Chiến thắng và sự binh vực là điều không thể tránh khỏi.
R. Lai Mời Vác Thập Tự Giá (9:23-27) 9:23 Sau khi phác họa tương lai của chính Ngài, Chúa mời các môn đồ theo Ngài. Điều này có nghĩa là họ phải tự phủ nhận bản thân và vác thập tự giá mình. Tự bả mình có nghĩa sẵn lòng từ bỏ bất kỳ điều gì có thể gọi là quyền lợi trong kế hoạch hoặc sự chọn lựa, để công nhận quyển tể trị của Ngài trong mọi lãnh vực của
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đời sống. Vác thập tự giá có nghĩa quyết tâm chọn loại sự sống Ngài đã sống. Điều này bao gồm:
-	Sự chống đối của những người thân.
-	Sự khinh chê của thế gian.
-	Từ bỏ gia đình nhà cửa đất đai và những ưện nghi của đời này.
-	Hoàn toàn nương cậy Đức Chúa Trời.
-	Vâng phục sự dẫn dắt của Thánh Linh.
-	Rao giảng một sứ điệp không được mến mộ.
-	Lối đi cô đơn.
-	Những cuộc công kích có tổ chức từ các lãnh tụ tôn giáo đã được vững lập.
-	Chịu khổ vì sự công bình.
-	Bị vu cáo và sỉ nhục.
-	Tuôn đổ sự sống của mình cho người khác.
-	Chết với bản ngã và với thế gian. Nhưng còn bao gồm cả việc nắm
chặt sự sống vốn là sự sống thật sự nữa! Điều này có nghĩa cuối cùng tìm được nguyên nhân chúng ta hiện hữu. Và điểu này nói đến phần thưởng đời đời. Theo bản năng, chúng ta rụt lại không thích sự sống vác thập tự giá. Tâm trí chúng ta miễn cưỡng để tin đấy có thể là ý muốn của Chúa dành cho mình. Thế nhưng những lời của Đấng Christ: "Nếu ai muốn theo ta" có nghĩa không ai được miễn và không ai bị loại trừ.
9:24 Khuynh hướng tự nhiên là cứu lấy mạng sống chúng ta bằng cách sống ích kỷ, tự mãn, theo thông lệ và nhỏ nhen. Chúng ta có thể nuông chiu những vui thú và ham muốn bằng cách dìm mình vào cảnh tiện nghi, sang trọng và đễ chịu, bằng cách sống cho hiện tại, bán rẻ những tài năng tốt nhất của chúng ta cho thế gian để đổi lấy một vài năm an toàn giả tạo. Nhưng bằng chính hành động đó, chúng ta đánh mất sự sống mình, tức là chúng ta trượt mất mục đích chân chính của sự sống mà niềm vui thỏa tâm linh sâu nhiệm đáng ra đi kèm theo đó! Mặt khác, chúng ta có thể mất sự sống mình vì cớ Chúa. Con người nghĩ chúng ta điên dại nếu tung những tham vọng ích kỷ của mình theo gió, nếu tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài trước, nếu chúng ta đầu phục Ngài không chút e đè. Nhưng nếp sống từ bỏ thế này mới chính là thật sống. Nếp sống ấy có sự vui mừng, vô tư thánh khiết, và thỏa mãn sâu xa ương lòng, mà không lời nào tả nổi.
9:25 Khi Cứu Chúa nói chuyện với mười hai sứ đồ, Ngài nhận thấy lòng khao khát giàu có của cải vật chất có thể là ưở ngại mạnh mẽ cho sự đầu phục trọn vẹn. Và như vậy trên thực tế Ngài phán: "Giả sử các ngươi có thể chất chứa mọi vàng bạc Ưong cả thế gian này, có thể sở hữu toàn bộ điền trang và bất động sản, mọi cổ phiếu và trái phiếu - mọi thứ quý báu của vật chất của cải - và giả sử trong nỗ lực cật lực để có được mọi điều ấy, ngươi trượt mất mục đích thật của đời sống, vậy ích gì cho các ngươi? Các ngươi sẽ có nó trong ít lâu, rồi rời bỏ nó mãi mãi. Đầy sẽ là cuộc mặc cả điên rồ để bán cuộc sống ngắn ngủi
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duy nhất ấy lấy một vài món đổ chơi bằng bụi đất."
9:26 Một chướng ngại khác nữa cản trở sự tận hiến hoàn toàn cho Đấng Christ chính là sợ hổ thẹn. Thật hoàn toàn phi lý khi một tạo vật lại hổ thẹn về Đấng Tạo Hóa của mình, khi một tội nhân hổ thẹn về Cứu Chúa của mình. Thế nhưng ai trong chúng ta không đáng ưách về những điều ấy? Chúa công nhận khả năng bị hổ thẹn và long trọng cảnh cáo khả năng đó. Nếu chúng ta tránh sự hổ thẹn này bằng cách sống cuộc đời Cơ đốc trên danh nghĩa, bằng cách làm theo đám đông, thì Con Người sẽ hổ thẹn về chúng ta, khi Ngài ngự đến trong vinh hiển của mình, trong vinh hiển của Cha, và Ương vinh hiển của thiên sứ thánh Ngài. Ngài nhấn mạnh sự vinh hiển gồm ba phần trong sự tái lâm của Ngài dường như để nói rằng bất kỳ hổ thẹn hay sĩ nhục nào chúng ta có thể chịu vì Ngài hiện nay sẽ dường như thật bé nhỏ khi Ngài hiện ra trong vinh hiển so với sự hổ thẹn của những người giở đây chối bỏ Ngài.
9:27 Câu nhắc đến vinh hiển của Ngài hình thành mối liên kết với điều đi sau. Giờ đây Ngài báo trước một vài môn đổ đang đứng tại đó sẽ thấy nước Đức Chúa Trời trước khi họ chết. Lời Ngài được ứng nghiệm trong câu 28-36, tức biến cố diễn ra trên Núi Hóa Hình. Các môn đổ này là Phierơ, Giacơ và Giăng. Trên Núi Hóa Hình họ được nhìn thấy trước hình ảnh sẽ đến khi Chúa Jêsus thiết lập vương quốc Ngài trên đất. Thật ra, Phierơ đã nói điều này ương Thơ Thứ Nhì của ông:
Vả, khi chúng tôi đã làm cho anh em biết quyền phép và sự đến của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, thì chẳng phải là theo những chuyện khéo đặt đê, bèn là chính mắt chúng tôi đã ngó thấy sự oai nghiêm Ngài. Vì Ngài đã nhận lãnh sự tôn trọng vinh hiển từ nơi Đức Chứa Trời, Cha Ngài, khỉ Đấng tôn nghiêm rất cao phán cùng Ngài rằng: "Nẩy là Con yêu dấu cửa ta, đẹp lòng ta mọi đường." Chính chúng tôi cũng từng nghe tiếng ấ\ đến từ trời, lúc chúng tôi ở với Ngài trên hòn núi thánh (1:16-18). Để ý chuỗi diễn tiến lời dạy của Ngài trong phân đoạn này. Ngài vừa mới công bố sự khước từ, chịu khổ và sự chết sắp đến của chính Ngài. Ngài đã gọi các môn đồ theo Ngài trong một đời sống tự bỏ mình, chịu khổ và hy sinh. Giờ đây trên thực tế Ngài phán: "Nhưng hãy nhớ! Nếu các ngươi chịu khổ với ta, các ngươi sẽ đồng trị với ta. Bên kia thập tự là vinh hiển. Phần thưởng lớn hơn vô cùng so với giá hy sinh phải trả."
s. Con Người Hóa Hình (9:28-36) 9:28,29 Khoảng tám ngày sau, Đức Chúa Jêsus đem Phierơ, Giăng và Giacơ đi với mình lên trên núi để cẩu nguyện. Không rõ địa điểm của ngọn núi này, đầu vậy rất có thể là núi Hẹtmôn cao và phủ tuyết. Khi Chúa đang cầu nguyện, diện mạo bề ngoài của Ngài bắt đầu thay đổi. Một chân lý thật hấp dẫn - ấy là trong số những điểu mà sự cầu nguyện đã biến đổi còn có chính cả diện mạo của một
người. Mặt Ngài sáng chói, và áo Ngài trở nên sắc Ưắng chói lòa. Như đã nói ồ ữên, điều này cho thấy ưước vinh hiển Ngài vốn sẽ có ữong vương quốc hầu đến của Ngài. Khi Ngài còn trên đất này, vinh hiển của Ngài thường bị che khuất trong thân thể xác thịt của Ngài. Ngài ở ưên đất này trong sự hạ mình, như một đầy tớ. Nhưng trong Thiên Hy Niên, vinh hiển Ngài sẽ được bày tỏ trọn vẹn. Mọi người sẽ thấy Ngài ữong toàn bộ vẻ oai nghiêm huy hoàng của Ngài. Giáo sư w. H. Rogers nói rất hay:
Trong Sự Hóa Hình, chúng ta thấy thể hiện hình thức thu nhỏ toàn bộ những đặc trưng nổi bật của vương quốc tương lai. Chúng ta thấy Chúa mặc lấy vinh hiển chứ không phải ở trong những mảnh giẻ của sự hạ mình. Chúng ta ngắm xem Môise trong tình trạng được tôn vinh hiển, là đại diện của những người được tái tạo đã trải qua sự chết để vào vương quốc Ngài. Chúng ta thấy Én được bao phủ trong vinh quang, và ông là đại diện những người dược chuộc đõ vào vương quốc bởi sự biến hóa. Có ba môn đồ - là Phỉerơ, Giacơ và Giăng, là những người chưa được trở nên vinh hiển, là đại diện cho Ysơraên trong xác thịt trong Thiên Hy Niên. Rồi có đoàn dân đang ở dưới chân núi, đại diện những dân sẽ được đem vào vương quốc sau khi vương quốc ấy khai mạc.28
9:30,31 Môise và Êli trò chuyện với Chúa Jêsus về sự qua đời của Ngài (nguyên văn là exodus), là sự sẽ phải ứng nghiệm tại thành Giêrusalem. Lưu
ý sự chết của Ngài được nói đến ở đây như một sự hoàn thành rồi. Cũng để ý sự chết chỉ là một cuộc xuất hành (exodus) - không phải là chấm dứt sự hiện hữu nhưng là từ nơi này đi sang nơi khác.
9:32,33 Các môn đồ buồn ngủ đang khi mọi chuyện này diễn ra. Giám mục Ryle nói:
Lưu ý rằng chính những môn đồ ngái ngủ trong sự hiện thây vinh quang ở đây cũng sẽ là người ngủ trong cảnh đau thương tại vườn Ghếtsêmanê. Thịt và huyết thật sự cần được biến đổi trước khi có thể vào Thiên đàng. Những xác thịt yếu đuối tội nghiệp của chúng ta không bao giờ có thể thức canh với Đấng Christ trong những thì giờ thử thách của Ngài, cũng không thể tỉnh thức với Ngài trong sự tôn vinh hiển Ngài. Tố chất thuộc thể cửa chúng ta phải được thay đổi lớn lao trước khi chúng ta có thể thưởng thức Thiên đàng29
Khỉ đã tỉnh hoàn toàn, họ thấy sự
chói sáng của vinh hiển Đấng Christ. Với nỗ lực giữ lại đặc điểm thiêng liêng của dịp này, Phierơ đề nghị dựng ba chiếc trại hay ba chiếc lều, một cái cho Chúa Jêsus, một cái cho Môise và một cái cho ÉN. Nhưng ý kiến của ông dựa vào lòng sốt sắng mà thiếu hiểu biết.
9:34-36 Tiếng phán của Đức Chúa Trời ra từ đám mây bao phủ họ, công nhận Chúa Jêsus là Con yêu dấu của Ngài, và truyền họ nghe theo hay vâng lời Ngài. Ngay khi tiếng ấy vừa phát ra, Môise và Én biến mất. Chỉ còn lại một mình Chúa Ịêsus đứng đó. Trong vương quốc Ngài sẽ như thế. Ngài sẽ
đứng đầu hàng trong mọi sự. Ngài sẽ không chia sẻ vinh hiển của Ngài.
Các môn đồ có cảm giác kính sợ sâu xa đến nỗi không thảo luận biến cố này với người khác.
ĩ. Cậu Bé Bị Quỉ Ám Được Chữa Lành (9:37-
43a)
9:37-39 Từ đỉnh núi vinh quang, bữa sau Chúa Jêsus và các môn đồ quay về trũng nhu cầu con người. Đời sống có những khoảnh khắc cao ngất thuộc linh của nó, nhưng Đức Chúa Trời cân bằng chúng với sự lao động khó nhọc và chi tiêu mỗi ngày. Từ âám đông đến gặp Ngài, có một người cha đau thương đến quẫn trí, đang nài nỉ Chúa Jêsus cứu giúp đứa con trai bị quỉ ám của mình. Đây là con một, do đó là đứa con yêu quý của ông. Thật đau buồn khôn tả khi chính người cha nhìn thấy con mình nằm trong gọng kiềm những cơn động kinh do ma quỉ làm. Những cơn động kinh này đến không báo trước. Cậu bé cứ kêu la, rồi sùi bọt mép. Chỉ sau khi đã hành hạ kinh khiếp thì quỉ mới ra đi, bỏ lại cậu bé bầm nát hết.
9:40 Người cha đau đớn đến quẫn trí đó đến xin các môn đồ giúp, nhưng họ không giúp được. Vì sao các môn đồ không giúp được cậu bé? Có lẽ họ đã trở thành những nhà chuyên môn trong chức vụ của họ. Có lẽ họ nghĩ họ có thể dựa vào chức vụ đầy dẫy Thánh Linh mà không cần luyện tập tâm linh liên tục. Có lẽ họ xem điều này là quá đương nhiên.
9:41 Chúa Jêsus đau lòng trước quang cảnh này. Không nói cụ thể tên ai, Ngài phán: "Hỡi dòng dõi không tin và bội nghịch kia...." Những lời này có lẽ phán cho các môn đồ, dân chúng, cho người cha, hay cho tất cả họ cộng lại. Hết thảy họ đều bắt lực khi đối diện nhu cầu của con người, dầu sự thật là họ có thể nhờ cậy đến nguồn quyền năng vô hạn của Ngài. Ngài sẽ phải ở với họ và nhịn họ cho đến chừng nào? Rồi Ngài phán với người cha: "Hãy đem con của ngươi lại đây."
9:42,43a Khi đứa con trai lại gần Chúa Jêsus, cậu bị quỉ tóm lấy và ném xuống đất cách hung dữ. Nhưng sự phô bày năng quyền của tà linh như thế không khiến Chúa Jêsus SỢ; chính lòng vô tín của con người mới cản ưở Ngài, chứ không phải quyền lực của ma quỉ. Chúa đuổi là ma, chữa lành con trẻ ấy, và giao lại cho cha nó. Dân chúng lấy làm lạ. Họ công nhận Đức Chúa Trời đã làm phép lạ. Qua phép lạ họ thấy sự cao trọng của Đức Chúa Trời.
u. Con Người Báo Trước Sự Chết Và sự Sống Lại của Ngài (9:43ù-45)
9:43b-44 Có lẽ các môn đồ có
khuynh hướng cho rằng thầy của họ sẽ tiếp tục làm các phép lạ đến khi cuối cùng đoàn dân này sẽ tôn Ngài làm vua. Để khiến họ tỉnh ngộ đừng nghĩ như thế nữa, Chúa lại nhắc họ nhớ Con Người phải bị nộp trong tay người ta, tức là sẽ bị giết.
9:45 Vì sao họ không hiểu lời dự ngôn này? Đơn giản vì họ lại chìm đắm Ương tư tưởng xem Đấng Mêsi là một anh hùng của quần chúng. Những hy vọng của riêng họ mạnh mẽ đến nỗi họ không thể chịu một quan điểm
nào trái ngược. Không phải Đức Chúa Trời che khuất lẽ thật khỏi họ, nhưng là do sự cương quyết khước từ không chịu tin của chính họ. Thậm chí họ còn SỢ không dám hỏi cho rõ - hầu như e rằng những mối lo sợ của họ sẽ được khẳng định!
V. Sự Cao Trọng Thật Trong Nùòc Thiên Bàng (9:46-48)
9:46 Các môn đồ không những trông đợi vương quốc vinh diệu mau chóng khai mạc, họ còn khao khát những địa vị cao Ưọng trong nước đó nữa. Họ đang ữanh cãi nhau xem ai sẽ là người lớn hơn hết.
9:47,48 Biết vấn đề gây cho họ tranh luận, Chúa Jêsus đem một đứa trẻ đến bên cạnh Ngài và giải thích rằng ai vì danh Ngài tiếp đứa trẻ này tức là tiếp Ngài. Thoạt nhìn, việc này dường như không liên quan đến vấn đề ai là người lớn hơn hết giữa các môn đồ. Nhưng dầu không thấy tỏ tường, mối liên kết dường như thế này: sự cao trọng thật được nhìn thấy qua việc chăm sóc trìu mến cho những người nhỏ, cho những người bất lực, cho những người mà thế gian này không đếm xỉa đến. Vì vậy khi Chúa phán "Vì kẻ nào hèn mọn hơn hết trong vòng các ngươi, ấy chính người đó là kẻ cao trọng," Ngài đang nói đến người hạ mình để gắn bó với những tín hữu không có gì đặc biệt, tầm thường và bị khinh thường.
Trong Mathiơ 18:4, Chúa phán người lớn hơn hết Ưong nước Thiên đàng là người tự hạ mình như một đứa trẻ. ỏ Luca đây, đấy là vấn đề đồng nhất hóa chính mình với những người hèn mọn hơn hết trong số con cái Đức Chúa Trời. cả hai trường hợp đều liên quan đến việc nhận lấy địa vị khiêm nhường, như chính Cứu Chúa đã làm.
w. Con Người Nghiêm Cấm Khuynh Hưởng Bè Phái (9:49,50)
9:49 Biến cố này dường như minh họa hành vi mà Chúa vừa bảo các môn đồ phải tránh. Trước đó họ từng thấy có người nhân danh Chúa Jêsus mà trừ quỉ. Họ cấm người kia không ngoài lý do nào khác hơn người kia không thuộc trong số môn đồ của họ. Nói cách khác, họ không tiếp nhận con cái của Chúa Ương danh Ngài. Họ có tính thần bè phái và thiển cận. Đáng ra họ phải vui mừng vì quỉ được đuổi khỏi con người. Đáng ra họ đừng bao giờ ganh tị bất kỳ ai hay nhóm nào đuổi được nhiều quỉ hơn họ đã đuổi. Nhưng bấy giờ mọi môn đồ phải coi chừng khát vọng mong độc quyền thế này - muốn có một tập đoàn độc quyền về quyền năng và đặc ân thuộc linh.
9:50 Đức Chúa Jêsus phán: "Đừng cấm họ, vì ai không nghịch cùng các ngươi, là thuận với các ngươi." Xét về
Thân Vị và công tác của Đấng Christ, tuyệt đối không thể giữ lập trường trung lập. Nếu người ta không thuận với Đấng Christ, thì họ đang chống Ngài. Nhưng khi nói đến sự phục vụ Cơ Đốc, A. L. VVilliams nói:
Nhữnq Cơ Đốc nhân sốt sắng cần nhớ rồng khi người ngoại làm bất kỳ điều í>ì troriíỊ danh Đấng Christ, thì nói chun? phải dưa sự nghiệp của Ngài tiên lên.... Câu trả
lời của Thầy chứa đựng chân lý lớn và mạnh có ảnh hưởng sâu rộng. Không một hiệp hội trần gian nào -cho dù thánh khiết đến đâu - sẽ có thê đòi hỏi độc quyền những quyền năng của Đức Chúa Trời vốn liên kết không thể tách rời với việc sử dụng danh Ngài cách chân thật và trung
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tin.
VII. sự CHỐNG ĐÔI CON NGƯỜI NGÀY CÀNG TĂNG (9:51-11:54)
A. Xứ Samarỉ Khước Từ Con Người (9:51-56)
9:51 Kỳ Chúa Jêsus về trời giờ đây đang đến gần. Ngài biết rất rõ điều này. Ngài cũng biết thập tự giá đang đứng giữa, vì vậy Ngài quyết định đến Giêrusalem và mọi điều đang chờ Ngài tại đó.
9:52,53 Một làng của người Samari nằm ưên lộ trình của Ngài tỏ ra không hiếu khách với Con Đức Chúa Trời. Dân Samari ở đây biết Ngài đang đến Giêrusalem, và đối với họ, chừng đó là đủ lý do để cản trở Ngài rồi. Suy cho cùng, có sự thù ghét dữ dội giữa người Samari và người Do Thái. Tinh thần bè phái và cố chấp hẹp hòi của họ, thái độ kỳ thị, lòng kiêu hãnh dân tộc của họ, khiến họ không chịu tiếp rước Chúa của Sự Vinh Hiển.
9:54-56 Giacơ và Giăng tức giận trước sự vô lễ này đến nỗi họ đề nghị sai lửa từ trời xuống thiêu những kẻ có tội này. Chúa Jêsus lập tức quở họ. Ngài đã đến không phải để tiêu diệt đời sống con người nhưng để cứu họ. Đây chính là năm để chấp nhận của Chúa, chứ không phải ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta. Chúng đang được đặc trưng bởi ân điển chứ không bởi hận thù.
B. Những Chưởng Ngại Cản Trỗ Tư Cách Môn Sổ (9:57-62)
9:57 Trong những câu này, chúng ta gặp ba người đáng ra sẽ là môn đồ, họ minh họa cho ba trở ngại chính cản trở tình trạng làm môn đồ hết lòng. Người thứ nhất chắc chắn rằng mình muốn theo Chúa Jêsus đi bất kỳ nơi đâu. Anh không chờ được gọi, nhưng nông nổi tự đề nghị. Anh tự tin, sốt sắng quá mức, và chưa lưu tâm giá hy sinh phải ưả. Người này không biết ý nghĩa những điểu mình nói.
9:58 Thoạt đầu, câu ưả lời của Chúa Jêsus dường như không liên quan đến lời đề nghị của người này. Tuy nhiên, thực ra có sự liên kết rất gần gũi. Trên thực tế, Chúa Jêsus đang phán: "Ngươi có biết đi theo ta thật sự có nghĩa gì không? Có nghĩa từ bỏ những tiện nghi và thoải mái của cuộc sống. Ta không có một căn nhà gọi là nhà riêng của ta. Thế gian này không cho ta chỗ nghỉ ngơi. Con cáo và chim trời còn có phương cách để kiếm được thoải mái và an toàn hom cả ta. Ngươi có sẵn lòng theo ta, cho dù điều đó có nghĩa từ bỏ những điều mà hầu hết con người xem là những quyền lợi không thể chuyển nhượng được của họ?" Khi đọc thấy dòng chữ Con Người không có chỗ gối đẩu, chúng ta có khuynh hướng thương hại Ngài. Một nhà giải kinh nhận định: "Ngài không cần sự thương hại của bạn. Hãy tự thương hại bạn thì hơn nếu bạn đang có căn nhà mà nó kiềm giữ bạn lại khi Đấng Christ muốn bạn ra đi lên trên những nơi cao của thế gian này." Chúng ta không còn nghe
340 LI
336 LI


gì về người này nữa, và chỉ có thể giả định người này không sẵn lòng từ bỏ những tiện nghi phổ thông của đời sống để đi theo Con Đức Chúa Trời.
9:59 Người thứ nhì đã nghe Đấng Christ kêu gọi đi theo Ngài. Người này sẵn lòng, trên một phương diện nào đó, nhưng còn việc mà anh muốn làm trước đã. Anh muốn xin Ngài để được đi chôn cha anh trước đã. Lưu ý điều anh nói. "Lạy Chúa xin cho phép tôi... trước đã." Nói cách khác, "Lạy Chúa, tôi trước đã." Người này gọi Chúa Jêsus bằng danh xưng Chúa, nhưng thật ra đặt những ước muốn và sở thích của mình lên trước. Những chữ "Chúa" và "tôi trước đã" hoàn toàn chống đối nhau; chúng ta phải chọn bên này hoặc bên kia. Dù cha người ấy đã chết rồi hay người con này dự định ở nhà để đến khi ông chết, vấn đề vẫn như nhau - người này đang để một người khác đứng ưu tiên hơn sự kêu gọi của Đấng Christ. Hoàn toàn hợp pháp và xứng đáng để tỏ lòng tôn trọng người cha đã chết hoặc sắp chết, nhưng khi để cho bất kỳ ai và bất kỳ điều gì kình địch với Đấng Christ, thì việc đó trở nên hoàn toàn có tội. Người này còn việc khác phải làm - chúng ta có thể nói như vậy, một công việc hoặc một nghề nghiệp -và điều này nhử anh ra khỏi con đường làm môn đồ toàn tâm.
9:60 Chúa quở sự hai lòng của anh bằng những lời này: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; còn ngươi, hãy đi rao giảng nước Đức Chúa Trời." Kẻ chết thuộc linh có thể chôn kẻ chết thuộc thể, nhưng họ không thể giảng Tin
Lành. Các môn đồ đừng nên dành ưu tiên cho những công việc mà người chưa được cứu cũng như Cơ Đốc nhân đều có thể làm được. Tín hữu nên nhớ chắc chắn mình là người không thể thiếu được xét về mục đích chính của đời sống mình. Công việc chính yếu của tín đồ phải là phát Ưiển sự nghiệp của Đấng Christ trên đất.
9:61 Người thứ ba đáng ra là môn đồ giống người thứ nhất ở chỗ tình nguyện đi theo Đấng Christ. Anh giống người thứ nhì ở chỗ đã nói lời mâu thuẫn: "Lạy Chúa... tôi trước." Anh muốn trước hết phải chào tạm biệt gia đình đã. Bản thân lời yêu cầu này là hợp lý và chính đáng, nhưng ngay cả những hành vi lịch sự phổ thông của đời sống cũng sai quấy nếu đem đặt lên trên cả sự vâng lời tức khắc và hoàn toàn.
9:62 Chúa Jêsus bảo người này một khi đã tra tay cầm cày của nếp sống môn đồ, thì không được phép ngó lại31 đàng sau; nếu không, anh không xứng đáng cho nước Đức Chúa Trời. Môn đồ Đấng Christ không phải hạng người thiếu nhiệt tình hay ủy mị mơ mộng. Không một suy tính nào về gia đình hay bạn bè - dù tự chúng có hợp pháp đến đâu đi nữa - được phép đưa họ ra xa khỏi sự từ bỏ hoàn toàn cho Ngài. Cụm từ "không xứng đáng với Nước Đức Chúa Trời" không nói đến sự cứu rỗi nhưng nói đến sự phục vụ. Đây không hề là vấn đề ràơNước Đức Chúa Trời, nhưng là vấn đề phục vụ trong nước ấy sau khi vào. Sự xứng đáng để chúng ta được vào Nước Đức Chúa Trời là ở trong Thần Vị và công
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tác của Chúa Jêsus. Sự xứng đáng ấy trớ nên của chúng ta thông qua đức tin nơi Ngài.
Và như vậy chúng ta có ba trớ ngại chính cản trở bước đường học làm môn đồ được minh họa qua từng trải của ba người này:
1.	Những tiện nghi của cải vật chất.
2.	Công việc làm hay nghề nghiệp.
3.	Gia đình và bạn hữu.
Đấng Christ phải cai trị trong tấm lòng không còn một kình địch nào. Mọi tình yêu khác và mọi lòng trung thành khác phải là thứ yếu.
c. Bảy Muôi Mãn Đồ ĐƯỢC Sai Đi (10:1-16)
10:1-12 Đây là câu chuyện duy nhất của các sách Tin Lành về việc Chúa sai bảy mươi32 môn đồ ra đi. Câu chuyện này rất giống với việc sai phái mười hai sứ đổ trong Mathiơ 10. Tuy nhiên, trong Mathiơ, các môn đổ được sai đi vào các vùng phía bắc, còn bảy mươi người giờ đây được sai xuống phía nam dọc theo lộ trình Chúa đang đi đến Giêrusalem. Sứ mạng này đường như nhằm dọn đường cho Chúa trong hành trình từ Sêsarê Philíp ở phía bắc, băng qua Galilê và Samari, vượt sông Giôđanh, xuống phía nam qua Bêrê, rồi vượt sông Giôđanh lần nữa để đến Giêrusalem.
Tuy mục vụ và chức vụ của bảy niươi người chỉ tạm thời, nhưng những lời dạy của Chúa chúng ta cho những người này gợi ý rất nhiều nguyên tắc sống để áp dụng cho Cơ Đốc nhân trong mỗi một thời đại.
Có thể tóm tắt một số các nguyên tắc này như sau:
1.	Ngài sai họ đi từng đôi (câu 1). Điểu này gợi ý một lời chứng rất tốt. "Mọi việc sẽ định cứ lời khai của hai hoặc ba người làm chứng" (IlCôrinhtô 13:1).
2.	Tôi tớ Chúa nên luôn luôn cẩu nguyện để Ngài sẽ sai con gặt đến trong cánh đồng vụ mùa của Ngài (câu 2). Nhu cầu vẫn luôn luôn lớn hơn sự cung ứng nhân công. Khi cầu nguyện xin con gặt, hiển nhiên chúng ta phải sẵn lòng đích thân ra đi. Lưu ý, xin (câu 2) đi (câu 3).
3.	Môn đồ Chúa Jêsus được sai đi vào môi trường thù địch (câu 3). Nhìn bề ngoài, họ giống như chiên vô phương tự vệ giữa vòng muông sói. Họ không thể đòi hỏi thế gian đối đãi với họ như với vua, nhưng trái lại họ có thể chờ đợi bị bắt bớ và thậm chí bị giết chết.
4.	Những suy tính cho tiện nghi cá nhân sẽ là điều không được phép làm (câu 4a). "Đừng đem túi, bao, giày." Túi tiền (Bản Việt Ngữ chỉ ghi là "túi") nói đến những dự trữ tài chính. Bao gợi ý dự trữ lương thực. Giày có thể nói đến một đôi dự phòng, hoặc nói đến lớp bọc giày để tăng thêm thoải mái. Cả ba nói đến cảnh nghèo khó, mà tuy không có gì, thế nhưng có mọi sự và khiến cho nhiều người giàu có (Il.Côrinhtô ó: 10).
5.	"Đừng chào ai dọc đường" (câu 4b). Đầy tớ Đấng Christ không được phí thì giờ vào những cuộc chào thăm theo lễ nghi dài dòng, như vốn phổ biến ở Phương Đông. Tuy phải nhã nhặn lịch sự, nhưng họ phải tận dụng thì giờ trong cồng tác vinh quang là
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rao giảng Tin Lành hom là trò chuyện vô ích. Không có thì giờ cho những trì hoãn không cần thiết.
6.	Họ nên tiếp nhận lòng hiếu khách tại bất cứ đâu được dành cho họ (câu 5, 6). Nếu lời chào thăm ban đầu của họ được đón nhận đầy thiện cảm, thì chủ nhà đó là con của sự hòa bình. Người đó có đặc tính bình an, và là người nhận lãnh sứ điệp của sự bình an. Nếu các môn đồ bị khước từ, họ đừng ngã lòng, sự bình an của họ sẽ trở về lại với họ, tức không hề phí phạm hoặc mất mát, và người khác sẽ nhận lãnh nó.
7.	Các môn đồ nên cứ ở lại nhà đã mời ở lại đầu tiên (câu 7). Đi từ nhà này sang nhà khác có lẽ sẽ mô tả đặc tánh của họ như những người đang đi tìm mua những chốn ăn ở sang Ương nhất, trong khi họ đáng ra phải sống bình dị và biết om.
8.	Họ đừng nên lưỡng lự ăn mọi đổ ăn uống được dọn ra cho mình (câu 7). Là tôi tớ Chúa, họ có quyền được nuôi dưỡng.
Ọ. Các thành phố thị ưấn giữ quan điểm hoặc thuận theo Chúa hoặc chống Chúa, cũng giống như những cá nhân vậy (câu 8, 9). Nếu một vùng chịu tiếp nhận sứ điệp, các môn đồ nên giảng tại đó, đón nhận lòng hiếu khách của thành ấy, và đem những phước hạnh của Tin Lành đến cho thành ấy. Tôi tớ Chúa nên ăn đồ họ sẽ dọn cho, đừng khó chịu kén chọn thức ăn hay gây ra bất tiện trong nhà ấy. Suy cho cùng, thức ăn không phải vấn đề chính Ương đời sống họ. Những thành đón nhận sứ giả của
Chúa thì vẫn có những cư dân đang mang căn bịnh tội lỗi cần được chữa lành. Vua cũng đến rất gần họ (câu Ọ).
10. Một thành phố có thể khước từ Tin Lành và rồi không có đặc ân được nghe Tin Lành lần nữa (câu 10-12). Trong cách đối xử của Đức Chúa Trời sẽ có lúc người ta được nghe sứ điệp lần cuối cùng. Đừng nên coi thường Tin Lành, vì có thể Tin Lành bị rút lại đời đời. Khước từ sự sáng thì không được cho sự sáng nữa. Những thành và làng nào được đặc ân nghe Tin Lành nhưng lại khước từ thì sẽ bị đoán xét càng nghiêm khắc hơn thành Sôđỗm. Đặc ân càng cao, ữách nhiệm càng lớn.
10:13,14 Khi Chúa Jêsus phán những lời này, Ngài nhớ lại ba thành ở xứ Galilê mà trước đó đã hưởng nhiều đặc ân hơn bất kỳ thành nào khác. Họ đã thấy Ngài thi hành những phép lạ đầy quyền năng của Ngài giữa các đường phố. Họ đã nghe lời dạy đầy ơn của Ngài. Thế nhưng họ hoàn toàn khước từ Ngài. Nếu các phép lạ Ngài đã làm tại Côraxin và Bếtsaiđa được đem làm trong thành Tyrơ và Siđôn thuở xưa, những thành phố ven biển này đã hạ mình xuống trong sự ăn năn sâu xa nhất. Vì các thành của xứ Galilê không hề cảm động trước công tác Chúa Jêsus, nên sự đoán xét họ càng nghiêm hơn sự đoán xét thành Tyrơ và Sỉđôn. Như một sự kiện lịch sử, Côraxin và Bếtsaiđa đã bị tiêu diệt hoàn toàn đến nỗi ngày nay không thể biết rõ địa điểm chính xác của các thành này.
10:15 Cabênaum đã ưở thành quê hương của Chúa Jêsus sau khi Ngài rời
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khỏi Naxarét. Thành này được nhắc lên đến tận trời về đặc ân. Nhưng thành này đã khinh bỉ Công Dân cao quý nhất của nó và đã bỏ lỡ mất ngày cơ hội. Vì vậy thành này sẽ bị hạ xuống tới dưới âm phú trong sự đoán xét.
10:16 Chúa Jêsus kết thúc những lời dạy cho bảy mươi môn đổ bằng lời tuyên bố họ là đại sứ của Ngài. Khước từ họ tức là khước từ Ngài, và khước từ Ngài tức là khước từ Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Cha. Ryle nhận định: Chắc trong Tân ước không còn ngôn ngữ nào mạnh hơn thế để nói đến chân giá trị chức vụ của một mục sư trung tín, và sự mắc tội của những ai không chịu nghe sứ điệp cửa người. Chúng ta phải nhớ, đáy là lối nói - không phải nói cho mười hai sứ đồ - nhưng cho bảy mươi mân đồ, là những người mù chúng ta không hề biết tên cũng như lịch sử tiếp son đó của họ. Scott nhận định: "Khước từ một đại sứ, hay xử sự khinh thường đại sứ, chính là cố ý lăng mọ vị vua đã ủy nhiệm vò sai phủi người ấy, cũng như lăng mạ người mà đại sứ ấy đại diện. Các sứ đồ và bảy mươi môn đồ lò nhữìĩg đại sứ, là người đại diện của Đấng Christ; và những ai khước từ và khinh bỉ họ thì trên thực tế đã khước từ và khinh bỉ chính Ngài. "33
D. Bảy Mươi Môn Bổ Trỗ VỀ (10:17-24) 10:17,18 Khi thi hành sứ mạng Xong trô về, bảy mươi môn đồ vui vẻ vì ngay cả ma quỉ cũng phục họ. Có thể hiểu câu trả lời của Chúa Jêsus theo hai cách. Thứ nhất, có thể câu này muốn nói Ngài đã thấy ữong thành công của họ điềm báo hiệu sự sa xuống sau cùng từ trời của Satan. Jamieson, Fausset, Brown diễn ý những lời phán của Ngài:
Ta đã theo dõi các ngươi đang khi thi hành sứ mạng, và đã nhìn thấy những chiến thắng ấy, trong khỉ các ngươi đang kinh ngạc vì ma quỉ phục các ngươi trong Danh Ta, một quang cảnh tuyệt vời hơn đang mở ra trước mắt ta; Này, Satan từ trời sa xuống đột ngột như chớp từ trời xuống đất. Sự rơi xuống này cửa Satan vẫn còn trong tương lai. Hắn sẽ bị Michen và các thiên sứ người quăng xuống khỏi trời (Khải Huyền 12:7- 9). Điều này sẽ xảy ra trong Thời Kỳ Đại Nạn, và trước Thời Trị Vì Vinh Hiển Của Đấng Christ trên đất.
Lối giải thích khả dĩ thứ nhì xem Lời Chúa phán ở đây như lời cảnh cáo sự kiêu ngạo. Dường như thể Ngài đang phán: "Được rồi, các ngươi đang ngây ngất vì ngay cả quỉ củng phục các ngươi. Nhưng hãy nhớ - kiêu ngạo là tội đẻ ra những tội khác. Chính kiêu ngạo đã dẫn đến sự sa ngã của Luxiphe, khiến hắn bị quăng xuống khỏi trời. Hãy cẩn thận sao cho các ngươi ưánh được hiểm họa này."
10:19 Trước đó Chúa đã ban cho các môn đổ quyển năng đắc thắng các thế lực gian ác. Họ được ban quyền để khỏi bị tổn hại trong khi thi hành sứ mạng. Điều này đúng cho mọi đầy tớ Chúa; họ được bảo vệ.
10:20 Thế nhưng họ đừng vui mừng về quyền năng của họ ưên các quỉ, nhưng hãy vui mừng về chính sự
344
LUCA
340
LUCA


cứu rỗi của họ thì hơn. Ấy là trường hợp được ghi lại duy nhất khi Chúa truyền các môn đồ đừng vui mừng. Có những nguy hiểm tính tế gắn liền với thành công trong sự phục vụ Cơ đốc, còn sự kiện tên chúng ta được ghi trẽn Thiên đàng nhắc chúng ta nhớ món nợ vô hạn của mình đối với Đức Chúa Trời và Con Ngài. Vui mừng Ương sự cứu rỗi bởi ân điển thì an toàn.
10:21 Khi bị đoàn dân đông khước từ, Chúa Jêsus nhìn vào những môn đồ khiêm nhường của Ngài và vui mừng trong Thánh Linh, cảm tạ Cha
về sự khôn ngoan vô song của Ngài. Bảy mươi môn đổ không phải là những người khôn ngoan và sáng dạ của thế gian này. Họ không phải là những người trí thức hay những học giả. Họ chỉ là những trẻ nhỏ! Nhưng họ là những trẻ nhỏ có đức tin, lòng tận hiến và sự vâng lời không chút thắc mắc. Những người trí thức quá khôn ngoan, hiểu biết quá khôn khéo để kiếm lợi riêng cho họ. Lòng kiêu ngạo khiến họ đui mù trước giá trị thật của Con Yêu Dấu của Đức Chúa Trời. Chính bởi những trẻ nhỏ mà Đức Chúa Trời có thể hành động cách hữu hiệu nhất. Chúa chúng ta vui sướng về mọi người do Cha ban cho Ngài, và vui sướng về thành công bước đầu này của bảy mươi người, là điều báo trước sự sụp đổ sau cùng của Satan.
10:22 Mọi sự đã được giao cho
Con bởi Cha Ngài, bất luận sự ở trên trời, hay trên đất hay dưới đất. Đức Chúa Trời đã đặt toàn cõi vũ trụ dưới thẩm quyền của Con Ngài. Ngoài Cha không ai biết Con. Có sự mầu nhiệm gắn liền với Sự Nhập Thể mà không ai ngoài Cha có thể dò thấu. Làm sao Đức Chúa Trời có thể thành Con Người và ở Ưong một thân thể người, đó là điều vượt quá hiểu biết của loài thọ tạo. Không ai biết Cha là ai; ngoài Con, và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không có ai biết Cha là ai. Đức Chúa Trời hoàn toàn vượt ưên hiểu biết của con người. Con biết Đức Chúa Trời cách hoàn hảo, và Con đã bày tỏ Đức Chúa Trời cho những người yếu đuối, những con người tầm thường, và những con người bị khinh bỏ nào đặt đức tín nơi Ngài (ICôrinhtô Ì :26- 29). Ai thấy Con tức là đã thấy Cha. Con độc sanh - Đấng ở trong lòng Cha - đã rao báo đầy đủ về Cha (Giang 1:18).
Kelly nói: "Con thật sự bày tỏ Cha; nhưng tâm trí con người luôn luôn vỡ tan thành muôn mảnh khi cố gắng làm sáng tỏ điều khó hiểu không thể giải quyết được về vinh hiển cá nhân của Đấng Christ."
10:23,24 Chúa đã phán riêng với các môn đổ rằng họ đang sống trong ngày hưởng đặc ân chưa từng có. Các tiên tri và các vua Cựu Ước ước ao nhìn thấy ngày của Đấng Mêsi, nhưng chưa từng thấy. ở đây, Chúa Jêsus tuyên bố Ngài chính là Đấng mà các tiên tri Cựu Ước đã trông mong - tức Đấng Mêsi. Các môn đổ được đặc ân nhìn thấy các phép lạ và nghe sự dạy dỗ của Niềm Hy Vọng của Ysơraên.
E. Thầy Dạy Luật Và Người Pharỉsi Nhon Lành (10:25-37)
10:25 Thầy dạy luật, một chuyên gia trong những lời dạy về Luật Pháp
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Môise, chắc chắn không thật lòng khi hỏi. Ông đang cố gài bẫy Chúa, để thử Ngài. Có lẽ ông nghĩ Chúa sẽ bác bỏ luật pháp. Đối với ông, Chúa Jêsus chỉ là một người Thầy, và sự sống đời đời là một điều ông sẽ tìm được hoặc có công lao xứng đáng nhận được.
10:26-28 Chúa Jêsus đã tính đến toàn bộ điều này khi ưả lời ông. Nếu thầy dạy luật này khiêm nhường và biết ăn năn, Cứu Chúa hẳn đã ữả lời trực tiếp hom. Trong hoàn cảnh này, Chúa Jêsus khiến ông chú ý vào luật pháp. Luật pháp đòi hỏi điều gì? Luật pháp đã hỏi con người yêu mến Đức Chúa Trời trên hết, và yêu người lân cận như mình. Chúa bảo ông nếu như ông làm điểu này, ông sẽ sống.
Thoạt nhìn, có vẻ như Chúa đang dạy sự cứu rỗi bởi tuân giữ luật pháp. Không phải vậy đâu. Đức Chúa Trời không hề định cho bất cứ ai sẽ được cứu nhờ giữ luật pháp. Mười Điều Răn được ban cho những người đã là tội nhân rồi. Mục đích của luật pháp không phải để cứu khỏi tội, nhưng để đem lại sự hiểu biết về tội. Chức năng của luật pháp là bày tỏ cho con người thấy mình là một tội nhân có tội đến dường nào.
Con người tội lỗi không thể yêu mến Đức Chúa Trời hết lòng, cũng không thể yêu mến người lân cận như mình. Nếu có thể làm việc này từ lúc sinh ra đến khi qua đời, người ấy đâu cần sự cứu rỗi. Người ấy sẽ không bị hư mất. Nhưng thậm chí như thế, phần thưởng của người cũng chỉ là cuộc sống trường thọ ở trên đất. Không phải sự sống đời đời trong Thiên đàng. Chừng nào còn sống cách vô tội, người ấy vẫn cứ tiếp tục sống. Sự sống đời đời chỉ dành cho những tội nhân nào công nhận tình ừạng hư mất của mình và được cứu bởi ân điển Đức Chúa Trời.
Như vậy lời phán của Chúa Jêsus "hãy làm điểu đó thì được sống" là thuần túy giả thuyết. Nếu câu Ngài nói đến luật pháp ở đây đạt được ảnh hưởng mong muốn của nó ưên thầy dạy luật, ắt ồng đã nói; "Nếu đó là điều Đức Chúa Trời đòi hỏi, thì tôi bị hư mất, bất lực và tuyệt vọng. Tôi xin gieo mình ưong tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Xin hãy cứu tôi bởi ân điển Ngài!"
10:29 Thay vì vậy, người này tìm cách xưng mình là công bình. Vì sao ông lại làm như thế? Có ai lên án kết tội ông đâu. Đã có sự ý thức về lỗi lầm và làm ông dấy lên sự kiêu ngạo để chống cự. Ông hỏi: "Ai là người lân cận tôi?" Đây là chiến thuật tránh né của ông.
10:30-35 Để trả lời câu hỏi đó, Chúa Jêsus kể câu chuyện về người Samari nhân lành. Những chi tiết trong câu chuyện rất quen thuộc. Nạn nhân bị cướp (hầu như chắc chắn là một người Do Thái) bị bỏ lại nửa sống nửa chết trên đường đến Giêricô. Thầy tế lễ Do Thái và người Lêvi không chịu giúp; có lẽ họ sợ đó là một âm mưu, hoặc sợ có lẽ mình cũng bị cướp nếu nấn ná tại đó. Chính người Samari đáng ghét kia lại đến giải cứu, sơ cứu cho nạn nhân, đưa nạn nhân đến quán trọ, và chu cấp để săn sóc cho nạn nhân. Đối với người Samari này, người Do Thái đang có nhu cầu kia chính là người lân cận của ông.
10:36,37 Sau đó Cứu Chúa đặt một câu hỏi không thể tránh né vào đâu được. Trong ba người đó, ai là người lân cận của con người bất lực này? Đương nhiên, chính là người đã tỏ lòng thương xót. Vâng, đương nhiên như thế. Như vậy, thầy dạy luật nên đi và làm theo như vậy. "Nếu người Samari có thể chứng minh mình là người lân cận thật của một người Do Thái bằng cách tỏ lòng thương xót người, thì mọi người đều là những người lân cận."34
Thật không khó cho chúng ta nhìn thấy trong thầy tế lễ và người Lêvi hình ảnh của luật pháp không có quyền để giúp đỡ tội nhân chết mất này; luật pháp đòi hỏi "Hãy yêu kẻ lân cận như mình" nhưng không ban quyền năng để làm theo. Cũng không khó để đồng nhất hóa người Samari này với Chúa Jêsus, là Đấng đã đến ngay hiện trạng của chúng ta, cứu chúng ta khỏi tội lỗi của mình, và cung cấp đầy đủ cho chúng ta từ đất đến Thiên đàng và qua suốt cõi đời đời. Những thầy tế lễ và người Lêvi có thể làm chúng ta thất vọng, nhưng Người Samari Nhân Lành này không bao giờ.
Câu chuyện người Samari nhân lành có một chuyển biến bất ngờ Ương đó. Câu chuyện khởi đầu để trả lời câu hỏi: "Ai là người lần cận tôi?" Nhưng câu chuyện kết thúc bằng cách nêu câu hỏi: "Ngươi chứng minh mình là người lân cận của ai?"
F. Man và Ma-thỄ (10:38-42) 10:38-41 Giờ thì Chúa hướng sự chú ý Ngài vào lời của Đức Chúa Trời và sự cầu nguyện như là hai phương tiện để được ơn phước (10:38-11:13)
Mali ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài, trong khi Mathê mảng lo chuẩn bị cho Khách Quý. Mathê muốn Chúa khiển trách em gái vì không phụ giúp bà nhưng Chúa Jêsus lại nhẹ nhàng khiển trách Mathê vì tính cáu kỉnh của bà!
10:42 Chúa chúng ta quý trọng tình cảm hơn sự phục vụ của chúng ta. Sự phục vụ có thể bị sự kiêu căng và ngạo mạng làm hư hại đi. Được ồ với Chính Mình Ngài là một việc cần, là phẩn không có ai cất lấy được. "Chúa muốn biến đổi chúng ta từ những Ma-thê thành những Mali," c. A. Coates phát biểu "Cũng như Ngài muốn biến đổi chúng ta từ những luật sư thành người láng giềng." 35
Charles R. Erdman viết:
Trong khi Chúa cảm kích những gì chúng tơ đảm nhận cho Ngài thì Ngài biết rằng nhu cần trước hết của chúng ta là ngồi dưới chần Ngòi vờ học hỏi ý muốn Ngài để rồi trong công việc, chúng ta sẽ nên điềm tĩnh, bình an và ân cần, và sau cùng sự phục vụ của chúng ta phải có được sự hoàn hảo như của Mari khi nhữìig ngày sau đó bà đã xức dầu cho chăn Chúa và chính hương vị dầu đó vẫn còn thơm cho tới ngày nay.36
G. Lãi Câu Nguyện cùa Các Môn Đổ (11:1-4)
Giữa chương 10 và li, có một thời gian tạm dừng nhưng được chép lại trong sách Giăng 9:1-10:21.
11:1 Đây lại là một trong những sự việc trong đời sống cầu nguyện của Chúa chúng ta mà Luca thường xuyên đề cập đến. Điều này phù hợp với
mục đích của Luca khi trình bày Đấng Christ là Con Người luôn luôn phụ thuộc vào Đức Chúa Trời, Cha Ngài. Các môn đệ nhận biết rằng sự cầu nguyện là một sức mạnh hiện hữu và sống còn trong cuộc đời của Chúa Jêsus. Khi họ nghe Ngài cầu nguyện làm họ cũng muốn cầu nguyện. Và vì thế nên một môn đồ xin Ngài dạy họ cầu nguyện, ông không xin, " Xin dạy chúng tôi cách cầu nguyện," nhưng "Xin dạy chúng tôi cẩu nguyện." Tuy nhiên, chắn chắn sự cầu xin nẩy gồm luôn cả cách cầu nguyện.
11:2 Lời cầu nguyện kiểu mẩu mà Chúa Jêsus ban cho họ vào lúc này thì khác với Lời Cầu Nguyện Chung Ương Tin Lành Mathiơ. Tất cả những sự khác biệt này đều có mục đích và ý nghĩa. Không có điều nào mà không quan trọng cả.
Trước tiên, Chúa dạy các môn đồ xưng Đức Chúa Trời là Cha. Đây là mối quan hệ gia đình thân thiết mà những tín đồ ương thời Cựu Ước không được biết đến. Đơn giản là ngày nay những người tín đồ được gọi Đức Chúa Trời là Cha thiên thượng kính yêu. Kế đến, chúng ta được Chúa dạy cầu nguyện rằng danh Đức Chúa Trời được thánh. Điều này nói lên sự khao khát trong lòng tín đồ là Ngài phải được tôn kính, tán dương và tôn thờ. Trong lời thỉnh cầu, "nước Cha tiiíỢc đến," lời cầu nguyện của chúng te xin ngày đó sẽ đến sớm khi Đức Chúa Trời hủy diệt các lực lượng ma quỉ và trong Con Người của Đấng Christ, Ngài trị vì trên đất nơi mà ý ^gài sẽ được nên ở đất như trời.
11:3 Trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, người thỉnh cầu được dạy cần phải bày tỏ những nhu cầu và ao ước riêng tư mình. Nhu cầu lương thực thường ngày, nhu cầu thể chất và tâm linh củng được Chúa để cập đến. Chúng ta phải sống mỗi ngày phụ thuộc nơi Ngài, nhận biết Ngài là nguồn của mọi sự tốt lành.
11:4 Kế đến là cầu nguyện xin sự tha tội theo cơ sở là chúng ta phải bày tỏ tinh thần tha thứ cho người khác. Rõ ràng là điều này không có ý muốn nói đến sự tha thứ khỏi hình phạt tội lỗi. Sự tha thứ đó chỉ dựa ưên công việc mà Đấng Christ đã làm trọn trên đồi Gôgôtha và chỉ được nhận lãnh bởi đức tin mà thôi. Nhưng ở đây chúng ta đang đề cập đến sự tha thứ của cha mẹ hay nhà cầm quyền. Sau khi chúng ta được cứu, Đức Chúa Trời đối xử với chúng ta như con cái của Ngài. Nếu Ngài thấy tinh thần cứng cỏi không tha thứ Ưong lòng chúng ta thì Ngài sẽ trừng phạt chúng ta cho đến khi chúng ta tan vở và quay trở lại mối thông công cùng Ngài. Sự tha thứ này cần phải có sự thông công với Chúa hơn là mối quan hệ với Ngài.
Lời cầu xin "xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ" đưa ra khó khăn cho một số người. Chúng ta biết là Đức Chúa Trời chẳng hề cám dỗ ai phạm tội bao giờ. Nhưng Ngài lại cho phép chúng ta trải qua những khó khăn thách thức trong cuộc sống và những điều đó chỉ tốt cho chúng ta mà thôi. ở đây, Ỷ tưởng có lẽ là để chúng ta luôn cảnh tỉnh về xu hướng hay lạc lối và sa vào tội lỗi của chính
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chúng ta. Chúng ta nên cầu xin Chúa giữ chúng ta khỏi sự cám dỗ ngay cả khi chính chúng ta cũng luôn muốn làm điều đó. Chúng ta phải nên cầu nguyện rằng cơ hội phạm tội và dục vọng phạm tội sẽ không bao giờ xảy ra trùng thời điểm với nhau. Lời cầu nguyện lành mạnh biểu lộ sự không tin cậy năng lực của chúng ta để chống lại sự cám đỗ. Lời cầu nguyện kết thúc với lời cầu xin được giải cứu khỏi những điểu ác.37
H. Hai Ẩn Dụ về sự Cẩu Nguyện (11:5-13) 11:5-8 Tiếp tục với chủ đề cầu nguyện, Chúa ban cho một minh họa để cho thấy Đức Chúa Trời hài lòng như thế nào khi nghe và nhậm những sự cầu khẩn của con cái Ngài. Câu chuyện về một người có một bạn hữu đến nhà chơi vào lúc nửa đêm. Khống may là ông không có sẵn thức ăn nên ông sang nhà hàng xóm, gõ cửa mượn ba cái bánh. Lúc đầu thì người hàng xóm bực mình vì giấc ngủ ồng bị phá và ông cũng chẳng muốn ngồi đậy. Nhưng vì người khách cứ gõ cửa và nài xin nên cuối cùng thì ông cũng ngồi đậy và cho người điều người đó cần.
Để áp dụng minh hoa này chúng ta cần phải cẩn thận tránh những kết Iuậnnhất định. Điều này không có nghĩa là Đức Chúa Trời khó chịu khi chúng ta cứ kiên trì cầu xin Ngài. Và nó cũng không có gợi ý là cách thức duy nhất để lời cầu xin của chúng ta được nhậm là phải kiên trì.
Nó dạy rằng nếu con người sẵn sàn giúp đỡ bạn hữu mình vì sự nài nỉ dai dẳng của ông thì Đức Chúa Trời sẵn sàng nhiều hơn để nghe lời kêu cầu của con cái Ngài.
11:9 Điều đó dạy chúng ta rằng không nên ngã lòng mệt mỏi trong đời sống cầu nguyện mình. "Hãy cứ cầu xin... hãy cứ tìm kiếm... hãy cứ gõ cưa..."38 Đôi khi Chúa nhậm lời cầu nguyện chúng ta ngay lần đầu tiên. Nhưng trong những trường hợp khác thì Ngài nhậm lời sau một thời gian dài cầu nguyện.
Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện:
Đồi khi, lúc tấm lòng yếu đuối, Ngài ban chính những ân tứ mà tín hữu tìm kiếm;
Nhitng thường đức tin phải học tập sự yên nghỉ sâu nhiệm hơn,
Vù tin cậy nơi sự yên lặng của Đức Chúa Trời khi Ngài không phán;
Vì Ngùi - Đấng mang danh xiữig lù tình yêu - sẽ soi đến điều tốt nhất.
Các vì sao có thể cháy rụi, các vách núi cũng không còn,
Nìumg Đức Chúa Trời là thật; những lời hứa của Ngài chắc chắn. Ngài là sức mạnh của chúng ta.
- M. G. p. An dụ này dường như dạy chúng ta gia tăng mức độ nài xin - cầu xin tới tìm kiếm rồi tới gõ cửa.
11:10 Điều đó dạy hãy xin sẽ ban cho; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Đây là lời hứa trong khi chúng ta cầu nguyện, Đức Chúa Trời luôn ban cho điều chúng ta cầu xin và đôi khi còn tốt hem nữa. Câu trả lời "không" có nghĩa là Ngài biết sự cầu xin của chúng ta không tốt đẹp cho chúng ta nên sự từ chối của Ngài tốt hơn lời thỉnh cầu của chúng ta.
11:11,12 Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời không bao giờ lừa dối chúng ta, Ngài không ban cho chúng ta đá khi chúng ta xin bánh. Trong thời đó, bánh được làm có hình hài giống như một cục đá. Đức Chúa Trời không xem thường chúng ta ban cho chúng ta những gì không ăn được khi chúng ta cầu xin thức ăn. Nếu khi chúng ta xin cá, Ngài sẽ không cho chúng ta rắn, điều có thể làm hủy hoại chúng ta. Và nếu chúng ta xin trứng, Ngài sẽ không cho bò cạp, điều gây cho chúng ta hết sức đau đớn.
11:13 Người cha xác thịt sẽ không cho những vật xấu tuy ông ta có bản chất tội lỗi, ông còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. J. G Bellet nói rằng "Đáng chú ý điều Ngài ban cho là điều mà chúng ta cần nhất và cũng là điều mà Ngài mong muốn ban cho nhất, chính là Đức Thánh Linh." Khi Chúa Jêsus phán những lời này thì Đức Thánh Linh chưa được ban cho (Giăng 7:39). Ngày nay chúng ta không cần cầu xin được ban cho Đức Thánh Linh đến ngự trong chúng ta vì Ngài đến ngự trong chúng ta ngay khi chúng ta tiếp nhận Chúa (Rôma 8:9b; Êphêsô 1:13,14).
Nhưng thật cần thiết và thích hợp để chúng ta cầu xin Đức Thánh Linh theo những cách khác. Chúng ta nên cầu xin cho mình được Đức Thánh Linh dạy dỗ, được đẫn dắt bởi Ngài và xin Ngài đổ năng quyền cho chúng ta trong sự hầu việc Đấng Christ.
Thật khá hợp lý khi Chúa Jêsus dạy môn đồ Ngài cầu xin Đức Thánh
Linh, Ngài muốn dạy rằng năng quyền Thánh Linh làm cho họ sống một đời sống môn đệ mà Ngài đang dạy dỗ Ưong những chương qua và kế tiếp. Lúc này đối với ho, họ chắc cảm nhận được thật hoàn toàn không thể nào đáp ứng những thách thức của việc môn đồ hóa bởi sức riêng mình. Và đương nhiên điều này là sự thật. Đức Thánh Linh là quyền năng làm cho chúng ta sống được một đời sống Cơ Đốc. Vì thế, Chúa Jêsus mô tả một Đức Chúa Trời nóng lòng ban năng quyền này cho những ai cầu xin Ngài.
Trong ngôn ngữ gốc Hy Lạp câu 13 không nói rằng Đức Chúa Trời sẽ ban một Đức Thánh Linh nhưng đúng hơn là Ngài sẽ "ban Đức Thánh Linh" (không có mạo từ). Giáo sư H. B. Swete chỉ cho thấy khi mạo từ hiện hữu thì có ý nói đến Chính Thân Vị của Ngài nhưng nếu không có mạo từ thì có ý muốn nói đến ân tứ của Ngài hay sự hành động thay cho chúng ta. Vì thế trong phân đoạn này, không có nói nhiều đến sự cầu nguyện với Thân Vị của Đức Thánh Linh nhưng đúng hem là những chức vụ của Ngài trong đời sống chúng ta. Điều này được xác nhận thêm hem qua phân đoạn tương tự trong Mathiơ 7:11 như sau, "...huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?"
I. Chúa Jesus Đáp Lại Những Kè Chỉ Trích Ngài (11:14-26)
11:14-16 Đuổi một quỉ, con quỉ này
đã làm cho nạn nhân của nó bị câm, Chúa Jêsus đã tạo ra một sự kích động giữa vòng dân chúng. Trong lúc dân
chúng đểu lấy làm lạ thì những kẻ khác lại càng công khai chống đối Chúa. Sự chống đối có hai hình thức chính. Mấy kẻ cáo buộc Ngài trừ quỉ nhờ quyền lực của Bẽẽnxêbun là chúa quỉ. Kẻ khác xin Ngài một dấu lạ từ trời xuống; Có lẽ họ nghĩ rằng như vầy có thể bác bỏ lời buộc tội chống lại Ngài.
11:17,18 Lời buộc tội Ngài đuổi qui vì Ngài bị quỉ Bêênxêbun ám được giải đáp trong câu 17-20. Và sự cầu xin một dấu lạ được giải đáp trong câu 29. Trước tiên, Chúa nhắc nhở họ rằng nước nào tự chia rẽ nhau thì tan hoang, nhà nào tự chia rẽ nhau thì đổ xuống. Nếu như Ngài chỉ là công cụ của Satan để đuổi quỉ thì Satan đang đánh lại với những kẻ dưới quyền mình. Thật là buồn cười khi nghĩ rằng ma quỉ sẽ làm thế để tự chống lại mình và phá rối mục đích của chính nó.
11:19 Thứ hai là, Chúa nhắc nhở cho những kẻ chỉ trích Ngài rằng có một số người củng đuổi quỉ vào lúc bấy giờ. Nếu Ngài làm điều này bởi quyền lực của Satan thì những người kia cũng đang sử dụng quyền lực này. Đương nhiên là người Do Thái không sẵn lòng chấp nhận điều này. Nhưng làm sao họ có thể phủ nhận sức mạnh của sự tranh cãi. Quyền lực đó không đến từ Đức Chúa Trời thì cũng từ ma quỉ. Không thể đến từ cả hai nguồn. Nếu Chúa Jêsus hành động bởi quyền lực của Satan thì những người đuổi quỉ Do Thái cũng dựa vào quyền lực đó. Cáo buộc Ngài là cáo buộc luôn cả họ.
11:20 Sự giải thích đúng là Chúa Jêsus cậy ngón tay của Đức Chúa Trời mà trừ quỉ. Ngài muốn nói gì về ngón tay của Đức Chúa Trời? Trong sự tường thuật ở Tin Lành Mathiơ (12:28), chúng ta đọc: "Mà nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỉ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các người." Vì thế chúng ta kết luận rằng ngón tay của Đức Chúa Trời thì giống như Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Thực tế là Chúa Jêsus trừ tà ma bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời là bằng chứng rõ ràng nước Đức Chúa Trời đã đến với dân chúng thế hệ lúc bấy giờ rồi. Nước Đức Chúa Trời đã đến trong Thân Vị của Vua. Chắc chắn rằng Chúa Jêsus đang sống và làm những phép lạ như thế, là chứng cớ xác thực Đấng Trị Vị được Đức Chúa Trời xức dầu đã xuất hiện trong một giai đoạn lịch sử.
11:21,22 Cho đến lúc này, Satan là một người mạnh sức, cầm khí giới, giữ quyền lực tuyệt đối Ương vương quốc của nó. Những ai bị quỉ ám đều nằm trong sự kềm kẹp của Satan và chẳng một ai chống lại nó. của cải nó vững vàng và không ai có sức mạnh kháng cự sự cai trị của nó. Chúa Jêsus mạnh hơn Satan, đến trên nỏ và thắng được nó, Ngài cướp lấy khí giới từ nó và phân phát sạch của cải.
Ngay cả những kẻ chỉ trích Ngài cũng không tin rằng tà linh bị Chúa Jêsus đuổi khỏi. Điều này cũng có nghĩa rằng Satan đã bị chinh phục và những nạn nhân của nỏ được giải phóng. Đó chính là ý nghĩa thiết yếu của những câu Kinh Thánh này.
11:23 Rồi Chúa Jêsus nói thêm ai không theo Ngài thì nghịch với Ngài, và ai không thâu hiệp với Ngài thì tan lạc khắp nơi. Có người nói: "Người ta một là đi đường, hai là chắn đường." Chúng ta đã đề cập điều dường như mâu thuẫn giữa câu này với 9:50 rồi. Nếu vấn đề là Thân Vị và công tác của Đấng Christ, thì không hề có sự trung lập. Ai không thuận theo Đấng Christ tức là đang nghịch với Ngài. Nhưng khi nói đến sự phục vụ Đấng Christ, ai không chống lại đầy tớ của Đấng Christ thì đang ủng hộ đầy tớ Ngài. Trong câu thứ nhất, đó là vấn đề sự cứu rỗi; trong câu thứ nhì là vấn đề phục vụ.
11:24-26 Dường như Chúa đang đảo ngược tình thế trước mặt những kẻ phê bình Ngài. Họ đã kết tội Ngài bị quỉ ám. Giờ đây Ngài ví dân tộc của họ với người vừa mới được tạm thời cứu chữa khỏi quỉ ám. Đây là sự thật trong lịch sử của họ. Trước khi bị lưu đày, dân Ysơraên đã bị ám bởi quỉ thờ lạy hình tượng. Nhưng cuộc lưu đày đã loại bỏ khỏi họ tà ma ấy, và kể từ fló, người Do Thái không hề sa vào tội thờ lạy hình tượng nữa. Nhà của họ đã được quét sạch và dọn dẹp tử tế, Mưng họ không chịu cho Chúa Jêsus vào và sở hữu. Do đó, Ngài báo trước rông trong ngày hầu đến, tà ma ấy sẽ rô bảy quỉ khác dữ hơn mình, và chúng sẽ vào nhà này mà ở. Điều này nỏi đến hình thức thờ lạy hình tượng kinh khiếp mà dân Do Thái sẽ tiếp nhận trong Thời Kỳ Đại Nạn; họ sẽ công nhận Antichrist là Đức Chúa Trời (Giăng 5:43) và sự hình phạt tội ấy sẽ kinh khiếp đến nỗi dân tộc này chưa hề chịu đựng trước đó.
Tuy minh họa này chủ yếu nói đến lịch sử dấn tộc của Ysơraên, nhưng cũng nêu lên tính không đầy đủ của việc chỉ ăn năn suông hay cải cách trong đời sống của cá nhân. Lật sang một ữang mới thì không đủ. Đức Chúa Jêsus Christ phải được mời vào tấm lòng và đời sống. Nếu không, đời sống ấy sẽ mớ cửa cho những hình thức tội lỗi gian ác mà trước kia người ấy chưa từng buông mình vào.
J. Được Phước Hơn Man (11:27,28)
Một phụ nữ nọ ở giữa dân chúng
đến chúc tôn Chúa Jêsus với những lời lẽ: "Phước cho dạ đã mang Ngài và vú đã cho Ngài bú!" Câu ừả lời
của Chúa chúng ta rất quan trọng. Ngài không phủ nhận Mali - tức mẹ Ngài - là người có phước, nhưng Ngài còn tiến xa hơn thế để nói rằng nghe và giữ Lời Đức Chúa Trời còn quan trọng hem. Nói cách khác, ngay cả Trinh Nữ Mari khi tin nơi Đấng Christ và bước theo Ngài thì bà đã được phước còn hem là vì bà làm mẹ Ngài. Mối quan hệ ruột thịt không quan trọng bằng mối quan hệ thuộc linh. Chắc điểu này đủ để làm nín lặng những người nào muốn tôn Mari lên làm đối tượng để chúc tụng.
X. Oàn Lạ Góa Giỡna (10:23-32)
11:29 Trong câu ló, có người đã thử Chúa Jêsus, xin Ngài ban một dấu lạ từ trời. Giờ đây, Ngài trả lời yêu cầu đó bằng cách quy lời yêu cầu ấy cho một dòng dõi độc ác. Ngài đang nói chủ yếu về dòng dõi Do Thái đang sống thời bấy giờ. Dân này được đặc
ân hướng hiện diện của Con Đức Chúa Trời. Họ đã nghe những lời phán của Ngài và chứng kiến các phép lạ Ngài. Nhưng họ không thỏa lòng với điều này. Giờ đây họ giả vờ như giá có thể chỉ nhìn thấy một công việc quyền năng siêu nhiên ở ưên ười, họ sẽ tín Ngài. Câu trả lời của Chúa là sẽ không ban thêm cho họ một dấu lạ nào nữa ngoại trừ dấu lạ của tiên tri Gỉôna.
11:30 Ngài đang nói đến chính sự sống lại của Ngài từ kẻ chết. Như Giôna được cứu khỏi biển cả sau khi ở ương bụng cá ba ngày ba đêm thể nào, thì Chúa Jêsus cũng sẽ sống lại từ kẻ chết sau khi đã ở trong mộ ba ngày ba đêm thể ấy. Nói cách khác, phép lạ cuối và kết thúc dứt khoát chức vụ tại thế của Chúa Jêsus sẽ là sự phục sinh của Ngài. Giôna là dấu lạ cho dân thành Ninive. Khi đến giảng cho thủ phủ ngoại bang này, ông đã đến với tư cách một người đã sống lại từ kẻ chết - ít nhất cũng theo nghĩa bóng.
11:31,32 Nữ hoàng Nam Phương, là nữ hoàng ngoại bang của xứ Sêba, đã đi rất xa để đến nghe sự khôn ngoan của Salômôn. Bà không hề thấy một phép lạ nào. Nếu bà được đặc ân sống trong thời của Chúa, bà còn sẵn lòng tiếp nhận Ngài đến dường nào! Do đó, bà sẽ đứng dậy trong ngày phán xét, lên án những con người gian ác vốn có đặc ân chứng kiến những công việc siêu nhiên của Chúa Jêsus thế nhưng lại khước từ Ngài. Đấng hơn Giôna, và Đấng hơn Salômôn đã bước đi trên diễn đàn lịch sử nhân loại. Trong khi dân thành Ninive ăn năn khi nghe lời Giôna giảng, dân Ysơraên lại không chịu ăn năn trước lời giảng của Đấng còn lớn hơn Giôna.
Lòng vô tín ngày nay nhạo báng câu chuyện Giôna, gán nó cho huyền thoại Hibálai. Chúa Jêsus đã phán về Giôna như một con người thật của lịch sử, cũng như cách Ngài đã phán về Salômôn vậy. Những ai nói họ sẽ tin nếu có thể chứng kiến một phép lạ thì họ đã sai lầm. Đức tin không căn cứ trên những bằng chứng của giác quan nhưng trên Lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Nếu một người không chịu tin Lời Đức Chúa Trời, người ấy sẽ không tin cho dù có người sống lại từ kẻ chết đi nữa. Thái độ đòi phải có dấu lạ là thái độ không làm đẹp lòng Chúa. Đó không phải là đức tin nhưng là mắt thấy. Lòng vô tín nói: "Cho tôi thấy thì tôi sẽ tin." Đức Chúa Trời phán: "Hãy tin thì ngươi sẽ thấy."
L. Ẩn Dụ vế Bèn Được Thắp Sắng (11:33-36) 11:33 Thoạt tiên, có lẽ chúng ta nghĩ chẳng có mối liên kết nào giữa những câu này với những câu đi trước. Nhưng khi khảo sát kỹ, chúng ta sẽ thấy mối nối kết hết sức quan trọng. Chúa Jêsus nhắc thính giả của Ngài rằng không ai thắp đèn mà để ưong căn hầm chứa hay để dưới thùng. Người ấy đặt nó trên chân đèn để từ đó người ta sẽ thấy ánh sáng và đèn cung cấp ánh sáng cho mọi người bước vào nhà.
ứng dụng thế này: Đức Chúa Trời là Đấng đã thắp đèn. Trong Thân Vị và công tác của Chúa Jêsus, Ngài đá
cung cấp ánh rực rỡ của sự soi sáng cho thế gian này. Nếu ai không nhìn thấy sự sáng ấy, đấy không phải là lỗi của Đức Chúa Trời. Trong đoạn 8, Chúa Jêsus nói về ưách nhiệm của những người đã làm môn đồ Ngài phải truyền bá đạo chứ không được giấu nó. Trong 11:33 ở đây, Ngài đang phơi trần lòng vô tín của những người phê bình đang đi tím phép lạ như là lòng vô tín gây ra bởi sự tham lam và sự sợ hổ thẹn của họ.
11:34 Lòng vô tín là kết quả từ những động cơ bất khiết của họ. Trong thế giới vật lý, mắt chính là thứ đem sự sáng đến cho toàn thân. Nếu mắt khỏe mạnh, thì người ấy có thể thấy ánh sáng. Nhưng nếu mắt bị bịnh, tức là bị mù, thì sự sáng không thể chiếu vào.
Trong lãnh vực thuộc linh cũng vậy. Nếu một người thật lòng khao khát muốn biết Chúa Jêsus cỏ phải là Đấng Christ của Đức Chúa Trời không, thì Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ điều ấy cho người. Nhưng nếu những động cơ của người ấy không thanh sạch, nếu người muốn bám vào lòng tham của mình, nếu tiếp tục sợ những điều người khác sẽ nói, thì người ấy bị mù trước giá trị thật của Cứu Chúa.
11:35 Những người đang nghe Chúa phán ở đây nghĩ họ rất khôn ngoan. Họ cho rằng họ có rất nhiều ánh sáng. Nhưng Chúa Jêsus cảnh cáo họ phải xem xét sự thật là sự sáng trong mình họ thật ra là sự tối tăm. Sự khôn ngoan và sự ưu việt ngụy tạo của chính họ đã ngăn họ khỏi Ngài.
11:36 Người nào có động cơ thanh sạch, người nào rộng mở trọn cả con người mình cho Chúa Jêsus, tức Sự Sáng của thế gian, người ấy sẽ tràn đầy sự soi sáng thuộc linh. Đời sống bề trong của người được soi sáng bởi chính Đấng Christ cũng như thân thể người được soi sáng khi ngồi trước ánh sáng trực tiếp của chiếc đèn.
M. Sự Tẩy Sạch Bé Ngoài Và BỂ Trong (11:37-41)
11:37-40 Khi Chúa Ịêsus nhận lời mời của một người Pharisi nọ để đến
dùng bữa, người chủ mời Ngài sửng sốt khi Ngài không rửa tay trước bữa
ăn. Chúa Jêsus biết ý tưởng của ông và đã quở trách tới nơi tới chốn vì sự giả hình của thói câu nệ bề ngoài như thế. Chúa Jêsus nhắc ông nhớ điều thật sự không phải là rửa sạch bể ngoài chén, nhưng rửa bể trong. Bề ngoài, người Pharisi có vẻ rất công bình, nhưng bề Ương họ thật quỉ quyệt và gian ác. Đức Chúa Trời đã dựng nên bề ngoài của con người cũng chính là Đức Chúa Trời đá dựng nên bề trong nữa, và Ngài muốn đời sống bề trong của chúng ta phải thanh sạch. "Đức Giêhôva chẳng xem điểu gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giêhôva nhìn thấy trong lòng." (I.Samuên 16:7).
11:41 Chúa biết những người Pharisi này tham lam và ích kỷ biết bao, nên Ngài bảo vị chủ nhà trước hết hãy lấy những của cải ông có mà bố thí. Nếu ông có thể vượt qua được thử nghiệm cơ bản này về lòng yêu thương người khác thì thật sự mọi điểu sẽ sạch cho ông. H. A. Ironsiđe nhận định:
Khi tình yêu của Đức Chúa Trời dầy dầy tấm ỈÒMỊ dế mình biết quan
tâm đến những nhu cầu cửa người khác, thì chỉ lúc bấy giờ những sự tuân giữ bề ngoài này mới có chút giá trị thật. Những ai không ngừng thâu góp cho riêng mình với thái độ hoàn toàn thờ ơ trước những người nghèo và túng thiếu quanh mình, thì người ây cung cấp bằng chứng rằng lòng yêu mến Chúa không ở trong
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người.
Một tác giả vô danh tóm tắt:
Những điều nghiêm khắc được nói trong câu 39-52 cho người Pharisi và thầy dạy luật đỗ được nói ra tại bên bòn ăn cửa những người Pharisi (câu 37). Điều mà chúng ta gọi là "ngon miệng" đã thường biến thành vật thay thế cho lòng trung thành với chân lý; chúng ta mỉm cười khi đáng ra phải chau mày; chúng ta im lặng khi đáng phải lên tiếng. Thà phá đám một bữa tiệc còn hơn phá tan đức tin nơi Đức Chúa Trời.
N. Ngưoi Pharisi Bị Quà Trách (11:42-44) 11:42 Người Pharisi là những người câu nệ bề ngoài. Họ câu nệ những chi tiết nhỏ nhất của luật pháp lễ nghỉ, như là dâng phần mười các thứ rau bé tí. Nhưng họ lại không quan tâm những mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời và với con người. Họ hà hiếp người nghèo và không yêu mến Đức Chúa Trời. Chúa không quở vì họ đã dâng phần mười bạc hà và hồi hương cùng mọi thứ rau, nhưng đem giản là Ngài đang nói rõ họ đừng nên quá sốt sắng trong chi tiết này mà bỏ bê những bổn phận cơ bản của đời sống, như là sự công bình và sự kính mến Đức Chúa Trời. Họ nhấn mạnh những điều phụ thuộc nhưng lại bỏ qua điều chính yếu. Họ xuất sắc Ương những việc mà người khác có thể nhìn thấy, nhưng lại bất cẩn về những điều mà chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể thấy được.
11:43 Họ rất thích tự phô trương, muốn giữ những địa vị nổi bật nhất trong nhà hội, thu hút chú ý nơi phố chợ càng nhiều càng tốt. Bới vậy họ không những phạm tội phô trương bề ngoài mà còn cả tội kiêu ngạo nữa.
11:44 Cuối cùng, Chúa ví họ với những mồ mả loạn (những mồ mả không đánh dấu). Dưới Luật Pháp Môise, ai đụng đến một cái mả thì sẽ bị ô uế trong bảy ngày (Dân số Ký 19:16) cho dù không biết. Người Pharisi bề ngoài cỏ vẻ như là những lãnh đạo tôn giáo nhiệt thành. Nhưng họ lại mang những đấu hiệu cảnh báo dân chúng rằng sẽ bị ô uế nếu đụng vào họ. Họ giống như mả loạn, đầy dẫy bại hoại và ô uế gây nhiễm trùng người khác bằng chính chủ nghĩa câu nệ bề ngoài và kiêu ngạo của họ.
0. Các Tháy Dạy Luật Bị Lên Án (11:45-52) 11:45 Gác thầy dạy luật là những thầy thông giáo - tức những chuyên gia giải nghĩa và giảng giải luật pháp Môise. Tuy nhiên, kỹ năng của họ chỉ giới hạn vào việc bảo người khác những điều phải làm. Bản thân họ không thực hành. Một thầy dạy luật cảm nhận được vẻ mỉa mai trong lời phán của Chúa Jêsus, và nhắc Ngài rằng khi Ngài chỉ trích người Pharisi, thì Ngài cũng sỉ nhục luôn những chuyên gia pháp luật này nữa.
11:46 Chúa nắm ngay cơ hội này để tấn công một số tội của các thầy
dạy luật. Trước hết, họ hà hiếp dân chúng bằng đủ mọi gánh nặng pháp luật nhưng chẳng làm gì để giúp dần chúng mang gánh nặng ấy. Đúng như Kelly nhận định: "Họ nổi tiếng vì coi khinh chính những người mà họ đã rút ra vai vế quan trọng của mình từ đó."40 Rất nhiều luật lệ của họ là đo con người đặt ra và liên quan đến những vấn đề không chút quan trọng thực tiễn.
11:47,48 Các thầy dạy luật là những tên sát nhân giả hình. Họ giả vờ ngưỡng mộ các tiên tri của Đức Chúa Trời. Họ còn tiến xa đến độ dựng các bia tưởng niệm trên mổ các đấng tiên tri Cựu Ước. Chắc chắn điều này có vẻ là bằng chứng cho sự tôn kính sâu xa của họ. Nhưng Chúa Jêsus biết không phải như thế. Tuy bề ngoài tự tách mình khỏi những tổ phụ Do Thái của họ là những người đã giết các đấng tiên tri, trên thực tế họ đang bước theo dấu chân của tổ phụ. Chính lúc xây mồ cho các tiên tri, họ cũng đang âm mưu giết chết Đấng Tiên Tri vĩ đại nhất của Đức Chúa Trời, là chính Chúa. Và họ sẽ tiếp tục giết các Đấng tiên tri và sứ đồ trung tin của Đức Chúa Trời.
11:49 Đối chiếu câu 49 với Mathiơ 23:34, ta sẽ thấy chinh Chúa Jêsus là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. ở đây, Ngài trích dẫn sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đang phán: "Ta sẽ sai Đấng tiên tri và sứ đổ đến cùng chúng nó." Trong Mathiơ, Chúa không phán câu này như lời trích từ Cựu Ước hay từ bất kỳ nguồn nào, nhưng chỉ trình bày như là lời tuyên bố của chính Ngài. (Cũng xem I.Côrinhtô 1:30, nơi đó nói Chúa Jêsus là sự khôn ngoan.) Chúa Jêsus đã hứa Ngài sẽ sai Đấng tiên tri và sứ đổ đến với con người của thế hệ Ngài, nhưng những con người thuộc thế hệ của Ngài sẽ giết và bắt bớ họ.
11:50,51 Ngài sẽ đòi nơi dòng dõi ấy huyết của mọi phát ngôn nhân Ngài, bắt đầu từ trường hợp được ghi lại đầu tiên trong Cựu Ước, tức trường hợp của Abên, cho đến trường hợp chót, tức trường hợp của Xachari, người đã bị giết giữa khoảng bàn thờ và đền thờ (Il.sử Ký 24:21). Sử Ký Thứ Nhì là sách cuối cùng trong thứ tự các sách Cựu Ước của người Do Thái. Do đó, Chúa Jêsus đã gộp toàn bộ những người tuân đạo khi đề cập Abên và Xachari. Khi phán những lời này, Ngài biết rõ thế hệ đang sống lúc bấy giờ sẽ giết Ngài trên thập tự giá, bởi đó đưa toàn bộ sự bắt bớ người thuộc về Đức Chúa Trời của họ lên đến đỉnh điểm kinh khiếp. Chính vì họ sẽ giết Ngài mà huyết của mọi định kỳ trước đó sẽ đổ trên họ.
11:52 Cuối cùng, Chúa Jêsus lên án thầy dạy luật vì đã đoạt lấy chìa khóa của sự biết, tức là rút Lời Đức Chúa Trời khỏi dân sự. Dầu bể ngoài họ tự xưng trung thành với Kinh Thánh, thế nhưng họ ngoan cố không chịu tiếp nhận Đấng mà Kinh Thánh nói đến. Và họ ngăn cấm người khác đến với Đấng Christ. Bản thân họ không muốn Ngài, và họ cũng không muốn người khác tiếp nhận Ngài nữa.
p. Đáp ứng cùa Những Thấy Thông Giáo Và Người Phapisỉ (11:53,54)
Các thầy thông giáo và người Pharisi hiển nhiên tức giận vì những
lời buộc tội thẳng thừng của Chúa. Họ bắt đẩu ra sức ép Ngài dữ tợn, và
càng nỗ lực hơn nữa để gài bẫy những lời phán của Ngài. Bằng mọi cách có thể được, họ tìm cớ gài bẫy Ngài nói ra lời nào đó để họ có thể vin vào đó kết án tử hình Ngài. Khi làm như vậy, họ chỉ chứng minh Ngài đã hiểu tính cách của họ chính xác biết bao.
VUI. DẠY DỖ VÀ CHỮA LÀNH TRÊN ĐƯỜNG TỚI THÀNH JÊRUSALEM (Chương 12 16)
A. Những cảnh báo và khích lệ (12:1-12) 12:1 Dân chúng nhóm lại kể hàng ngàn người khi Chúa Jêsus lên án những người Pharisi và những thầy dạy luật. Một sự bàn cãi tranh luận thông thường sẽ thu hút đám đông nhưng đám đông này cũng bị thu hút bởi sự can đảm lên án về những người lãnh đạo tôn giáo giả hình này. Mặc dù thái độ không nhân nhượng đối với tội lỗi không phải lúc nào cũng được phổ biến nhưng nó được ưa thích trong lòng của con người như sự công bình. Lẽ thật luôn tự minh chứng. Xoay sang môn đổ Ngài, Chúa Ịêsus cảnh báo, "Hãy giữ mình về men của người Pharisi." Ngài giải thích rằng men là biểu tượng hình ảnh của sự giả hình. Người giả hình là người mang mặt nạ, những gì thấy được bề ngoài hoàn toàn khác biệt với những gì bên trong người ấy. Những người Pharisi có thái độ như những người mẫu mực về đạo đức nhưng họ lại là bậc thầy của sự lừa đối.
12:2,3 Ngày họ bị vạch mặt sẽ đến. Tất cả những gì họ giấu sẽ bị lộ ra, và tất cả những gì họ làm nơi tối sẽ bị kéo ra nơi sáng.
Sự đắc thắng của lẽ thật cũng sẽ chắc chắn xảy ra như sự lột mặt nạ của kẻ giả hình. Cho đến lúc này sứ điệp được công bố bởi các môn đồ vẫn chưa rõ ràng và hạn chế người nghe. Nhưng sau khi Ysarael từ chối Đấng Mêsi và Đức Thánh Linh giáng xuống thì các môn đổ mạnh dạn bước tới trong danh Chúa Jêsus Christ và công bố Tin tành rộng rãi khắp nơi. Rồi Tin Lành sẽ giảng ra trên mái nhà. Godet nhận xét: "Những ai mà tiếng nói bây giờ không có được người nghe, thì hãy yên lặng chờ đợi, sẽ trở nên những thầy giảng của thế gian."41
12:4,5 Với lời khích lệ và làm ấm lòng "bạn hữu ta," Chúa Jêsus cảnh báo môn đệ Ngài không nên hổ thẹn về tình bằng hữu vô giá này dưới bất kỳ thử thách nào. Sự công bố sứ điệp phúc âm trên toàn thế giới sẽ mang đến bắt bớ và cái chết cho những môn đồ trung tín. Nhưng có một giới hạn về những gì mà những con người như người Pharisi có thể làm cho họ. Sự chết thuộc thể là giới hạn đó. Điểu này thì các môn đồ không nên sợ hãi. Đức Chúa Trời sẽ giáng cho những kẻ bắt bớ họ bằng những sự trừng phạt kinh khủng hem nhiều, ấy là sự chết đời đời ở địa ngục. Vì thế các môn đổ phải sợ Đức Chúa Trời hơn con người.
12:6,7 Để nhấn mạnh về mối quan tâm gìn giữ của Đức Chúa Trời đối với các môn đồ, Chúa Jêsus nói đến sự chăm sóc của Đức Chúa Cha cho những con chim sẻ. Trong Mathiơ 10:29 chúng ta đọc rằng hai con chim sẻ được bán với giá một đồng. ở đây chúng ta học hỏi được rằng bán năm
con chim sẻ giá hai đồng tiền. Nói
cách khác một con chim sẻ không tính tiền khi mua bốn con. Và ngay cả con chim sẻ lẻ loi không có giá trị kinh tế này cũng không bị Đức Chúa Trời lãng quên. Nếu Đức Chúa Trời quan tâm đến con chim sẻ lẻ loi đó thì Ngài chăm xem nhiều như thể nào đối với những con người luôn đến với Tin Lành của Con Ngài! Ngài đếm tóc trẽn flẩu họ.
12:8 Cứu Chúa phán với các môn đồ rằng ai xưng Ngài ra thì sẽ được Ngài xưng trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời. ở đây Ngài đang nói về những con người thật sự tin Ngài. Xưng nhận Ngài ra là tiếp nhận Ngài làm Chủ và Cứu Chúa duy nhất.
12:9 Ai chối bỏ Ngai trước mặt thiên hạ, thì họ sẽ bị chối trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời. ổ đây sự âm chỉ chính yếu dường như là những người Pha-ri-si, nhưng đương nhiên câu này cũng gồm luôn tất cả những ai chối Đấng Christ và xấu hổ để nhận biết Ngài. Trong ngày đó, Ngài sẽ phán "Ta chẳng hề biết ngươi."
12:10 Kế đến Cứu Chúa giải thích cho môn đổ về sự khác biệt giữa việc chỉ trích Ngài và việc lộng ngôn phạm flến Thánh Linh. Những ai nói nghịch cùng Con Người thì sẽ được tha nếu họ ăn năn và tin nhận. Nhưng lộng ngôn phạm đến Thánh Linh là một tội lỗi không thể tha thứ. Đây là tội mà người Pharisi đã phạm (Xem Mathiơ 12:22-32). Tội này là gì? Đó là tội quy cho các phép lạ Chúa làm là của ma quỉ. Đó là lộng ngôn phạm đến Thánh Linh vì Chúa Jêsus thi hành tất cả các phép lạ Ngài ương quyền năng của Thánh Linh. Vì nói vậy thực tế là nói Thánh Linh của Đức Chúa Trời là tà linh. Không có sự tha thứ cho tội lỗi này ương thời đại này hay ương những thời đại tới.
Người tin Chúa thật sự không thể phạm tội này. Mặc dù một số người bị nỗi sợ hãi hành hạ rằng họ đã phạm tội đó bởi sự sa ngã. Sa ngã không phải là tội không tha thứ được. Người bị sa ngã có thể phục hồi mối thông công với Chúa. Thực tế cho thấy một con người còn biết băn khoăn lo lắng là bằng chứng người ấy không phạm tội không thể tha thứ.
Việc khước từ Đấng Christ của người không tin Chúa cũng không phải là tội không tha thứ. Một người có thể hất hủi Đấng Cứu Thế nhiều lần, tuy nhiên sau đó người ấy trở lại cùng Chúa và tin nhận Ngài. Đương nhiên, nếu người ấy chết trong sự bất tín, thì người ấy không thể tin nhận Chúa được nữa. Lúc này tội của người ấy trớ nên không thể tha thứ. Nhưng tội mà Chúa Jêsus định rõ là không thể tha thứ là tội mà người Pharisi đã phạm khi nói rằng Ngài thi hành phép lạ bằng quyền lực của Bêêxêbun, Hoàng tử của các quỉ.
12:11,12 Việc các môn đổ sẽ bị người ta đem ra trước mặt quan án và quan cai trị là chắc chắn xảy ra. Chúa Jêsus dạy họ rằng họ không cần thiết phải luyện tập trước về cách nói nào để binh vực mình hoặc lời nói gì. Đức Thánh Linh sẽ ban cho lời thích hợp nơi môi miệng họ khi cần thiết. Điều này không cỏ ý nói rằng tôi tớ của Chúa không cần dành thời gian cầu
nguyện hay học hỏi trước khi giảng phúc âm hay dạy dỗ lời Đức Chúa Trời. Nó không được dùng như một cái cớ cho sự biếng nhác! Tuy nhiên đó là lời hứa rõ ràng nơi Chúa rằng những ai bị đặt vào chỗ thử thách vì làm chứng cho Đấng Christ thì sẽ được ban cho sự giúp đỡ đặc biệt từ Đức Thánh Linh. Đây là lời hứa chung cho dân sự của Đức Chúa Trời, nếu họ bước đi trong Thánh Linh, thì họ sẽ được ban cho những lời nói thích hợp Ương những giây phút khủng hoảng của cuộc đời.
B. Cảnh Báo Với Sự Tham Lam (12:13-21) 12:13 Vào lúc này, có một người bước ra từ giữa dân chúng và xin
Chúa giải quyết cuộc tranh cãi giữa anh người và người về việc chia gia tài. Thông thường người ta nói rằng nơi nào có di chúc thì nơi đó có nhiều người thân. Trường hợp này có lẽ giống như vậy. Chúng ta không được biết là người này bị tước đoạt phần của mình hay anh ta tham lam muốn chia phần hem.
12:14 Chúa Cứu Thế liền nhắc nhở cho anh biết rằng Ngài đến thế gian này không để giải quyết những vấn để tầm thường vô giá trị nhưng mục đích Ngài đến vì sự cứu rỗi của những con người tội lỗi. Ngài sẽ không bị chệch hướng khỏi sứ mạng trọng đại và vinh hiển để rồi làm công việc chia gia tài nhỏ mọn này. (Hơn nữa Ngài không có quyền hợp pháp để xét xử những vấn đề liên quan đến tài sản. Quyết định của Ngài sẽ không được thừa nhận.)
12:15 Nhưng Chúa đã dùng sự kiện này để cảnh báo những người nghe Ngài về một trong những điều xấu xa quỉ quyệt nhất trong lòng của con người, ấy là sự tham lam. Lòng tham muốn vô độ về của cải vật chất là một Ương những động lực mạnh mẽ nhất của cuộc sống. Và bởi đó nó đánh mất hoàn toàn mục đích của sự hiện hữu con người. "Vì sự sống của người ỉa không phải côi tại của cải mình dư dật đâu". NhưJ. R. Miller chỉ cho thấy:
Đây là một trong những lá cờ đỏ Chúa chúng ta giương lên mà hầu hết người thời nay dường như không quan tâm. Chúa phán rất nhiều về mối nguy hiểm của giàu có; nhiừig không mấy ai sợ giàu có. Lòng tham (Bản Việt Ngữ ghi là "hà tiện") trên thực tế không bị xem là tội trong những thời k\ này. Nếu phạm điều răn thứ sáu hoặc thứ tám, thì họ bị gọi là tên tội phạm vò bị xấu hổ; nhiCìig có thể phạm điều răn thứ mười mà chỉ mang tiếng là táo bạo thôi. Kinh Thánh nói lòng thom tiền là cội rễ của mọi điều óc; nhưng mọi người nào í rích câu này đều nhấn mạnh tuyệt vời vào chữ "thom," ẹiỏi thích rồng khôm> phải là tiền, nỉuùĩĩỊ chỉ lòng thom tiền mới là cội rễ sai trĩu quả đến như thê.
Nhìn quanh, nqười ta sẽ nghĩ sự sông của một người thật sự cốt tại của cải dư dật. Con người nghĩ họ trở thành vĩ đụi tươỉìíỊ ibiíỊ tỉ lệ với việc họ trả nên íỊÌàii có của cải. Và CŨHÍỊ có Ví' như thê; vì thế íỊÌan dành qiá con M>ười theo tài khoản lìạân hànq của họ. Thê nhímÍỊ chưa hề có lỗi lầm nào chết m>ười hơìi thê. Một người thực sự dược đánh ýá bởi chính nhữtĩíỊ phẩm chất nqười ây có.
chứ khổng bởi những của cải người ấy có.42
12:16-18 Ví dụ về một người giàu
cú mà ngu dại minh họa thực tế rằng của cải không phải là điều chính yếu trong cuộc sống. Bới vì vụ trúng mùa thật đặc biệt, người nông dân giàu có đã phải đối đầu với điều có vẻ như một nan đề làm anh ta lo lắng. Anh ta không biết phải làm gì với tất cả lúa thóc mình. Tất cả các kho thóc đều không còn chỗ chứa. Anh động não. Rồi anh giải quyết được nan đề mình. Anh quyết định phá cả kho tàng và cát cái khác lớn hem. Đáng lẽ ra anh có thể tiết kiệm tiền bạc và không phải bận tâm về việc xây cất nếu anh ta thấy được thế giới nghèo túng và dùng gia tài mình để làm thỏa mãn sự đói khát cả thuộc linh lẫn thuộc thể. Ambrose nói rằng: "Bộ ngực của người nghèo, nhà cửa của người góa bụa, môi miệng của con trẻ là những kho thóc còn mãi đến đời đời."
12:19 Khi kho thóc mới của mình được xây cất xong, người nông dân định nghỉ ngơi. Hãy lưu ý đến linh hồn không cần đến ai của anh ta: Kho thóc của tôi, bông trái của tôi, hàng hóa của tôi, linh hồn của tôi. Anh đã hoạch định hết cho tương lai mình. Anh sẽ nghỉ, ăn uống và vui vẻ.
12:20,21 "Nhưng khi anh bắt đầu nghĩ về thời gian là của riêng mình, anh đối diện với Đức Chúa Trời về sự hư mất đời đời của mình." Đức Chúa Trời phán cùng người rằng chính đêm lay anh ta sẽ chết. Anh sẽ mất quyền làm chủ cả gia tài vật chất của mình. Nó sẽ rơi vào tay của người khác. Một người đã định nghĩa người khờ dại là người mà những hoạch định của người đó kết thúc nơi mồ mã. Người đàn ông này chắc chắn là người khờ dại.
"Vậy những của cải ngươi sắm sấn sẽ thuộc về ai?" Đức Chúa Trời
hỏi. Chúng ta có lẽ nên tự hỏi : "Nếu ngày hôm nay Đấng Christ đến thì tất cả gia tài của cải tôi thuộc về ai?" Thà hôm nay chúng ta sử đụng nó cho Chúa hơn là chúng ta để nó rơi vào tay của ma quỉ ngày mai! Chúng ta có thể thâu trữ của cải cho thiên đàng và hãy giàu có nơi Đức Chúa Trời. Hay chúng ta phí phạm nó cho xác thịt mình, và từ xác thịt mình gặt lấy sự hủy hoại.
c. Sự Lo lắng Nghịch Cùng Đức Tin (12:22-
34)
12:22,23 Một trong những nguy hiểm lớn nhất trong đời sống Cơ đốc đó là việc tìm kiếm lương thực quần áo trở nên mục tiêu hàng đầu của sự hiện hữu chúng ta. Chúng ta trở nên quá bận rộn trong việc kiếm tiền và thế là công việc của Chúa bị vứt bỏ ở chỗ thứ hai. Sự nhấn mạnh của Tân ước đó là động cơ cho Đấng Christ phải đặt lên hàng đầu trong đời sống chúng ta. Đồ ăn và đồ mặc phải là phần phụ. Chúng ta phải làm việc chăm chỉ để chu cấp những nhu cầu cần thiết của chúng ta trong hiện tại, rồi tin cậy Đức Chúa Trời cho tương lai khi chúng ta dấn thân hầu việc Ngài. Đây là một đời sống đức tin.
Khi Chúa Jêsus dạy rằng chúng ta không nên lo về đồ ăn, đồ mặc thì Ngài không hề có ý rằng chúng ta chỉ
ngồi không và chờ cho người ta cung cấp những thứ ấy. Cơ Đốc giáo không khuyến khích sự biếng nhác! Nhưng Ngài có ý dạy chúng ta rằng trong quá trình kiếm tiền cho những nhu cần của đời sống hằng ngày, chúng ta không để cho những thứ đó trở nên quá quan ứọng. Hem nữa, còn có một điều quan trọng hơn trong cuộc sống hơn những thứ chúng ta ăn và thứ chúng ta mặc. Chúng ta là những đại sứ của Vua và những thứ được coi là bề ngoài và an nhàn tiện nghi của cá nhân phải là thứ yếu đối với một nhiệm vụ vinh quang là làm cho mọi người biết đến Ngài.
12:24 Chúa Ịêsus dùng con quạ làm thí dụ về sự chăm sóc của Đức Chúa Trời ữên tạo vật của Ngài. Nó không dành cuộc đời mình để lùng xực thức ăn hay để chu cấp cho những nhu cầu trong tương lai. Nó sống phụ thuộc vào Đức Chúa Trời hằng giờ. Sự kiện không gieo cũng không gặt đừng nên được suy ra để dạy rằng con người cần tránh làm những công việc ưần tục. Tất cả ý nghĩa ở đây là Đức Chúa Trời biết được nhu cần của chúng ta và Ngài sẽ chu cấp cho chúng ta nếu chúng ta bước đi trong đường lối Ngài. Nếu Đức Chúa Trời nuôi những con quạ thì Ngài cũng nuôi những con người Ngài tạo nên nhiều hơn thế nữa, những con người Ngài cứu bới hổng ân Ngài, những con người Ngài kêu gọi làm tồi tớ Ngài. Quạ không có hầm vựa hay kho tàng chi nhưng Đức Chúa Trời nuôi chúng mồi một ngày. Thế thì tại sao chúng ta dành cả đời mình để cất kho vựa lớn hơn?
12:25,26 Chúa Jêsus hỏi: "Có ai trong các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không?"
Điều này tỏ cho thấy sự rồ dại khi lo lắng về những điều (như là tương lai) mà chúng ta không thể kiểm soát được. Chẳng một ai lo lắng mà làm chữ mình cao hơn hay sống lâu hơn. (Sự diễn tả "đời mình" cũng có thể được dịch thành "chiều dài của cuộc sống.") Nếu như vậy thì tại sao chúng ta lo lắng cho tương lai? Nói đúng hơn chúng ta nên sử dụng tất cả sức lực và thời gian mình hầu việc Đấng Christ và hãy giao phó tương lai chúng ta cho Ngài.
12:27,28 Kế đến, hoa huệ được đưa ra để chỉ ra sự khờ dại ừong việc dùng những talâng tốt nhất của mình để đổi lấy quẩn áo. Hoa huệ chỉ là một loài hoa cỏ dại. Nó chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ, song nó có một vẻ đẹp tự nhiên mà vua Salômôn sang trọng đến đâu cũng không thể so sánh. Nếu Đức Chúa Trời ban cho sắc đẹp một cách dư dật trên loài hoa là loài nay nở mai bỏ vào lò như thế, vậy thì Ngài lại sẽ không lưu tâm đến những nhu cần của con cái Ngài sao? Chúng ta tự minh chứng mình là kẻ ít đức tin khỉ chúng ta lo lắng khó chịu vội vã trong việc đấu tranh không ngừng hầu để sở hữu vật chất ngày càng nhiều hơn. Chúng ta lãng phí cuộc đời mình để làm những việc đáng lẽ ra Đức Chúa Trời làm cho chúng ta nếu chúng ta biết tận hiến thời giở và tài năng mình nhiều hơn nửa cho Ngài.
12:29-31 Thật ra nhu cần hàng ngày của chúng ta thì rất nhỏ. Cách
chúng ta sống giản dị thì thật là tuyệt vời. Vậy thì tại sao chúng ta lại để đồ ăn đồ mặc chiếm một nơi quan ương trong cuộc đời chúng ta? Và tại sao chúng ta xao xuyến, lo lắng về tương lai? Đây là cách sống của người chưa được cứu. Các dân ngoại ở thế gian chưa nhận biết Đức Chúa Trời là Cha nên chỉ biết lo đồ ăn đồ mặc và vui thú. Những điều này tạo thành chính trung tâm và chu vi của sự hiện hữu họ. Nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ có ý định để con cái Ngài dành thời gian tím kiếm những tiện nghi đời này. Ngài có công việc cần phải làm trên đất và Ngài đã hứa chăm xem những ai hết lòng dâng chính mình họ cho Ngài. Nếu chúng ta tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, Ngài sẽ không bao giờ để chúng ta ưần truồng đói khát. Thật buồn thay khi đến cuối cuộc đời chúng ta nhận thấy rằng hầu hết thời giờ của chúng ta lao khổ để làm nô lệ cho những gì đã được bao gồm trong chiếc vé về nhà của chúng ta trên thiên đàng!
12:32 Các môn đổ lập thành một bầy chiên nhỏ không khả năng phòng thủ, được sai đi vào một thế giới không thân thiện. Quả thật họ chẳng có một phương tiện hỗ trợ hay phòng thủ hữu hình nào. Tuy nhiên, một nhóm người nhỏ bé quần áo bẩn thỉu này được định để thừa hưởng nước thiên đàng cùng với Đấng Christ. Rồi Một ngày họ sẽ cai trị cùng với Ngài trẽn đất. Để bày tỏ điều đó, Chúa khích lệ họ đừng sợ chi, bởi vì nếu Cha đã dành sẵn những vinh dự cao quý như thế cho họ thì họ chẳng cần !o lắng trên bước đường mình.
12:33,34 Thay vì tích trữ của cải vật chất và hoạch định thời gian, họ có thể dùng của cải cho công việc Chúa. Theo cách này họ đầu tư cho thiên đàng và cho cõi đời đời. Sự tàn phá của thời gian không ảnh hưởng đến thời gian của họ. Gia tài ưên nước thiên đàng được hoàn toàn bảo đảm khỏi tay của kẻ trộm và sự hư hại. Điều phiền hà với sự giàu có vật chất đó là thông thường bạn không thể có nó mà không tin cậy nó. Đó là lý do tại sao Chúa Jêsus phán, "vì của báu các ngươi ở dâu, thì lòng cũng ở đó." Nếu chúng ta gởi tiền chúng ta đi trước, thì chúng ta sẽ từ bỏ nỗi đàm mê mình khỏi những sự hư nát của thế gian này.
D. Ví Dụ Vé Ngươi Bẩy Tú Tỉnh Thức (12:35-
40)
12:35 Các môn đổ Chúa không chỉ tin cậy Chúa cho những nhu cần của họ mà còn luôn sống chờ đợi sự trở lại của Ngài. Lưng của họ phải thắt lại và đèn của họ phải thắp lên. ở phương đông, người ta thường thắt lưng để kéo cao chiếc áo dài của mình khi họ đi nhanh bước hoặc chạy. Hình ảnh thắt lưng nói lên một sứ mệnh phải được hoàn thành và đèn thắp sáng ngụ ý về lời chứng phải được xác nhận.
12:36 Môn đồ phải sống từng giây phút trông đợi sự trở lại của Chúa như thể Ngài là một người ở tiệc cưới vé. Kelly giải thích:
Họ phải tự (li) khỏi nhữiiiỊ gánh nặiiíỊ dời nàx hầu cho giày phút Chúa cửa, qiôiìíỊ như càu chuyện, họ mở cửa tức thì cho Nạài - k/ỉôiiạ bối rối hoặc klìôììiỉ còn phải chuẩn
bị. Lòng họ trông đợi Ngài, Chúa của họ, Đấng họ yêu mến và chờ đợi. Ngài gõ cửa thì họ mở ngay tức thì.43
Chi tiết về câu chuyện một người trở về từ tiệc cưới không được nhấn mạnh như một tương lai tiên đoán trước mà người ta quan tâm. Chúng ta không xem tiệc cưới ở đây như là Tiệc Cưới Chiên Con hay sự trở lại của người chủ vào thời điểm cất lên...? Câu chuyện Chúa kể hầu để dạy một lẽ thật đem giản, ấy là sự tỉnh thức về sự trở lại của Ngài. Nó không có ý định để báo trước thứ tự các sự kiện về sự trở lại của Chúa.
12:37 Khi người đàn ông từ tiệc cưới trở về, thấy những đẩy tớ đang thức canh và đang chờ đợi lệnh của ông. Ổng rất hài lòng với thái độ thức canh của họ nên ồng sẽ thắt lưng mình, cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ. Điều này có một ẩn ý thật đặc biệt rằng Đấng đến thế gian trong hình hài của một đầy tớ bằng lòng hạ mình hầu việc dân sự mình sẽ còn tiếp tục hầu việc họ ở nhà ưên trời. Một học giả Kinh Thánh tin kính Chúa người Đức đánh giá câu 37 này như một lởi hứa vĩ đại nhất trong toàn bộ Lời của Đức Chúa Trời.
12:38 Canh hai là từ chín giờ tối cho tới nửa đêm. Canh ba là từ nửa đêm tới ba giờ sáng. Dù cho bất cứ canh nào đi nữa khi Chủ trở về, những đẩy tớ đang chờ đợi ông.
12:39,40 Chúa thay đổi hình ảnh qua việc ám chỉ đến một chủ nhà mà nhà ông bị đào ngạch trong lúc không người canh giữ. Kẻ trộm đến vào lúc người ta không ngờ. Nếu chủ nhà hay kẻ trộm đến giờ nào, thì sẽ tỉnh thức, chẳng để cho nó đào ngạch nhà đâu.
Bài học là thời điểm Đấng Christ đến thì không rõ ràng; chẳng một ai biết được ngày giờ Chúa hiện ra. Khi Ngài đến, những tín hữu chất chứa của cải mình trên đất sẽ mất hết, như một người đã nói: "Cơ Đốc nhân một là rời bỏ của cải mình hay là bám theo nó." Nếu chúng ta thật sự tỉnh thức Ương việc trở lại của Đấng Christ thì chúng ta sẽ bán hết tất cả những gì chúng ta có và tích trữ của cải trên thiên đàng nơi mà kẻ ưộm không lấy được.
E. Những Bấy Tớ Trung Tín Và Không Trung Tín (12:41-48)
12:41,42 ở điểm này, Phierơ hỏi Chúa rằng ví dụ về sự tỉnh thức chỉ dành cho các môn đệ hay cho mọi người. Lời giải đáp của Chúa là nó dành cho tất cả những ai xưng mình là người quản gia của Đức Chúa Trời. Người quản gia ngay thật khôn ngoan là người được giao cai quản nhà cửa của Chủ và là người phát lương phạn cho người nhà chủ. ở đây Ương ưách chính của người quản gia là quan tâm đến dân sự chứ không phải đến vật chất. Điều này phù hợp với toàn bộ bối cảnh, cảnh báo môn đổ về chủ nghĩa vật chất và sự tham lam. Con người mới quan Ương chứ không phải vật chất.
12:43,44 Khi Chúa vé và thấy rằng đầy tớ mình thật sự quan tâm đến lợi ích thuộc linh của con người thì Ngài sẽ thưởng cách hào phóng. Phần thưởng này chắc là sự cai ưị cùng với Đấng Christ trong suốt Một Nghìn Năm (I.Phi 5:1-4).
12:45 Người đầy tớ cho là mình đang hầu việc Đấng Christ nhưng thật ra là kẻ bất trung. Thay vì nuôi dân sự Đức Chúa Trời thì anh ta lại ngược đãi, cướp bóc họ và sống buông thả. (Điều này có thể ám chỉ đến người Pharisi).
12:46 Sự trở lại của Chúa sẽ vạch trần tính chất khống thực của hắn và hắn ta sẽ bị trừng phạt với kẻ bất trung. Cụm từ "xé da nó" cũng có thể được dịch là "đánh hắn dữ dội bằng roi".
12:47,48 Câu 47 và 48 trình bày một nguyên tắc cơ bản về tất cả sự hầu việc. Nguyên tắc đó là đặc ân càng lớn chừng nào thì ữách nhiệm càng nặng chừng ấy. Đối với người tin Chúa, nó có nghĩa là có nhiều mức thưởng khác nhau Ưên thiên đàng. Đối với kẻ không tin Chúa, nó có nghĩa là có nhiều mức phạt khác nhau dưới địa ngục. Những ai đã nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Kinh Thánh phải chịu trách nhiệm lớn lao trong việc vâng phục theo. Được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều. Những ai đã không được ban đặc ân cũng sẽ bị ưừng phạt vì hành động xấu của họ, nhưng sự trừng phạt sẽ ít nghiêm trọng hem.
F. Ảnh Hường sự Tái Lâm Lấn Thứ Nhất Của Đãng Chrỉst (12:49-53)
12:49 Chúa Jêsus biết rằng sự đến của Ngài trên đất sẽ không đem đến sự bình an ngay từ ban đầu. Trước hết nỏ phải gây ra chia rẽ, bất hòa, bắt bớ và đổ máu. Ngài không đến với một mục đích định sẵn là quăng lửa xuống flât, nhưng đó là kết quả hoặc ảnh hưởng bởi sự đến của Ngài. Mặc dù
Ương lúc Ngài thi hành chức vụ trên đất vẫn có hoạn nạn và chia rẽ bùng nổ ra nhưng chỉ đến khi hình ảnh thập tự giá hiện ra thì lòng người ta mới thật sự phơi bày. Chúa biết tất cả điều này phải xảy ra và Ngài sẵn lòng để lửa bắt bớ bùng phát nghịch cùng Ngài khi cần thiết.
12:50 Ngài có một phép báptem mà Ngài phải chịu. Điều đó nói đến một phép báptem được hoàn thành trên đồi Gôgôtha. Ngài bị thôi thúc khủng khiếp đến với cây thập tự để hoàn thành sự cứu rỗi nhân loại hư mất này. Nỗi tủi nhục, đau đớn và sự chết là ý muốn của Đức Chúa Cha dành cho Ngài. Và Ngài nóng lòng làm theo.
12:51-53 Ngài biết rất rõ là sự đến của Ngài không ban bình an cho thê gian vào lúc này. Vì thế Ngài cảnh báo các môn đồ rằng khi con người đến với Ngài thì gia đình họ sẽ bắt bớ và từ bỏ. Khi Tin Lành bắt đầu đến trong một gia đình trung bình có năm người, gia đình đó sẽ bị phân ly. Một biểu hiện lạ lùng về bản chất hư hoại của con người, đó là thường những người thân không tin Chúa thà thấy con họ say sưa và ăn chơi phóng đãng hem là công bố mình làm môn đồ của Đấng Christ! Phân đoạn này không ủng hộ giả thuyết cho rằng Chúa đến hiệp một cả nhân loại (người tin và không tin Chúa) lại thành một "Tình huynh đệ toàn cầu". Nói đúng hơn, Ngài chia rẽ họ nhiều hem cả trước đây nữa!
fi. Những Dấu Hiệu vế Các Thời Kỳ (12:54-
59)
12:54,55 Những câu Kinh Thánh trước được dạy cho các môn đồ Ngài.
Giờ thì Cứu Chúa quay sang đoàn dân. Ngài nhắc nhở về năng khiếu dự báo thời tiết của họ. Họ biết rằng khi họ thấy đám mây từ phương tây (trên Địa Trung Hải) thì họ biết sẽ có mưa. Nói cách khác, gió nam sẽ mang đến nóng cháy và hạn hán. Con người thông minh nhận biết điều đó. Nhưng có sự thông minh hơn. Đó là có ý muốn để nhận biết.
12:56 Vấn đề tâm linh lại là chuyện khác. Mặc dù họ có sự thông minh bình thường của con người thì họ cũng không nhận ra thời khắc quan trọng đã bước vào lịch sử nhân loại. Con của Đức Chúa Trời đã đến thế gian và đang ở giữa bọn họ. Thiên đàng chưa bao giờ đến gần họ như thế. Nhưng họ không biết thời khắc của sự thăm viếng này. Họ có khả năng trí thức để nhận biết nhưng lại không có ý muốn nhận biết và thế nên họ đã trở nên tự dối mình.
12:57-59 Nếu họ nhận biết được tầm quan trọng trong những ngày họ đang sống thì chắc có lẽ họ mau chóng mà làm hòa với kẻ kiện mình. Tại đây bốn từ ngữ mang tính luật pháp được dùng đến: kẻ kiện, quan tòa, quan án, thầy đội. Và những từ ngữ này có ý nói đến Đức Chúa Trời. Lúc bấy giờ Đức Chúa Trời đang đi ra đi vào giữa vòng bọn họ, nài xin và ban cho họ cơ hội cứu rỗi. Họ phải nên ăn năn và đặt đức tin nơi Ngài. Nếu họ khước từ thì họ sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời là quan tòa họ. Và mọi việc sẽ nghịch cùng họ. Tội họ sẽ bị vạch ra và họ sẽ bị kết; tội không tin. Họ sẽ bị bỏ tù, là hình phạt đời đời. Họ sẽ không được tha cho đến khi họ trả không còn thiếu một đồng tiền,
có nghĩa là sẽ không bao giờ được ra khỏi tù vì họ không thể nào trả một khoản nợ kinh khủng như thế.
Vì vậy, Chúa Jêsus dạy họ phải nhận biết rõ thời khắc họ đang sống. Và họ phải có được sự công nghĩa của Đức Chúa Trời bởi việc ăn năn tội lỗi họ đã phạm cùng Ngài và trong sự đầu phục Ngài hoàn toàn.
H. Tâm Quan Trọng của sự Ăn Năn (13:1-5) 13:1-3 Chương 12 khép lại bởi sự thất bại của đất nước Do Thái trong việc nhận rõ thời khắc họ đang sống, và nói về sự cảnh báo của Chúa ăn năn ngay hoặc chịu hư mất đời đời. Chương 13 vẫn tiếp tục với đề tài chung này, phần lớn chỉ về nước Ysơraên mặc dù những nguyên tắc áp dụng cho từng cá nhân con người. Hai tai họa trong nước lập nền tảng cho cuộc đàm luận này. Tại họa thứ nhất là việc thảm sát mấy người Galilê đến thành Giêrusalem để thờ phượng. Philát, quan tổng đốc xứ Giuđê, đã ra lệnh giết họ khi họ đương dâng của lễ. Không ai biết chi tiết nào khác nữa về sự tàn ác này. Chúng ta cho rằng những nạn nhân này là người Do Thái sinh sống tại xứ Galilê. Người Do Thái tại thành GiêrusaỊem có thể bị ảo tưởng rằng những người Galilẽ này đã phạm tội trọng và cái chết của họ là bằng chứng về sự ghét bỏ cùa Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Chúa Jêsus khiển trách tư tưởng này khi Ngài cảnh báo người Do Thái rằng nếu họ không ân năn, hết thảy họ sẽ bị hư mất như vậy.
13:4,5 Thảm kịch khác được nói đến là sự sụp đổ tháp Silôê làm cho
mười tám người phải chết. Ngoài sự ghi nhận ở đây thì không còn chi tiết nào được người ta biết đến. May là chúng ta không cần thiết phải biết thêm nhiều hơn. Điểm mà Chúa nhấn mạnh ở đây là thảm hoa này không được giải nghĩa như là một sự phán xét đặc biệt cho sự gian ác. Đúng hơn, nó phải xem như một lời cảnh báo cho đất nước Ysơraên rằng nếu họ không ăn năn thì sự sụp đổ tương tự sẽ đến với họ. Sự diệt vong này đã xảy ra vào năm 70 sau Công Nguyên khi Titút xâm chiếm Giêrusalem.
I. Ẩn Dụ Cây vả Không Trái (13:6-9)
Để liên hệ gần gũi với phần trên, Chúa Jêsus kể một ẩn dụ về cây vả. Không khó khăn mấy để nhận biết cây vả là dân Ysơraên, được trổng trong vườn nho cửa Đức Chúa Trời, đó là thế gian này. Đức Chúa Trời tìm kiếm trái trên cây nhưng Ngài không tìm thấy. Vì vậy Ngài phán cùng kẻ trồng nho (Chúa Jêsus) rằng Ngài đã mất công tìm trái trên cây đã ba năm nay. Sự giải nghĩa giản dị nhất về ẩn dụ này đó là ba năm đầu tiên trong chức vụ Chúa chúng ta. Ý tưởng của phân đoạn này là cây vả đã được ban đủ thời gian để kết trái nếu nó muốn kết trái. Trong ba năm mà không cỏ trái xuất hiện thì cũng thật có [ý để kết luận rằng nó sẽ không bao giờ có trái. Vì nó không trái, Đức Chúa Trời ra lệnh đốn nó đi. Nó chỉ choán đất được dùng để sản xuất. Người trổng nho can thiệp dúm cho cây vả xin cho nó thời gian một năm nữa. Nếu hết thời gian đó, nó vẫn không có trái thì Ngài sẽ đốn nó đi. Đó là những gi xảy ra vào năm thứ tư sau khi Ysơraên đã chối bỏ và đóng đinh Chúa Jêsus. Hậu quả, thành phố bị hủy diệt và dân chúng tản lạc.
G. H. Lang diễn tả điều này như
sau:
Con Đức Chúa Trời biết dược tám trí cùa Cha NíỊÙi, Chủ vườn nhu, và /nạní; lệnh kinh sự "đốn nỏ ái" dã được ban ra; Ysoraén một lần nữa lại làm cạn kiệt sự kiên lìliậiì ĩliién thượng. Một quác íịìu hax một con nạiỉời sẽ khô/iạ có lý do nào dê xui hưởnạ sự chăm .sóc của Đức Chúa Trời nếu khóiii> mâm; lại qua cóm; bình tron" sự vinh hiến và nạựỉ khen Đức Chúa Trời. Con người hiện hữu hầu làm vinh danh và dẹp lònạ ỉ)âhx Tạo Hóa: Klìi người khôníf phục vụ mục (lích CÓIĨỊÌ bình này thì tại .sao anh ta không nhận bán án sự chư! theo sự thất hại tội lỗi mình và .sẽ l)ị cốt ni khói chỗ dặc án? 44
J. Chữa lành Người Đàn Bà Cong Lưng (13:10-17)
13:10-13 Thái độ thật của dân Ysơraên đối với Chúa Jêsus được thấy trong người cai nhà hội. Người này phản đối Cứu Chúa đã chữa lành người đàn bà trong ngày Sabát. Người đàn bà bị bệnh cong xương sống rất nặng mười tám năm. Lưng bà hoàn toàn bị biến dạng nên bà không thể đứng thẳng được. Ngay cả khi không được cầu xin, Đức Chúa Jêsus đã phán lời chữa lành bèn đặt tay trên minh người làm thẳng lưng bà.
13:14 Bấy giờ người cai nhà hội tức giận mà nói với mọi người rằng họ nên đến đê chửa lành trong sáu ngày kia chớ không phải vào ngày thứ bảy
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này. Ông là một người theo tôn giáo chuyên nghiệp mà chẳng hề có sự quan tâm sâu sắc đến những nan đề của dân chúng. Nhưng nếu nhưng họ đến Ương sáu ngày kia thì ông ta cũng chẳng hề giúp họ. Ông là người khắc khe về những điểm mang tính chuyên môn của luật pháp nhưng lại không có tình yêu hay lòng thương xót. Nếu ông bị cong lưng trong mười tám năm hẳn là ông cũng chẳng thèm để ý mình được chữa lành vào ngày nào!
13:15,16 Chúa quở trách sự giả hình của ông củng như của những người lãnh đạo khác. Ngài nhắc cho họ nhớ rằng họ đã không chần chừ khi mở bò hoặc lừa mình ra khỏi máng cỏ, dắt đi uống nước trong ngày Sabảt. Nếu họ quan tâm tới những con vật trong ngày Sabát như thế thì việc Chúa thực thi hành động chữa lành cho người đàn bà là một con gái của Ápraham thì có gì sai? Sự mô tả "con gái của Ápraham" cho thấy rằng bà không chỉ là người Do thái nhưng còn là một người tin cậy Chúa thật sự, người đàn bà của đức tin. Bệnh cong lưng bị Satan gây ra. Chúng ta cũng biết từ một vài phần của Kinh Thánh rằng một vài bệnh tật là kết quả hoạt động của ma quỉ. Những ung nhọt của Gióp đã bị Satan giáng cho ông. Cây gai của Phaolô là điều mà Satan gây khó khăn cho ông tuy nhiên nếu không được sự cho phép của Chúa thì ma quỉ không hề làm được điều này cho người tin Chúa. Đức Chúa Trời cai trị trên những bệnh tật hay khổ nạn như thế vì sự vinh hiển Ngài.
13:17 Bởi lời Ngài, Chúa đã làm cho những kẻ chỉ trích Ngài đều hể thẹn. Cả dân chúng vui mừng bởi vi phép lạ vinh hiển được thực hiện và họ biết điều đó.
K. Ẩn Đọ Vế Nước ĨPỜỈ (13:18-21) 13:18,19 Sau khi thấy phép lạ chữa lành kỳ diệu này có lẽ dân chúng bị cám đỗ nghĩ rằng nước Đức Chúa Trời sẽ được lập ngay. Chúa Jêsus làm cho tâm trí họ tỉnh ngộ qua hai ẩn dụ về Nước Đức Chúa Trời được mô tả rằng nó sẽ hiện hữu giữa thời điểm Vua bị khước từ và sự trở lại cai trị đất này của Ngài. Hai ẩn dụ này cho thấy hình ảnh tăng trưởng của những người theo Chúa gồm những người chỉ tuyên xưng mà thôi cũng như những người thật sự tín Chúa (xem chú thích 8:1-3).
Trước hết Ngài ví Nước Đức Chúa Trời giống như một hột cải, là hạt giống nhỏ nhất, khi gieo xuống đất nó sẽ mọc lên một bụi nhỏ chớ không phải một cây to. Vì vậy, khi Chúa Jêsus phán rằng hạt giống này sẽ mọc lên cây cối, Ngài muốn nói rằng sự tăng trưởng này là hoàn toàn bất thường. Nó lớn đến nỗi chim trời làm ổ trên nhành. Ý tưởng ở đây là Cơ Đốc giáo có một sự khởi đầu khiêm nhường nhỏ như hạt cải. Nhưng nó sẽ lớn lên, trớ nên phổ biến và như chúng ta biết ngày nay Cơ Đốc giáo đã phát triển. Cơ Đốc giáo bao gồm những con người tuyên xưng lòng trung tín mình đối với Chúa cho đù họ có được tái sanh hay không tái sanh. Chim trời là những con kên kên hoặc chim săn mồi. Nỏ là biểu tượng của sự xấu xa và là hình ảnh cho thấy Cơ Đốc giáo đã trở nên chốn yên nghỉ cho những hình thức băng hoại khác nhau.
13:20,21 Ấn dụ thứ hai ví Nước Đức Chúa Trời giống như men, người đàn bà kia lấy trộn vào ba đấu bột.
Chúng ta tín rằng men trong Kinh Thánh luôn là biểu tượng của sự xấu xa. Tại đây ý tưởng rằng tín lý xấu xa đã đưa vào trong thức ăn nguyên chất của dần sự Chúa. Tín lý xấu xa này không phải không chuyển động, nó có một sức mạnh truyền bá thầm lặng.
I. Cửa Hẹp Vào NƯỚC Trãi (13:22-30) 13:22,23 Khi Chúa Jêsus đi thẳng tới thành Giêrusalem, có một người từ đám đông bước ra hỏi Ngài có phải chỉ ít kẻ được cứu chăng? Có lẽ đây là câu hỏi vu vơ kích động bởi sự tò mò.
13:24 Chúa đáp lại câu hỏi mang tính suy đoán này bằng một mạng lệnh trực tiếp. Ngài phán cùng kẻ thắc mắc hãy chắc rằng chính mình sẽ vào cửa hẹp. Khi Chúa Jêsus phán rằng hãy gắng sức vào cửa hẹp, Ngài không có ý dạy rằng sự cứu rỗi đòi hỏi nỗ lực của chúng ta. cửa hẹp ở đây là sự sanh mới lại - sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tín. Chúa Jêsus cảnh báo con người này có chắc rằng anh ta vào cửa đó hay không. "Nhiều người sẽ tìm cách vào mà không vào được" một khi cửa đóng lại. Điều này không có nghĩa rằng họ tìm kiếm bước vào cửa đó bằng sự cải tâm nhưng đúng hơn trong ngày của quyền năng và vinh hiển Đấng Christ họ sẽ muốn được vào nước Ngài nhưng sẽ quá trễ. Ngày ân điển mà họ đang sống sẽ phải qua đi.
13:25-27 Khi chủ nhà chờ dậy, Gông cửa lại rồi. Đất nước Do thái được mô tả như đang gõ cửa và xin Chúa mở cho. Ngài sẽ từ chối với lý do là Ngài chẳng hề biết họ. ở điểm này họ sẽ phản đối vì cho rằng họ đã sống một thời gian thân thiết với Chúa. Nhưng Ngài chẳng cảm động vì họ là những kẻ làm dữ và không được phép vào.
13:28-30 Sự từ chối của Ngài làm cho khóc lóc và nghiến răng. Sự khóc lóc biểu lộ hối hận và nghiến răng nói về sự căm ghét Đức Chúa Trời. Điều này bày tỏ rằng những khổ nạn nơi địa ngục không thay đổi lòng người. Những người Ysơraên hoài nghi sẽ thấy Ápraham, Ysác và Giacốp, cùng hết thảy các Đấng Tiên Tri đểu ở trong nước Đức Chúa Trời. Họ mong rằng sẽ được ở đó chỉ vì họ liên hệ với Ápraham, Ysác và Giacốp nhưng họ sẽ bị quăng ra ngoài. Người ngoại bang sẽ đến với sự sáng láng của vương quốc Đấng Christ từ mọi ngóc ngách ưên đất và vui hưởng những phước hạnh tuyệt vời. Vậy nhiều người Do Thái là những người đầu tiên Chúa sắm sẵn em phước sẽ bị khước từ trong khi dân ngoại bang bị xem thường như chó sẽ hưởng phước hạnh trong một ngàn năm cai trị của Đấng Christ.
M. Những Tiên Tri Bị Giết ở Thanh Giêrusalem (13:31-35)
13:31 Lúc này, rõ ràng Chúa Jêsus đang ở trong lãnh địa vua Hêrốt. Mấy người Pharisi đến và cảnh báo Ngài phải bỏ chồ này vì vua Hêrốt muốn giết Ngài. Người Pharisi có vẻ không hoàn toàn phù hợp với tính chất của họ khi bày tỏ mối quan tâm đến sự bảo vệ và an toàn của Chúa. Đương nhiên là họ hợp cùng âm mưu với vua
Hêrốt để làm cho Ngài sợ mà không lên thành Giêrusalem, nơi mà Ngài sẽ được nhận biết cách rõ ràng hơn.
13:32 Chúa chúng ta không run sợ với sự đe dọa bạo hành về thể xác. Ngài nhận biết đó là âm mưu của Hêrốt và phán cùng người Pharisi hãy đi về nói với chồn cáo một thông điệp. Một số người thấy khó khăn ở chỗ Chúa Jêsus nói vua Hêrốt là con chồn cái (she-fox - giới tính nữ trong bản gốc). Họ thấy điều này như là một sự xúc phạm khi Thánh Kinh cấm nói xấu đến nhà cầm quyền dân sự (Xuất Ềdíptô Ký 22:28). Tuy nhiên, đây không phải là việc nói xấu nhưng đây là sự thật. Ý chính thông điệp của Chúa là Ngài vẫn còn việc phải làm trong một thời gian ngắn nữa. Ngài sẽ đuổi quỉ chữa bệnh trong một vài ngày nữa. Rồi tới ngày thứ ba, đó là ngày cuối cùng Ngài làm trọn công việc Ngài trên đất. Không điều gì cỏ thể ngăn trở Ngài thi hành nhiệm vụ. Không có quyền lực nào trên đất này làm tổn hại Ngài cho đến thời điểm định sẵn.
13:33 Hơn nữa, Ngài không thể bị giết ở xứ Galilê. Đặc quyền này được dành sẵn cho thành Giêrusalem. Đó là một thành có đặc điểm là sát hại tôi tớ của Đức Chúa Trời Tối Cao. Giẻrusalem độc quyền về sự chết của các sứ giả Đức Chúa Trời. Đó là những gì mà Chúa Jêsus có ý muốn nói đến khi Ngài phán rằng: "vì không lẽ có một đấng tiên tri phải chết ngoài thành Giêrusalem."
13:34,35 Khi đã phán lẽ thật vế thành gian ác này thì Chúa Jêsus quá xúc động và Ngài khóc thương cho nó. Chính thành này đã giết các tiên tri. và quăng đá những sứ giả của Đức Chúa Trời nhưng Ngài lại yêu mến nó. Ngài muốn nhóm họp dân trong thành như gà mái túc con và ấp con mình dưới cánh, mà họ chẳng muốn. Sự khó khăn nằm ở chỗ ý muốn cứng cõi của họ. Hậu quả là thành, đền thờ và đất đai của họ sẽ bị bỏ hoang. Họ sẽ trải qua một thời gian dài lưu lạc. Thực tế, họ sẽ không còn thấy Chúa cho đến khi họ thay đổi thái độ mình đối với Ngài. Câu 35b nói đến sự Tái lâm của Đấng Christ. Phần sót lại của quốc gia Ysơraên lúc đó sẽ ăn năn và sẽ nói "Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!" Rồi dân sự Ngài sẽ sẵn lòng trong ngày quyển năng Ngài.
N. Chữa lành Người Bị Thủy Thủng (14:1-6) 14:1-3 Một ngày Sabát, một người kẻ cả dòng Pharisi mời Chúa tới nhà dùng bữa. Đầy không phải là một cử chỉ hiếu khách chân tình nhưng đúng hơn đó là một nỗ lực của những nhà lãnh đạo tôn giáo để tìm lỗi của Con Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus gặp một người mắc bệnh thủy thủng, bệnh phù này do việc tích nước trong các mô. Cứu Chúa đọc được tâm trí của những kẻ chỉ trích Ngài bằng cách hỏi thẳng họ rằng theo luật pháp trong ngày Sabát có nên chữa bệnh hay không?
14:4-6 Thật ra họ rất thích nói là không, nhưng họ không có cơ sở cho câu trả lời nên họ đểu làm thinh. Vì thế Chứa Jêsus chữa lành người bệnh rồi cho vế. Đối với Ngài đây là công việc nhân từ và tình yêu thiên thượng
không bao giờ dừng lại ngay trong ngày Sabát (Giăng 5:17). Quay sang người Do Thái, Ngài nhắc nhở họ rằng đương ngày Sabát nếu thú vật họ rơi xuồng giếng, chắc họ sẽ kéo lên liền. Làm như thế chính là mối lợi cho họ. Thú vật đáng tiền đối với họ. Trong trường hợp con người chịu khổ này họ chẳng quan tâm rồi buộc tội Chúa Jêsus giúp người. Mặc dù họ không đôi đáp gì về điểu đó được, nhưng với sự giải thích của Cứu Chúa, chúng ta có thể biết rằng họ tức giận Ngài hơn nửa.
0. Ẩn Dụ Về Người Khách Nhiêu Tham Vọng (14:7-11)
Khi Chúa Jêsus vào nhà người Pharisi, có lẽ Ngài thấy những người khách tìm chỗ ngồi trên. Họ tìm vị trí cao được tôn trọng. Thật ra Ngài cũng là khách nhưng điều đó không ngăn trở Ngài phát biểu bằng sự chân thật và công bình. Ngài cảnh báo họ về hình thức tư lợi này. Khi họ được mời dự tiệc, họ nên ngồi chõ chót hơn là chỗ cao trọng. Khi chúng ta tìm chỗ tót cho chính mình thì luôn luôn có thể có sự xấu hổ vì bị hạ xuống. Nếu chúng ta thật sự khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời thì chỉ có một hướng duy nhất mà chúng ta có thể tiến đó là hướng lên. Chúa Jẽsus dạy răng thà chúng ta được mời ngồi chỗ cao trọng hơn là chụp lấy chỗ đó để rồi bị mời xuống. Chính Ngài là một tàm gương sống về sự tự bỏ mình đi IPhilíp 2:5-8). Ngài hạ minh xuống và Đức Chúa Trời tôn Ngài lên. Bới Đức Chúa Trời, ai tự nhấc mình lên, sẽ phải hạ xuống.
p. Danh Sách Khách Mà Đức Chúa Trời Yêu Mên (14:12-14)
Chắc chắn người cai dòng Pharisi đã mời những người nổi tiếng ở trong vùng đến dùng bữa. Chúa Jêsus nhận biết điều này ngay. Ngài thấy nhưng con người nghèo khổ trong cộng đồng không được mời đến. Vì vậy Ngài nhân dịp này dạy dỗ một trong nhưng nguyên tắc cao cả của Cơ Đốc. Đó là chúng ta phải yêu kẻ chẳng đáng yêu và kẻ không thể đền đáp lại chúng ta. Cách thông thường mà con người hành động là mời bạn hữu, anh em, bà con và láng giềng giàu có với hy vọng rằng mình được mời lại. Đời sống thiên thượng không theo cách đó. Nhưng là sống bày tỏ sự nhân từ với người nghèo khó, tàn tật, què, đui. Đức Chúa Trời dành sẵn phần thưởng đặc biệt cho những ai tỏ lòng nhân ái với lớp người đó. Mặc dù những người khách như thế không thể trả lại cho chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời hứa thưởng đến kỳ kẻ công bình sống lại. Điều này cũng được biết đến trong Kinh Thánh như là sự sống lại đầu tiên, bao gồm sự sống lại của tất cả những ai tin Chúa thật. Nó xảy ra trong thời kỳ Được cất Lên và chúng ta cũng tin nó sẽ xảy ra ở ngày sau rốt của Thời Khổ Nạn. Vậy sự sống lại đầu tiên khống phải là một sự kiện đem lẻ nhưng xảy ra trong nhiều giai đoạn.
q. Ẩn Dụ Vê Tiệc Yên Lòn (14:15-24) 14:15-18 Một người khách cùng bàn với Chúa nhận thấy rằng thật là tuyệt vời để dự phần vào những ơn phước của Nước Đức Chúa Trời. Có lẽ
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ông ta có ấn tượng về những nguyên tắc đạo đức mà Chúa Jêsus vừa mới dạy. Hay nó chỉ là cách chú ý chung của ông ta mà không có suy nghĩ nhiều. Dù sao đi nữa thì Chúa Jêsus đáp lại điều tuyệt vời này như là được ăn bánh trong nước Đức Chúa Trời, sự thật đáng buồn là những người được mời đến đã có những lý do ngờ nghệch để không nhận lời mời. Ngài mô tả Đức Chúa Trời như có người kia dọn tiệc lớn, mời nhiều người ăn. Khi tiệc dọn xong, người sai đẩy tớ mình báo tin cho những người khách được mời rằng mọi sự đã săn rồi. Điều này nhắc nhở chúng ta về một sự kiện quan trọng là Chúa Jêsus làm ưọn công việc cứu rỗi Ngài trên đồi Gôgôtha và lời mời gọi của Tin Lành được rao ra trên công việc làm trọn đó. Một người được mời nhưng viện lý đo là anh ta có mua một đám ruộng, cần phải đi coi. Thông thường anh phải nên đi coi trước rồi mới mua ruộng. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì anh cũng đặt tình yêu vật chất lên trên lời mời ân điển.
14:19,20 Người kế tiếp có mua năm cặp bò, phải đi xem thử. Ngài mô tả những người xem công việc, nghề nghiệp và việc làm ăn hơn sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Người thứ ba nói rằng anh ta mới cưới vợ, vậy anh đi không được. Mối quan hệ gia đình và xã hội đã cản trở những người này tiếp nhận sự mời gọi của Tin Lành.
14:21-23 Khi đẩy tớ trình cho chủ mình rằng mọi người không nhận lời mời, chú biểu đầy tớ rằng: Hãy đi mau ra ngoài chợ và các đường phố mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, đui, què. Bengel nói rằng: "Cả thiên nhiên và ân điển đều ghét sự trống vắng". Chắc cỏ lẽ những người đầu tiên được mời là hình ảnh của những người lãnh đạo dần Do Thái. Khi họ từ chối Tin Lành, Đức Chúa Trời đem Tin Lành ra cho dân chúng ngoài chợ và các đường phố của thành Giêrusalem. Nhiều người hưởng ứng lời kêu gọi, nhưng hãy còn thừa chõ trong nhà chủ. Vì vậy chủ sai người đầy tớ ra ngoài đường và dọc hàng rào, gặp ai thì ép mời vào. Rõ ràng điều này cho thấy Tin Lành đến với người Ngoại. Họ không phải bị ép bởi sức mạnh của cánh tay (như đã xảy ra ương lịch sử Cơ Đốc), nhưng đúng hem là bởi sức mạnh của sự ữanh luận. Sự thuyết phục đầy tình yêu thương đã được đùng để mang họ vào cho được đầy nhà chủ.
14:24 Vì vậy, danh sách khách được mời trước đây không còn ai được nếm buổi tiệc đã được dọn, bởi vì họ được mời nhưng không đến dự.
R. Giá Phải Trả Của Môn ụ Thật (14:25-
35)
14:25 Có đoàn dân đông theo Chúa Jêsus. Hầu hết những người lãnh đạo sẽ cảm thấy hãnh diện bởi sự quan tâm rộng rãi này. Nhưng Chúa không tìm kiếm những con người vì tính hiếu kỳ mà không có mối quan tâm thật trong lòng. Ngài đang tìm kiếm những con người sẵn sàng sống cho Ngài cách nhiệt thành tận hiến và sẵn sàng chết vì Ngài nếu cần thiết. Và lúc này Ngài bắt đầu xem xét, chọn lọc đám đông khi Ngài
trình bày cho họ biết những điều cần yếu để làm môn đồ. Lúc đầu Chúa kéo họ đến với Ngài, sau khi họ đã bắt đầu theo Ngài rồi, Chúa đã sàng lọc họ. Đây là điều đang xảy ra.
14:26 Trước hết Ngài phán cùng những người theo Ngài rằng để trở thành môn đổ thật họ phải yêu Ngài hết mực. Ngài không cỏ ý nói rằng con người phải nên ghét cay ghét đắng cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình. Đúng hơn Ngài đang nhấn mạnh rằng tình yêu đối với Đấng Christ lớn đến nỗi tất cả những tình yêu khác phải bị ghét đi bởi sự so sánh (Mathiơ 10:37). Sự quan tâm về mối quan hệ gia đình không được phép làm trệch hướng đi của môn đồ trong việc vâng phục Chúa hoàn toàn.
Thật ra phần khó khăn nhất của nguyên tắc môn đồ đầu tiên được thấy ở câu "chính sự sống mình nữa." Chúng ta không chỉ thương bà con mình ít hem nhưng chúng ta cũng phải ghét chính sự sống mình nữa! Thay vì sống cho chính mình, chúng ta phải sống đời sống lấy Đấng Christ làm trung tâm. Thay vì hỏi mỗi hành động ảnh hưởng đến chúng ta như thể nào thì chúng ta phải cẩn thận nhận định nó ảnh hưởng đến Đấng Christ và sự vinh hiển Ngài như thể nào. Mối quan tâm đến những tiện ích và an ninh cá nhân phải đặt dưới một nhiệm vụ vĩ đại là làm vinh hiển Đấng Christ và tôn đanh Ngài. Lời Chúa là tuyệt đối. Ngài dạy rằng nếu chúng ta không yêu Ngài hơn hết, yêu hem gia đình và hem sự sống của chính chúng ta, thì chúng ta không thể làm môn đổ Ngài. Không có mức độ lưng chừng.
14:27 Thứ hai, Ngài dạy rằng một môn đồ thật phải vác thập tự giá mình mà theo Ngài. Thập tự không phải sự yếu đuối thể chất và khổ não tính thần nhưng là con đường sỉ nhục, khổ nạn, cô đem và ngay cả sự chết mà con người tự nguyện chọn lấy vì cớ danh Chúa. Không phải tất cả những người tin Chúa đều vác thập tự giá. Chúng ta có thể Ưánh điều đó khi sống một đời sống Cơ Đốc hữu danh vô thực. Nhưng nếu chúng ta nhất quyết sống hết lòng cho Chúa thì chúng ta sẽ kinh nghiệm những sự chống đối của ma quỉ giống như con Đức Chúa Trời khi Ngài còn trên đất này. Đây là thập tự giá. Môn đồ phải theo sau Đấng Christ. Điều nẩy có nghĩa là họ phải sống giống như Đấng Christ từng sống khi Ngài còn ưên đất - sống một đời sống tự chối bỏ mình, bị sỉ nhục, bắt bớ, cám dỗ và nghịch lại với những tội nhân chống Ngài.
14:28-30 Rồi Chúa Jêsus đùng hai minh họa để nhấn mạnh sự cần thiết để tính cái giá phải trả trước khi theo Ngài. Ngài ví đời sống Cơ Đốc như xây một cái tháp và như đánh trận. Một người muốn xây một cái tháp thì trước hết phải ngồi tính phí tổn. Nếu người ấy không có đủ của cải đặng làm xong việc, thì không làm. Nói cách khác khi đã xây nền rồi, không làm xong được, thì mọi người thấy liền chê cười, và rằng: "Người này khởi công xây, mà không thể làm xong được!" Với môn đổ cũng vậy. Trước hết họ phải tính cái giá phải trả xem thử họ có thật từ bỏ đời sống mình để hết lòng với Chúa không.
Nếu không thì họ có thể bắt đầu với sự vinh quang lẫy lừng để rồi sau đó liên tục thất bại. Như vậy, người ta sẽ nhạo báng họ vì khởi đầu tốt nhưng kết thúc cách nhục nhã. Thế gian này chẳng có gì ngoài sự khỉnh bỉ những Cơ Đốc nhân hâm hẩm, nửa lòng.
14:31,32 Có vua nào đi đánh trận cùng vua khác có nhiều quân hem mình mà lại không ngồi bàn luận xem lực lượng nhỏ hơn của mình có đủ sức đánh bại kẻ thù không. Vua phải nhận thức cách đầy đủ, rõ ràng rằng hoặc là giao phó tuyệt đối hoặc là đầu hàng hèn hạ. Và ương đời sống của các môn đồ theo Đấng Christ cũng thế. Không có mức độ lưng chừng.
14:33 Câu 33 có lẽ là một trong những câu ít được biết đến ương toàn bộ Kinh Thánh. Nó nói cách dứt khoát rằng: "Nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đổ ta." Trong ý nghĩa lời Chúa, chẳng hề có sự lẫn tránh. Lời Ngài không dạy rằng một người phải sẵn lòng từ bỏ tất cả, mà phải bỏ hết tất cả. Chúng ta phải ngợi khen Chúa vì nhận biết được những gì Ngài dạy dỗ. Ngài biết rằng công việc này không thể làm cách nào khác được. Ngài muốn mọi người kính trọng Ngài hơn bất kỳ điều gì của thế gian. Ryle nhận định:
Con người làm điều tốt nhất cho chính mình là từ bỏ tất cả vì Danh Đấng Christ. Anh ta trả một gia rất tót; anh chỉ vác thập tự giá vài năm trên đất này nhiùig lại có dược sự sôhíỊ vĩnh cữu trong thế giới đang xảy đến. Anh ta dược gia tài tót nhát;
anh mang theo sự giàu có mình vượt khỏi mồ mả. Ớ đây, anh ta được giàu có trong vinh hiển và anh sẽ giàu có trong vinh hiển sau này. Còn tốt hơn hết, những gì anh có được bởi đức tin trong Đấng Chrìst, anh sẽ không bao giờ mất. Đó là "phần tốt sẽ không bao giờ bị cất ái. "4S 14:34,35 Muối là hình ảnh của môn đồ Chúa. Có một điều gì thật tốt lành và đáng được khen ngợi về một người sống cách hiến dâng và hy sinh cho Chúa. Nhưng rồi chúng ta đọc về muối bị mất mặn đi. Muối bây giờ thì không mất mặn được vì nó là muối nguyên chất. Nhưng trong các xứ thời Kinh Thánh thì muối thường được trộn với những tạp chất. Vì vậy có khả năng muối bị hao mòn và phần còn lại trong bình chỉ là cặn bã. Những cặn bã này không dùng được. Nó cũng không được đùng làm phân bón cho đất. Nó phải bị bỏ đi.
Hình ảnh về một môn đồ khới sự một cách xuất sắc và sau đó trớ lại với lời thề nguyện. Môn đồ có một lý do cơ bản để tổn tại; nếu anh ta không làm trọn nó thì anh trở nên một đối tượng bị khinh khi. Chúng ta thấy muối "người ta phải bỏ nó ra ngoài." Nó không có nghĩa là Đức Chúa Trời bỏ nó ra ngoài vì việc đỏ sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Nhưng "người ta phải bỏ nó ra ngoài," có nghĩa là họ đạp dưới chân họ, lời chứng mà một người nào đó đã khởi công xây nên nhưng không thể làm thành nỏ. Kelly ghi nhận:
Có một môi nguy hiểm được thấy về nhữnq ẹì bắt đầu thật tốt nlutiig lại trở nên tồi tệ di. Còn điều í>ì trên
thê gian vô dụng hơn muối một khi nó mất đì thuộc tính tạo nên giá trị của nó? Mà lại càng tồi tệ hơn nữa khi nó không thể được dùng cho mục đích khác. Cũng như thế đối với một môn đồ mà không còn làm môn đồ của Đấng Christ nữa. Anh ta không đáp ứng cho những nhu cầu của thế gian và cũng đã từ bỏ mục đích của Đức Chúa Trời. Anh ta có quá nhiều sự khôn ngoan trí thức để bước vào trong những sự hư không và tội lỗi của thế gian, lại không có sự vui hưởng ân điên và lẽ thật giữ anh trong đường lối của Đấng Christ... muối vô vị trở thành đối tượng cho sự khinh khi và đoán xét.46 Chúa Jêsus kết thúc sứ điệp về môn đồ hóa với những lời: "Ai có tai mà nghe, hãy nghe!" Những lời này ấn ý rằng không phải ai cũng sẵn lòng lắng nghe những nguyên tắc nghiêm khắc của việc làm môn đồ. Nhưng nếu một người sẵn lòng theo Chúa Jêsus, dù phải tía giá nào đi chăng nữa thì phải nghe và bước theo.
John Calvin đã từng nói, "Tôi bỏ tất cả cho Đấng Christ và tôi tìm được gì? Tôi tìm được tất cả trong Đấng Christ." Henry Drummond diễn giải, "Phí vào nước thiên đàng là không. Hội phí hằng năm mới là tất cả."
s. Ẩn Dọ Vế Con Chiên BỊ Lạc (15:1-7) 15:1,2 Chức vụ giảng giải của Chúa chúng ta trong chương 14 có vẻ thu hút các ngươi thâu thuế bị khinh rtiiệt và những người khác là người có tội. Mặc đù Chúa quớ trách tội họ nhưng nhiều người trong bọn họ nhận biết Ngài rất đúng. Họ theo phía Đấng Christ để nghịch lại chính họ. Trong sự ăn năn thật, họ thừa nhận Ngài là Chúa. Bất cứ khi nào Chúa Jêsus thấy một người sẵn lòng nhận biết tội lỗi mình thì Ngài hướng tới họ để dành cho họ sự giúp đỡ tâm linh và ban phước cho họ.
Các người Pharisi và các thầy thông giáo phẩn nộ vì Chúa Jêsus giao lưu thân mật với những con người bị xem là những kẻ tội lỗi. Họ không bày tỏ ân điển cho những người phung về đạo đức này trong xã hội và họ phẩn nộ vì Chúa Jêsus làm. Vì thế, họ ném sự buộc tội vào Ngài, "Người này tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ăn với họ." Dĩ nhiên lời buộc tội của họ là thật. Họ nghĩ rằng nó đáng trách, nhưng thật ra đó là sự hoàn thành chính mục đích mà Chúa Jêsus đến thế gian này!
Trong lời đáp lại của Chúa đối với lời buộc tội của họ, Chúa Jêsus kể lại những ẩn dụ về con chiên, đồng bạc lạc mất và đứa con ưai hoang đàng. Những câu chuyện nẩy nhắm thẳng vào người Pharisi và thầy thông giáo là những con người không hề tan vỡ trước Đức Chúa Trời để thú nhận tình trạng hư mất của mình. Trong thực tế thì họ cũng hư mất như những người thâu thuế và kẻ có tội nhưng họ cứ khăng khăng không chịu thú nhận. Điểm chính của ba câu chuyện là Đức Chúa Trời nhận được sự thỏa lòng và niềm vui thật sự khi Ngài thấy tội nhân ăn năn, ngược lại Ngài chẳng hài lòng với những kẻ giả hình tự cho mình là công bình và quá kiêu ngạo không thú nhận tội lỗi tồi tệ của mình.
15:3,4 Tại đây Chúa Jêsus được mô tả bằng biểu tượng của người
chăn. Chín mười chín con chiên tượng trưng cho người Pharisi và thầy thông giáo. Con chiên mất tiêu biểu cho người thâu thuế hay người nhận biết mình có tội. Khi người chăn biết rằng mất một con thì anh liền bỏ chín mười chín con nơi đồng vắng (không phải Ưong chuồng) đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được. Đối với Chúa thì cuộc hành trình này gồm có sự giáng thế của Ngài, những năm chức vụ, bị từ chối, khổ nạn và sự chết. Thật tuyệt đẹp thay cho lời bài thánh ca "Chín mươi chín con":
Không ai được cứu chuộc biết rằng
Phải đi qua nước sâu thế nào Phải băng qua đêm tối thế nào Khi Chúa phải đi tìm Không lâu thì Ngài tìm được chiên lạc mất.
Ếlizabét c. Clephane 15:5 Khi đã kiếm được, thì vui mừng vác nó lên vai mang về nhà. Điều này nói lên rằng con chiên được cứu vui hưởng nơi ân huệ và thân thiết mà nó chưa từng nhận biết trước đây khi nó được gộp vào đàn với những con chiên khác.
15:6 Người chăn kêu bạn hữu và kẻ lận cận để chung vui với anh vỉ con chiên bị mất được cứu. Điều này nói lên sự vui mừng của Cứu Chúa khi thấy một tội nhân ăn năn.
15:7 Bài học thật rõ ràng: Trên trời sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn, hem là chín mươi chín kẻ công bình không cần ăn năn. Thật ra câu 7 không có nghĩa là một số người không cần phải ăn năn. Tất cả mọi người đểu là tội nhân và tất cả phải ăn năn để được cứu. Câu nẩy mô tả những người tự thấy mình không cần phải ăn năn.
ĩ. Ẩn Dụ Vế Đũng Bạc Mất (15:8-10) Người đàn bà trong câu chuyện này có thể đại diện cho Đức Thánh Linh, tìm kiếm những người hư mất bằng đèn của Lời Đức Chúa Trời. Chín đồng bạc nói về những người không ăn năn ngược lại một đông bị mất muốn nói đến những người sẵn lòng thú nhận rằng họ không hề liên hệ với Đức Chúa Trời. Trong câu chuyện trước, một con chiên đi lạc đường vì ý muốn riêng của nó. Đồng tiền là vật vô tri vô giác và có thể nói đến tình trạng không có sự sống của một kẻ có tội. Anh ta bị chết trong tội lỗi.
Người đàn bà tiếp tục kiếm kỹ càng đồng bạc bị mất cho kỳ được. Rồi gọi bầu bạn và người lân cận mình
đến chung vui với bà. Đồng bạc mất mà tìm lại được làm cho bà vui nhiều hơn là chín đồng bạc không bị mất kia. Với Đức Chúa Trời cũng thế. Khi một kẻ có tội tự hạ mình xuống và thú nhận tình trạng hư mất của mình, sẽ mang lại niềm vui Ương lòng Đức Chúa Trời. Ngài không có được niềm vui như thế đối với những ai chưa bao giờ cảm nhận được nhu cầu ăn năn của họ.
u. Ẩn Dụ Về Đứa Con Hoang Đang (15:11-32) 15:11-16 ở đây, Đức Chúa Cha được mô tả như là một người kia có hai con trai. Người em tiêu biểu cho những tội nhân biết ăn năn trong khi đó người anh minh họa cho người Pharisi và các thầy thông giáo. Đứa con thứ hai là những đứa con của Đức
Chúa Trời qua sự sáng tạo chứ không qua sự cứu chuộc. Người em cũng được biết đến như một người con ưai hoang đàng. Người hoang đàng là người tiêu xài hoang phí vô cùng. Đứa con này thấy mệt mỏi ở trong gia đình của cha mình và muốn ra đi. Anh ta không thể chờ cho tới khi cha mình chết nên đành phải xin chia phẩn mình được kế thừa trước. Người cha chia của cải cho hai con mình. Sau đó không lâu, người em lên đường đi đến phương xa và tiêu xài hết tiền mình cho những ham muốn tội lỗi. Ngay khi tiêu pha hết vốn của mình thì trong xứ có đói kém. Anh thấy mình nghèo túng cơ cực. Một công việc duy nhất mà anh có thể tìm được là làm nghề chăn heo, một công việc gớm ghiếc nhất của người Do Thái. Khi anh thấy đàn heo ăn vỏ đậu thì anh ganh ghét với chúng. Chúng có nhiều thức ăn hem anh và chẳng ai muốn giúp đỡ anh. Những người bạn mà anh kết thân lúc có tiền biến đi hết.
15:17-19 Cơn đói biến chuyện không may thành ra may mắn cho anh. Nó làm cho anh suy nghĩ. Anh nhớ lại rằng tại nhà cha biết bao người làm mướn sống sung túc hơn anh nhiều. Họ có thừa thức ăn, trong khi đó, anh cứ héo mòn đi vì đói. Khi nghĩ đến điều này, anh quyết định làm một điều gì đó. Anh nhất định trở vê cùng cha để ăn năn tội và tìm sự tha thứ. Anh ta thấy rằng mình không đáng gọi là con của cha nữa và định xin một việc như đứa làm mướn.
15:20 Còn một quảng đường nữa toái tới nhà thì cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Có thể đây là lần duy nhất ương Kinh Thánh khi sự vội vã được dùng cho Đức Chúa Trời theo một ý nghĩa tốt. Stewart làm rõ nghĩa một cách khéo léo:
Chúa Jésus mạnh dạn mà mô tả Đức Chúa Trời như một người cha không chỉ đứng với gương mặt nghiêm nghị chờ đợi đứa con xấu hổ len lén trở về nhưng lại chạy đến, dang đôi tay ôm chầm lây đứa con tủi hổ, rách rưới và bẩn thỉu của mình. Cùng một danh "Cha" đã làm đậm màu tội lỗi và làm tôn lên sự vinh quang huy hoàng của sự tha thứ'7
15:21-24 Người con xưng nhận tội mình ra và xin làm đầy tớ trong nhà. Nhưng người cha ngắt lời bằng việc bảo đầy tớ mình lấy áo tốt nhất mặc cho con ông, đeo nhẫn vào ngón tay và mang giày vào chân. Người cha cũng sai dọn tiệc để ăn mừng vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Có người nói: "Người trai trẻ này tìm kiếm sự vui thỏa nhưng anh không tìm được ở phương xa. Anh chỉ tìm thấy được khi anh có cảm nghĩ tốt là phải ƯỞ về nhà cha mình." Nó cho thấy rõ là họ khởi sự vui mừng, nhưng chẳng hề ghi lại sự kết thúc của niềm vui đó. Sự cứu rỗi tội nhân cũng như vậy.
15:25-27 Khi con trai cả đương ở ngoài đổng trở về thấy ổn ào vui vẻ thì anh hỏi đầy tớ chuyện gì đang xảy ra. Người đầy tớ thưa rằng người em của anh đã trở về và người cha đang vui mừng khôn xiết.
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15:28-30 Người con lớn nổi com thịnh nộ vì ghen tức. Anh không chịu cùng cha chung vui. J. N. Darby nói: "Nơi nào có hạnh phúc của Đức Chúa Trời thì sẽ không có sự tự cho mình là công bình. Nếu Đức Chúa Trời tốt lành với kẻ có tội thì điều gì lợi ích cho sự công bình của tôi chứ?" Khi người cha khuyên anh dự tiệc vui anh khước từ mà lầm bầm là cha chẳng hể thướng cho anh vì sự vâng phục và trung tín phục vụ. Anh chẳng hể được cho một con dê con chứ đừng nói chi tới bò con mập. Anh phàn nàn vì khi người con hoang đàng đã ăn hết gia tài cha với phường đĩ điếm rồi trở về thì cha chẳng hề do dự tổ chức tiệc mừng. Hãy lưu ý điều anh ta nói "con của cha kia" chứ không phải "em tôi"
15:31,32 Lời đáp lại của người cha biểu lộ cho thấy niềm vui được liên kết với sự phục hồi của đứa con đã mất. Bằng không thì chẳng có tiệc mừng gì đối với những đứa con cứng cỏi, vô em và bất hòa.
Người con cả là một hình ảnh hùng hồn của những người Pharisi và thầy thông giáo. Họ phẩn nộ vì Đức Chúa Trời tỏ sự nhân từ Ngài với những con người đầy tội lỗi. Cách họ nghĩ, chứ không phải Đức Chúa Trời nghĩ, rằng họ trung tín hầu việc Ngài và chưa hề vi phạm điều răn Ngài và họ cũng chưa được ban thưởng cho những điều đó. Sự thật của vấn để là họ chỉ là những kẻ đạo đức giả mang tính tôn giáo và những kẻ phạm tội. Kiêu ngạo đã làm cho họ không thấy được khoảng cách giữa họ với Đức Chúa Trời, và không thấy được một thực tế rằng Đức Chúa Trời ban hết phước này đến phước khác cách dư dật luôn cho họ. Nếu họ chỉ cần sẵn lòng ăn năn và nhận biết tội lỗi mình thì Đức Chúa Trời sẽ vui mừng và họ cũng sẽ có lý do để vui mừng lớn.
V. Ẩn Dụ Về Người Quản Gia Bất Trung (18:1-13)
16:1,2 Giờ đây Chúa Jêsus chuyển từ những người Pharisi và các thầy thông giáo sang môn đổ Ngài để dạy bài học về quản lý. Phải thừa nhận rằng phân đoạn này là một ương những phân đoạn khó nhất trong sách Luca. Nguyên đo của khó khăn này là câu chuyện về người quản gia bất trung dường như để tán dương tính không trung thực. Tuy nhiên khi chúng ta đọc tiếp thì chúng ta sẽ thấy rằng trường hợp nẩy không phải là như vậy. Người giàu kia trong câu chuyện này chính là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Người quản gia là người được người khác tin cậy và giao cho quản lý tài sản của họ. Còn về phần câu chuyện thì bất cứ môn đồ nào của Chúa cũng là người quản gia. Người quản gia đặc biệt này bị buộc tội biển thủ tiền bạc của chủ mình. Anh ta được gọi đến để {chai ra và được thông báo anh ta bị đuổi việc.
16:3-6 Người quản gia nhanh trí nghĩ cách. Anh thấy rằng mình phải lo cho tương lai. Vì anh lớn tuổi nên không thể lao động nặng được và anh quá tự đắc nên không thể ăn mày (nhưng lại không tự đắc để khỏi ăn cắp). Vậy thì làm sao để anh ta có thể lo an ninh xã hội cho bản thân mình? Anh nảy ra một mưu mẹo để lấy lòng bạn hữu mình là những người sẽ tỏ sự
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thương xót họ đối với anh khi anh nghèo túng. Mưu mẹo như vầy: Anh đến với những khách hàng của chủ mình và hỏi người mắc nợ chủ bao nhiêu. Khi khách hàng nói một trăm thùng dầu thì người quản gia chỉ đòi có năm chục và coi như là đã trả đủ rồi.
16:7 Một khách hàng kia nợ một trăm hộc lúa mì. Người quản gia kêu người đó chỉ trả tám chục và anh sẽ đánh dấu ữong sổ nợ là "trả đủ."
16:8 Phần gây bất ngờ trong câu chuyện này là chủ bèn khen quản gia bất nghĩa ấy về việc người đã làm khôn khéo như vậy. Sao lại có người đồng tình với việc bất nghĩa như vậy? Những gì mà người quản gia làm thật không lương thiện. Những câu kế tiếp cho thấy rằng người quản gia chẳng được khen chút nào về sự bất nghĩa mình nhưng đúng hơn là khen về cái nhìn tương lai của anh ta. Anh hành động thật khôn khéo. Anh nhìn tới tương lai và lo cho nó. Anh hy sinh lợi ích hiện tại cho phần thưởng ở tương lai. Để ứng dụng điều này trong đời sống chúng ta thì chúng ta phải nhận biết rõ điểm này, tuy nhiên, tương lai con cái Đức Chúa Trời không nằm trên đất này nhưng trên thiên đàng. Cũng như người quản gia dùng biện pháp để bảo đảm rằng anh sẽ có bạn hữu khi anh nghỉ việc thì Cơ Đốc nhân cũng nên dùng vật chất của Chủ mình theo cách như vậy để bảo đảm buổi tiệc tiếp đón khi anh lên thiên đàng.
Chúa phán, "Vì con đời này trong việc thông công với người đổng đời mình thì khôn khéo hơn con sáng láng." Điều này có nghĩa là những con người không tin kính, không tái sinh cho thấy sự khôn ngoan mình ữong việc lo cho tương lai trên đất này nhiều hơn những tín đồ thật bày tỏ việc thâu trữ tài sản mình trên thiên đàng.
16:9 Chúng ta nên kết bạn bằng của bất nghĩa. Nghĩa là chúng ta nên dùng tiền bạc và vật chất theo cách để chinh phục linh hổn cho Đấng Christ và như thế mới hình thành được một tình bạn tồn tại vĩnh cữu. Pierson nói rõ như vầy:
"Tiền có thể mua được Kinh Thánh, sách vở, truyền đạo đơn và như vậy, cách gián tiếp mua linh hồn con người. Theo cách đó thì những gì thuộc vật chất và thế tục sẽ trở nên bất tử, trờ nén phi vật chất, thuộc linh và vĩnh cữu. Một người có dược 100 đồng. Anh có thể dùng hết nó trong một bữa tiệc ìiax bữa cơm tối nỉuùig cho đến ngày hôm sau, tiền anh chằng tỏ được ẹỉ. Nẹưực lại, nếu anh đầu tư chơ Kinh Thánh với ÍỊÌÓ ì đồng mỗi quxên. Anh dã mua được 100 quyển Lời Chúa. Anh khôn ngoan íỊÌeo giôhíỊ cho nước trời vả hạt ẹiỏỉỉíỊ đó sẽ nãy mầm thành vụ mùa, khôníỊ phải vụ mùa của Kinh Thánh mù là của linh hồn. Từ con nẹười bất níỊỈũa, anh đã kết được những người bạn bất tử, những người mù khi anh thất bụi thì họ sẽ tiếp nhận anh vào trong nơi ở dời đời. "48
Vậy thì đây là sự dạy đỗ của Chúa chúng ta. Bởi khôn ngoan đầu tư của cải vật chất mình, chúng ta có thể có phần trong em phước đời đời của con
người. Chúng ta có thể biết chắc rằng khi chúng ta tới các cổng thiên đàng thì chúng ta sẽ được chào đón bởi những con người được sự cứu rỗi nhờ sự ban cho cách hy sinh và lời cầu nguyện của chúng ta. Những con người này sẽ cám ơn chúng ta rằng "Chính bạn là người mời chúng tôi tới đây."
Darby bình luận: Nói chung, loài người là quản gia của Đức Chúa Trời. Nghĩ theo một cách nào đó thì Ysơraên là người quản gia của Chúa được đặt cho cai quản vườn nho Ngài và được Ngài tin cậy giao cho luật pháp, lời hứa, giao ước và sự thờ phượng. Nỉuờig tóm lại thì Ysơraên bị xem như đã phí phạm của cải Ngài. Loài người được xem như một quản gia bị phát hiện hoàn toàn bất nghĩa. Giờ phải làm gì đày? Đức Chúa Trời xuất hiện và trong ân điển tối thượng của Ngài biên đổi người nào đã hành động bốt nghĩa trên đất thành bông trái thiên thượng. Vật chất đời này nằm trong tay của loài người mà người ta không phải dùng nó cho sự vui hưởng hiện thời trong thế gian này, mò cả thảy đều .xa cách Đức Chúa Trời, nhưng vui hưởng nó với cái nhìn cho tương lai. Chúng ta không phải tìm cầu sở hữu vật chất ngàx nay nhiùig bởi việc sử dụng đúng đắn những điều này để chuẩn bị cho những lúc khác. Tốt hơn là biến hết tất cả thành bạn hữu cho tương lai hơn là có tiền bạc trong hiện tại. Loài người ở đây bị cuồn đến sự hủy diệt. Vĩ VỴĨV, loài người là một quản gia bị cách chức.49
16:10 Nếu chúng ta trung tín trong
việc quản lý rất nhỏ (tiền bạc), thì chúng ta sẽ trung tín khi xử lý việc lớn (tài sản thuộc linh). Nói cách khác, một người không ngay thẳng Ương việc sử dụng tiền bạc Đức Chúa Trời giao phó cho thì sẽ bất nghĩa khi có những công việc lớn hơn. Tính tương đối không quan ừọng của tiền bạc được nhấn mạnh qua sự diễn tả việc rất nhỏ.
16:11 Bất cứ ai không thành thật khi dùng của bất nghĩa cho Chúa thì chắc chắn không thể ưông đợi Ngài giao phó của thật cho. Tiền bạc được gọi là của bất nghĩa. Thật ra chẳng hề có xấu xa gì Ưong nó. Nhưng chắc sẽ không cần đến tiền bạc nếu tội lỗi không bước vào thế gian này. Tiền bạc thì bất nghĩa vì nét đặc trưng ở nó là đùng cho những mục đích khác hem là cho sự vinh hiển Đức Chúa Trời. ở đây, nó trái ngược hẳn với của thật. Giá trị của tiền bạc thì thất thường và tạm thời mà thôi còn giá trị của lẽ thật thuộc linh thì không thay đổi và vĩnh hằng.
16:12 Câu 12 phân biệt rõ những gì của người khác và những gì của riêng mình. Tất cả những gì chúng ta có, tiền bạc, thời gian và talâng đều thuộc về Chúa và chúng ta phải dùng chúng cho Ngài. Những gì của riêng mình nói đến những phần thưởng mà chúng ta gặt Ưong đời sống này và đời sống sau vì chúng ta trung tín hầu việc Đấng Christ. Nếu chúng ta không trung tín trong những gì thuộc về Ngài thì làm sao Ngài ban cho chúng ta những gì của riêng mình?
16:13 Thật hoàn toàn không thể sống vừa vì vật chất và vừa vì Đức
Chúa Trời được. Nếu chúng ta bị tiền bạc làm chủ thì chúng ta không thể thật sự hầu việc Chúa. Để tích trữ tiền của thì chúng ta phải hiến những nỗ lực tốt nhất cho công việc. Trong hành động này chúng ta đã cướp đi của Đức Chúa Trời những gì thuộc về Ngài cách hợp pháp. Đây chính là vấn đề của sự trung thành phân chia. Động lực bị trộn lẫn. Những quyết định không mang tính vô tư. của cải chúng ta ở đâu thì lòng chúng ta ớ đó. Trong nỗ lực làm giàu, chúng ta trớ thành hầu việc cho tiền bạc. Chúng ta không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi Mamôn nữa. Tiền tài kêu gào đòi hỏi những gì chúng ta có và chính chúng ta - những buổi tối, những ngày nghỉ cuối tuần, thời giờ mà chúng ta nên dâng cho Chúa.
w. Những Người Pharisi Tham Lam (1B:1ị
18)
16:14 Người Pharisi không chỉ kiêu ngạo và giả hình; nhưng họ lại còn tham lam nữa. Họ nghĩ rằng sự tin kính đạo là cách để được lợi. Họ chọn tôn giáo như một người chọn một nghề sinh lợi vậy. Sự hầu việc của họ không nhằm mục đích làm vinh hiển Đức Chúa Trời và giúp người lân cận mình, nhưng chỉ để giúp mình làm giàu mà thôi. Khi nghe Chúa Jêsus dạy rằng phải từ bỏ sự giàu sang trên đất này và tích trữ tài sản trên trời, họ bèn chê cười Ngài. Đối với họ, tiền bạc thì thực dụng hem những lời hứa của Đức Chúa Trời. Không có gì có thể ngăn ưở họ tích trữ để được giàu có.
16:15 Bề ngoài thì người Pharisi có vẻ rất thuộc linh và ngoan đạo lắm.
Họ tự cho mình là công bình trước mặt người ta. Nhưng dưới cái bề ngoài giả dối đó, Đức Chúa Trời thấy được lòng tham lam của họ. Ngài không bị lừa dối bởi vẻ bề ngoài của họ. Cách sống mà họ phô bày ra và được người khác chấp nhận (Thi Thiên 49:18) là sự gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Họ cho là mình thành công bởi vì họ kết hợp nghề nghiệp tôn giáo với sự giàu có tài chính. Nhưng đối với Đức Chúa Trời, họ là những kẻ tà dâm thuộc linh. Họ xưng mình kính mến Đức Giêhôva nhưng thật ra thì tiền bạc là chúa của họ.
16:16 Sự liên tục của câu ló đến 18 thì thật khó mà hiểu được. Trong lần đọc đầu tiên thì dường như những câu này chẳng hề liên quan gì đến phần trước và phần tiếp theo. Tuy nhiên, chúng ta cảm thấy hiểu biết nó rõ ràng nhất khi nhớ đến đề tài chính Ương đoạn ló là lòng tham và sự bất nghĩa của người Pharisi. Chính đó là những con người tự cao tự đại vì cẩn thận làm theo luật pháp nhưng lại bị vạch ưần là những kẻ giả hình hám lợi. Tinh thần luật pháp tương phản hoàn toàn với tinh thần của người Pharisi.
Luật pháp và các lời tiên tri có đến đời Giăng mà thôi. Với những lời này, Chúa mô tả một hệ thống luật pháp bắt đầu từ Môise và kết thúc với Giăng Báptít. Nhưng giờ thì một hệ thống luật pháp mới được giới thiệu. Từ thời Giăng, Tin Lành của nước Đức Chúa Trời được truyền ra. Giăng Báptít tiên phong công bố sự đến của vị Vua hợp pháp trong dân Ysơraên. Óng kêu
gọi mọi người rằng nếu họ ăn năn thì Chúa Jêsus sẽ cai trị trên họ. Kết quả của sự giảng dạy ông, và sau này là sự giảng dạy của chính Chúa Jêsus và các môn đồ, là có một sự hưởng ứng trong nhiều người.
"Ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó" có nghĩa nếu những ai hưởng ứng sứ điệp thì đúng là xông vào trong Nước Trời. Thí dụ như người thâu thuế và kẻ có tội phải nhảy qua những hàng rào cản đường của người Pharisi. Những kẻ khác phải mạnh bạo mà giải quyết lòng ham mê tiền bạc. Những thành kiến phải được vượt qua.
16:17,18 Nhưng hệ thống tôn giáo mới không có nghĩa là những chân lý đạo đức cơ bản bị vứt bỏ. Trời đất qua đi còn dễ hơn một nét chữ trong luật pháp phải bỏ đi. Một nét chữ trong luật pháp có thể so sánh với dấu ngang của chữ "t" hay dấu chấm của chữ "i".
Người Pharisi nghĩ rằng họ đang ở trong vương quốc Đức Chúa Trời, nhưng Chúa Jêsus thực ra mà nói, "Các ngươi không thể xem nhẹ những luật pháp đạo đức lớn của Đức Chúa Trời mà vẫn công bố có được một chỗ trong nước Ngài." Có lẽ họ sẽ hỏi: "Chúng tôi xem nhẹ luật đạo đức lớn nào?" Rồi Chúa chỉ rõ cho họ về luật hôn nhân là một giới luật sẽ không bao giờ qua đi. Ai bỏ vợ mình mà cưới VỢ khác, thì phạm tội tà đâm, ai cưới đàn bà bị chổng để, thì cũng phạm tội tà dâm. Đây chính là điều mà người Pharisi hành động cách thuộc linh. Dân tộc Do Thái đã được đem vào trong vị trí kết ước với Đức Chúa Trời. Nhưng những người Pharisi này quay lưng lại với Đức Chúa Trời qua sự tìm kiếm giàu có vật chất một cách điên cuồng. Và đương nhiên câu này ám chỉ rằng họ phạm tội tà dâm về tâm linh.
X. Ngươi Giàu Và La-xa-PƠ (16:19-31) 16:19-21 Chúa kết thúc bài giảng về sự quản lý vật chất bằng câu chuyện của hai sự sống, hai sự chết và hai tương lai. Chúng ta lưu ý rằng câu chuyện này không được coi như một ẩn dụ. Chúng ta đề cập điều này vì có vài nhà phê bình dường như giải thích ra ngoài hàm ý trang nghiêm của câu chuyện bằng cách cho đó là một ẩn dụ.
Ngay lúc mớ đầu, rõ ràng rằng người giàu không danh tánh không bị kết tội trong Âm phủ vì sự giàu có mình. Nền tảng của sự cứu rỗi là đức tin trong Chúa và con người bị kết tội vì từ chối không tin Ngài. Nhưng chính người đàn ông này cho thấy rằng ông không có đức tin cứu rỗi thật bới sự khinh dễ một người nghèo nằm ngoài cửa. Nếu ông có tình yêu của Đức Chúa Trời thì ông sẽ không sống trong sự xa hoa, tiện nghi thoải mái khi có một người ở ngoài cổng mình, xin vài mẫu bánh vụn ở trên bàn người giàu rớt xuống. Đáng lẽ ông phải dùng sức mạnh mà vào nước thiên đàng bằng cách từ bỏ lòng ham mê tiền bạc.
Cũng thể đỏ, Laxarơ không được cứu bởi vì ông nghèo khó. ổng được cứu vì ông tín cậy Chúa cho sự cứu rỗi linh hồn mình.
Giờ hãy để ý đến chân dung người giàu có, đôi khi được gọi là Dives [Giàu có - tiếng La-tinh), ổng chỉ mặc những bộ quần áo đắt tiền và bàn mình đầy thức ăn ngon và sành điệu. Ông sống cho chính mình, phục vụ cho ham muốn và thèm thuồng của thần thể. Ông không có tình yêu Đức Chúa Trời chân thật và chẳng hề quan tâm đến đồng loại mình.
Laxarơ đại diện cho một sự tương phản nổi bật. ông là một người nghèo bất hạnh, bị đem bỏ trước nhà người giàu hằng ngày, mình đẩy những ghẻ, gầy mòn bởi đói khát và bị quấy rầy bởi những con chó bẩn thỉu đến liếm ghẻ người.
16:22 Khi người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Ápraham. Có nhiều câu hỏi là thật ra thiên sứ có dự phần hay không trong việc mang linh hồn của những người tin nhận Chúa vào thiên đàng. Tuy nhiên chúng ta thấy không có lý do để nghi ngờ sức mạnh rõ ràng của lời Chúa. Thiên sứ hầu việc các tín hữu trong đời này và dường như không có lý do gì để thiên sứ không làm điều đó ở thời điểm của sự chết. Lòng Ápraham là một sự diễn tả tượng trưng biểu thị đến một nơi phước hạnh nhất. Đối với bất kỳ người Do Thái nào, ý tưởng vui hướng với Ápraham sẽ nói lên một phước hạnh không thể nào diễn tả hết. Chúng ta cho là lòng Ápraham giống như thiên đàng. Khi người giàu cũng chết, thân thể ông được đem chôn, thân thể mà ông phục vụ cho nó và vì nó mà ông tiêu pha rất nhiều tiền bạc.
16:23,24 Nhưng đó không phải là tất cả. Linh hồn ông hay cái bản thân có nhận thức của ông xuống Âm phủ. Âm phủ là tiếng Hy lạp dùng cho từ ngữ Cựu Ước là Sỉieoị một trạng thái tâm linh bị lìa khỏi. Trong thời Cựu Ước, nó được nói đến như là nơi lưu trú của cả người được cứu cũng như người chưa được cứu. Nhưng ở đây nó được nói đến như là nơi ở của người chưa được cứu vì chúng ta đọc thấy rằng người giàu có đang bị đau đớn.
Chắc có lẽ các môn đồ bị một cú sốc khi Chúa Jêsus nói rằng người giàu có xuống Âm phủ. Họ luôn được dạy dỗ từ Cựu Ước rằng giàu có là dấu hiệu phước hạnh và được ơn từ Đức Chúa Trời. Một người Ysơraên vâng lời Chúa được ban lời hứa thịnh vượng về vật chất. Thế thì làm thế nào mà một người Do Thái giàu có lại phải xuống Âm phủ? Chúa Jêsus vừa mới thông báo một trật tự vạn vật mới bắt đầu từ sự giảng dạy của Giăng. Từ nay trở đi, giàu có không phải là dấu hiệu phước hạnh nữa. Nó thử sự trung tín của con người trong việc quản lý. Ai được ban cho bao nhiêu thì lại bị đòi lại bấy nhiêu.
Câu 23 bác bỏ ý tưởng về "sự ngủ của linh hồn", thuyết cho rằng linh hổn không nhận thức giữa sự chết và sự sống lại. Và chứng minh rằng có sự hiện hữu có ý thức vượt ra ngoài giới hạn mổ mả. Thực vậy, chúng ta được chú ý bởi phạm vi của sự hiểu biết mà người giàu có được. Người giàu... xa thấy Ápraham, và La-xa-rử trong lòng người. Người giàu cũng có thể liên lạc với Ápraham, gọi Ápraham tổ tôi, xin thương lấy, kêu Laxarơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát
lưỡi. Dĩ nhiên, có một thắc mắc là làm sao mà linh hồn lìa khỏi xác có thể kinh nghiệm được sự khát và nỗi đau khổ ừong lửa. Chúng ta chỉ có thể kết luận rằng ngôn ngữ có tính hình bóng nhưng không có nghĩa là sự khốn khổ đó không có thật.
16:25 Ápraham gọi người giàu là con, cho thấy rằng ông là con cháu thể xác chứ không phải thuộc linh. Tổ phụ nhắc ông ta về lối sống xa hoa, thoải mái và thỏa thích của ông. Ápraham cũng nhắc lại sự nghèo đói và đau khổ của Laxarơ. Giờ đây, vượt ra ngoài giới hạn mồ mả thì tình thế được xoay chuyển. Tính bất bình đẳng của đất này đã bị đảo ngược.
16:26 Chúng ta học thấy nơi đây về sự lựa chọn của đời này quyết định đến số phận đời đời của chúng ta và một khi sự chết xảy đến thì số phận đã được phân định. Không có lối qua lại giữa người được cứu và người bị định tội hay ngược lại.
16:27-31 Trong cõi chết, bổng nhiên người giàu lại muốn truyền giáo. Ông muốn người nào đó đến nhà năm anh em ông và cảnh báo họ đừng đến nơi đau đớn nẩy. Ápraham đáp lại rằng năm anh em này là người Do Thái và có Kinh Thánh Cựu Ước và những điểu này cũng đủ để cảnh báo họ. Người giàu phủ nhận lại với Ápraham và thưa rằng nếu có một kẻ chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn năn. Tuy nhiên, Ápraham nói lời cuối cùng. Ông nói rằng nếu không nghe Lời của Đức Chúa Trời thì không thay đổi gì được nữa. Nếu người ta không lưu ý đến Kinh Thánh thì họ sẽ không tin là có người chết sống lại. Điều này minh chứng một cách thuyết phục Ương trường hợp của Chúa Jêsus. Ngài đã sống lại từ cõi chết và con người vẫn không tin.
Từ Banh Thánh Tân Ước, chúng ta nhận biết được rằng khi người tín Chúa chết đi, thân thể họ đi đến mổ mả nhưng linh hổn họ đến ở với Đấng Christ ương thiên đàng (Il.Côr 5:8; Philíp 1:23). Khi người không tin Chúa chết đi thì thân thể họ cũng đi đến mồ mả nhưng linh hồn xuống Âm phủ. Đối với họ, Âm phủ là một nơi khổ hình và hối tiếc.
Vào thời kỳ Được cất Lên, thân thể của người tin nhận Chúa sẽ được sống lại từ mồ mả và kết hợp lại với tâm linh và linh hồn (I.Têsalônica 4:13-18). Rồi họ sẽ ở với Đấng Christ đời đời. Khi bị Phán Xét tại Ngai Lớn và Trắng thì thân thể, linh hồn và tâm linh của người không tin Chúa sẽ kết hợp lại (Khải Huyền 20:12,13). Rồi họ sẽ bị ném vào hồ lửa, nơi hình phạt đời đời.
Và thế là chương ló đóng lại với một lời cảnh báo nghiêm khắc cho người Pharisi và những ai sống vì tiền. Họ đẩy linh hồn mình vào chỗ nguy hiểm. Thà xin ăn trên đất này hơn là xin nước dưới Âm phủ.
IX. CON NGƯỜI DẠY Dỗ CÁC MÔN Đổ MÌNH (17:1-19:27)
A. Vé Hiếm Họa Cua sự Vấp Phạm (17:1,2)
Sự liên tục hay trôi chảy của tư tưởng Ương chương này không rõ ràng. Nó giống như Luca chắp lại với nhau một vài đề tài không liên quan gì đến nhau. Tuy nhiên, sự mớ đầu của
Đấng Christ nhận xét về mối hiểm họa khi làm xúc phạm ai đó có thể liên kết với câu chuyện của người giàu có khi kết thúc chương lố. sống ữong xa hoa, tự mãn và thoải mái cũng có thể trở nên một hòn đá vấp chân cho những người khác còn non trẻ trong đức tín. Đặc biệt nếu một người cỏ tiếng là một Cơ Đốc nhân thì anh ta phải làm gương cho người khác noi theo. Thật nghiêm trọng biết bao khi dẫn dắt những con người tín Chúa Jêsus đầy ừiển vọng bước vào trong đời sống theo chủ nghĩa vật chất và thờ lạy tiền tài.
Đương nhiên, nguyên tắc được áp dụng theo cách rất chung chung. Kẻ nhỏ có thể vấp phạm bởi sự khuyến khích của chủ nghĩa thế tục. Các em có thể bị vấp phạm bởi việc liên hệ đến tội lỗi tình dục. Các em có thể bị vấp phạm bởi việc làm giảm bớt đi ý nghĩa ngay thật của Lời Kinh Thánh. Bất cứ điều gì đưa dắt các em lệch khỏi con đường đức tín đom sơ, khỏi sự tận hiến và sự nên thánh là hòn đá vấp chân.
Nhận biết bản chất con người và tình trạng của thế gian, Chúa dạy rằng sự gây nên phạm tội thì khó tránh khỏi. Nhưng điều đó khống giảm bớt tội lỗi cho những kẻ gây nên sự vấp phạm. Thà rằng buộc cối đá vào cổ những kẻ ấy mà quăng xuống biển còn hơn. Dường như ngôn ngữ được dùng rất mạnh mẽ và rõ ràng rằng hình ảnh này có ý nghĩa là không chỉ có cái chết thể xác mà luôn cả sự kết án đời đời.
Khi Chúa Jêsus nói về việc gây phạm tội cho một kẻ nhỏ, Ngài không chỉ bao gồm con ưẻ nhưng cũng nói đến những môn đổ còn non trẻ trong đức tin.
B. Về Nhu Cấu Tâm Linh Tha Thứ (17:3,4)
Trong đời sống Cơ Đốc không chỉ cỏ nguy hiểm gây cho người khác phạm tội đâu, nhưng cũng nguy hiểm khi nuôi dưỡng hận thù, từ chối không tha thứ khi người gây vấp phạm mình nói lời xin lỗi. Đó là điều Chúa muốn giải quyết ở đây. Để liên kết với đề tài này, Kinh Thánh Tân Ước dạy về thủ tục sau:
Ì. Nếu một Cơ Đốc nhân bị một Cơ Đốc nhân khác làm vấp phạm thì anh ta trước hết phải tha thứ người vấp phạm mình ở Ưong lòng (Êphêsô 4:32). Làm như vậy thì linh hồn của anh ta được giải phóng khỏi sự oán giận và ác tâm.
2.	Kế đó anh ta nên riêng tư đến với người gây vấp phạm mình và quở trách họ (Câu 3 và cũng trong Mathiơ 18:15). Nếu họ ăn năn, thì anh ta phải cho biết là họ được tha thứ rồi. Ngay cả họ lại cứ phạm tội và rồi nói ăn năn thì anh ta vẫn nên tha thứ (câu 4).
3.	Nếu quở trách riêng tư mà không có được hiệu quả thì người bị vấp phạm phải nên mời hai hay ba người làm chứng (Mathiơ 18:16). Nếu họ không lắng nghe những người này thì vấn đề phải được đưa ra trước Hội Thánh. Không chịu lắng nghe Hội Thánh sẽ có hậu quả là dứt phép thông công (Mathiơ 18:17)
Mục đích của việc quở trách và những hành động kỷ luật khác không phải để trả thù hay làm nhục người
gây vấp phạm nhưng để phục hồi mối thông công của người đó với Chúa và với anh em mình. Tất cả những sự quở ưách phải được bày tỏ Ương tinh thần yêu thương. Chúng ta không có cách nào để đánh giá sự ăn năn của người gây vấp phạm là chân thật hay không. Chúng ta phải tiếp nhận lời của chính anh ta rằng anh đã ăn năn. Đó là lý do tại sao Chúa Jêsus dạy: "Dầu trong một ngày, họ phạm tội cùng ngươi bảy lẩn, và bảy lẩn trở lại cùng ngươi mà nói rằng: Tôi ăn năn, thì hây tha tội cho họ." Đây là cách thức đầy ân điển mà Cha chúng ta đối với chúng ta. Cho dù chúng ta thường làm Ngài thất vọng nhưng chúng ta cũng có sự bảo đảm rằng "Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là Đấng thành tín công bình để tha tội chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác." (I.Giăng 1:9)
c. VẼ Bức Tin (17:5 6)
17:5 Ý tưởng tha thứ bảy lần trong một ngày ữình bày lên sự khó khăn, có thể nói là một sự không thể làm được đối với các sứ đổ. Họ cảm thấy mình không có khả năng để bày tỏ ân điển như vậy nên họ cầu xin Chúa thêm đức tin cho họ.
17:6 Sự đáp lại của Chúa chỉ ra rằng đây không phải là vấn đề số lượng mà là chất lượng đức tin. Nó cũng không phải câu hỏi về việc được thêm đức tin nhưng là câu hỏi về việc sử dụng đức tin mà họ có được. Sự kiêu căng tự đắc của chúng ta ngăn trở chúng ta không tha thứ anh em mình nên nó cần phải nhổ tận gốc và quăng đi. Nếu đức tin chỉ bằng một hạt cải lại có thể nhổ cây dâu lên và ữồng nó dưới biển thì nó có thể dễ dàng ban cho chúng ta đắc thắng ưên mọi sự cứng lòng và cố chấp làm cho chúng ta không tha thứ anh em mình hoàn toàn.
D. Về Người Đấy Tử Có ích (17:7-10) 17:7-9 Đầy tớ thật của Đấng Christ thì không có lý do gì để lên mình kiêu ngạo. Sự tự cao tự đại phải nên bị nhổ tận gốc rễ và phải nên thay vào đó là sự chẳng ra gì. Đây chính là bài học mà chúng ta tìm được trong câu chuyện của người đầy tớ. Người đẩy tớ này đi cày hoặc đi chăn cả ngày. Sau một ngày làm việc vất vả, người đẩy tớ ở ngoài đồng về thì chủ không bảo anh ta ngồi ăn. Trái lại, chủ bảo nó mặc thắt lưng vào và hầu buổi ăn tối chủ. Chỉ sau khi xong hết công việc đó thì người đầy tớ mới được phép ăn bữa ăn mình. Người chủ không biết ơn đầy tớ về những việc đó. Đó là công việc của người đầy tớ. Sau hết, người đầy tớ thuộc về chủ mình và công việc chính yếu của anh ta là vâng lệnh.
17:10 Vì vậy, các môn đổ là đầy tớ của Chúa Jêsus Christ. Họ thuộc về Ngài - tâm linh, linh hổn và thể xác. Dưới ánh sáng của Gôgôtha thì không gì họ có thể làm cho Chúa Cứu Thế đền đáp lại được những gì Ngài đã làm. Vì thế sau khi môn đồ đã làm mọi việc mình được truyền phải làm trong Tân Ước thì họ vẫn phải thừa nhận rằng mình là đầy tớ vô ích và làm điểu mình phải làm.
Theo Roy Hession thì năm dấu hiệu của một người đầy tớ là:
1.	Anh ta phải sẵn lòng nhận lấy nhiều việc đặt trên mình mà không được quyền đòi hỏi gì cả.
2.	Để làm điều đó, anh ta sẵn lòng không cần được biết ơn.
3.	Sau khi làm xong hết việc, anh không được nói người chủ mình là vị kỷ.
4.	Anh ta phải thừa nhận mình là người đầy tớ vô ích.
5.	Anh ta phải thừa nhận việc làm và kết quả việc mình làm trong sự nhu mì và khiêm nhường, không gì hem là nhiệm vụ anh phải làm mà thôi.50
E. Chúa Jêsus làm Sạch Mười Người Phung (17:11-19)
17:11 Tội vô ơn là một mối nguy hiểm nữa trong đời sống của một môn đồ. Điểu này được minh họa qua câu chuyện của mười người phung. Chúng ta đọc thấy rằng Chúa Jêsus đương lên thành Giêrusalem trải qua bờ cõi xứ Samari và Galilê.
17:12-14 Nhằm khi vào làng kia, có mười người phung đến đón rước Ngài. Vì điểu kiện bệnh tật của họ nên họ không đến gần Chúa, nhưng từ đằng xa họ kêu cầu Ngài chữa lành bệnh họ. Ngài đã ban thưởng cho đức tin họ bằng cách bảo họ đi, tỏ mình cùng thầy tế lễ. Điều nẩy có nghĩa là khi họ đến với thầy tế lễ thì họ sẽ được lành bệnh phung. Thầy tế lễ không có năng quyền để chữa lành họ nhưng ông được chỉ định làm người tuyên bố họ được sạch. Vâng theo lời của Chúa, những người phung hướng tới nơi ở của thầy tế lễ và họ đương đi toi phung lành hết thảy.
17:15-18 Tất cả đều có đức tin để được chữa lành nhưng chỉ có một người ứong mười người trớ lại cảm tạ Chúa. Thật là lý thú vì người đó là một người Samari, một Ương những người làng giềng bị người Do Thái khinh khi và không hề tiếp xúc. Anh đến sấp mặt xuống đất - tư thế thờ lạy chân thật - nơi chân Đức Chúa Jêsus - nơi thờ phượng thật - Chúa Jêsus hỏi không phải mười người đều được sạch cả sao? Nhưng chỉ có "người ngoại quốc nẩy" trở lại để ngợi khen. Còn chín người kia đâu? Sao họ không quay lại để ngợi khen Đức Chúa Trời.
17:19 Quay sang người Samari, Chúa Ịêsus phán, "Đứng dậy, đi; đức tin ngươi đã cứu ngươi." Chỉ có mười phần trăm người có lòng biết ơn là được thừa hưởng sự giàu có thật của Đấng Christ. Chúa Jêsus nhận sự quay lại (câu 15) và sự ngợi khen của chúng ta (câu ló) bằng những ơn phước tươi mới. "Đức tin ngươi đã cứu ngươi" có hàm ý rằng trong khi chín người kia được sạch phung thì người thứ mười cũng được cứu khỏi tội lỗi nữa!
F. vế NƯỚC Trời Bang Sên (17:20-37) 17:20,21 Thật khó mà biết rằng người Pharisi có thành thật khi đặt câu hỏi về nước Đức Chúa Trời không hay chỉ để chế giễu thôi. Nhưng chúng ta biết rằng là người Do Thái họ ấp ủ hy vọng về một Nước Trời sẽ được mở ra với quyền phép lớn lao và vinh hiển. Họ tìm kiếm dấu hiệu bên ngoài và những sự biến động chính trị lớn. Chúa Cứu Thế phán với họ,
"Nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng," rằng, ít ra Ương hiện tại vương quốc Đức Chúa Trời không đến bằng những dấu hiệu bên ngoài. Nó không phải là một nước hữu hình, trần tục hay theo thời gian mà người ta có thể thấy và nói nước nẩy ở đây, hay là ở đó. Đúng hơn Chúa Cứu Thế phán, nước Đức Chúa Trời ở trong họ, hay tốt hơn nữa, đó là ở giữa họ. Đáng lẽ Chúa Jêsus có thể nói rằng thật ra nước ười không ở trong lòng của những người Pharisi vì những kẻ giả hình cứng lòng và tỏ vẻ tôn giáo này không có chỗ nào ương lòng họ dành cho Đấng Christ là Vua cả. Nhưng Ngài có ý nói nước Đức Chúa Trời ở giữa bọn họ. Ngài là một vị Vua hợp pháp của dân Ysơraên, thi hành phép lạ và tỏ cho mọi người thấy được tính thiên đàng của Ngài. Nhưng người Pharisi không có lòng khát khao tiếp nhận Ngài và thế là đối với họ, nước Đức Chúa Trời đã tự bày ra nhưng họ hoàn toàn chẳng thèm quan tâm.
17:22 Phán với người Pharisi, Chúa mô tả nước ười như một sự việc đã xảy đến rồi. Khi Ngài quay sang môn đổ, Ngài phán về nước trời như một sự kiện được sắp đặt vào lúc Ngài Đến Lần Thứ Hai. Nhưng trước hết Ngài mô tả một thời kỳ sẽ xảy ra giữa Sự Giáng Lâm và Tái Lâm của Ngài. Sẽ có kỳ các ngươi ao ước thấy chỉ một ngày của Con Người, mà không thấy được. Nói cách khác, họ mong mỏi chỉ một ngày khi Ngài ở với họ trên đất và họ sẽ vui hướng mối thông công ngọt ngào với Ngài. Theo ý nghĩa thì những ngày đó mường tượng trước thời kỳ mà Ngài trở lại ừong quyền phép và vinh hiển lớn lao.
17:23,24 Nhiều christ giả sẽ nổi lên và nhiều kẻ cầm quyền sẽ tuyên bố Đấng Mêsi đã đến. Nhưng các môn đồ Ngài sẽ không bị lừa dối bởi những sự báo động giả này. Sự Tái Lâm của Chúa Cứu Thế sẽ thấy được bằng mắt và hiển nhiên như chớp nhoáng loe từ dưới phương trời này tới phương ười kia.
17:25 Một lần nữa, Chúa Jêsus phán cùng môn đổ rằng trước khi những điều này xảy ra thì Ngài trước hết phải chịu đau đớn nhiều, và bị dòng dõi này bỏ ra.
17:26,27 Quay sang với chủ đề về việc Ngài đến để trị vì, Chúa dạy rằng việc đã xảy đến trong đời Nô-ê, thì cũng sẽ xảy đến trong ngày của Con Người. Người ta ăn, uống, cưới gả. Những điều này không sai, đó là những sinh hoạt bình thường và hợp pháp của con người. Sự xấu xa đó là con người chỉ biết sống vì những điều này mà chẳng hề nghĩ hay có thời giờ cho Đức Chúa Trời. Sau khi Nô-ê và gia đình ông vào làu, thì nước lụt đến và hủy diệt thiên hạ hết. Vì thế nên sự Tái Lâm của Chúa sẽ cỏ ý nghĩa phán xét cho những ai khước từ lòng nhân từ Chúa ban tặng.
17:28-30 Một lần nữa, Chúa phán rằng những ngày đến trước sự Ngài Tái Lâm Ngài sẽ giống như trong đời Lót. Vào thời đó thì nền văn minh đang tiến triển; con người không chỉ ăn uống mà còn mua, bán, trồng tỉa, cất dựng. Đó là nỗ lực của con người để mang đến một kỷ nguyên vàng son
trong hòa bình và thịnh vượng mà không cần có Đức Chúa Trời. Vào chính ngày Lót, vợ và con gái ông ra khỏi thành Sôđôm, thì trời mưa lửa và diêm sinh, giết hết thành gian ác. Ngày Con Người hiện ra cũng một thể nẩy. Những ai hướng mình vào sự vui thú, tự thỏa mãn và khoái lạc sẽ bị hủy diệt.
17:31 Sẽ có một ngày khi lòng quyến luyến những điều của thế gian này đẩy đời sống con người vào chỗ hiểm nguy. Nếu anh ta đang ở trên mái nhà, thì đừng cố gắng cứu lấy của cải để Ưong nhà. Nếu anh ta ở ngoài dồng, thì đừng trở về nữa. Anh ta phải chạy khỏi những nơi đó khi sự phán xét giáng xuống.
17:32 Mặc dù vợ của Lót bị bắt buộc chạy khỏi thành Sôđôm nhưng lòng bà vẫn còn ở trong thành. Điều này bày tỏ rằng bà quay lại thành. Bà ra khỏi thành Sôđôm nhưng thành Sôđôm không ra khỏi bà. Kết quả là Đức Chúa Trời biến bà thành một tượng muối.
17:33 Ai kiếm cách cứu sự sống ninh bằng sự quan tâm đến an toàn của thể xác mà chẳng để ý đến linh hồn mình thì sẽ mất. Ngược lại ai mất sự sống mình trong suốt thời kỳ khổ nạn vì cớ trung tín với Chúa thì sẽ flược lại cho cõi đời đời.
17:34-36 51 Sự đến của Chúa sẽ là tác phân rẽ. Hai người nằm chung Qiường. Một người sẽ bị rước đi để chịu phán xét. Còn một người tín Chúa, được để lại để bước vào nước của Đấng Christ. Hai người đàn bà xay chung cối, một người không tin Chúa, bị rước đi trong cơn bão thịnh nộ của
Đức Chúa Trời; còn một, con của Đức Chúa Trời, sẽ được cứu để vui hướng một ngàn năm phước hạnh với Đấng Christ.
Nhân đây, câu 34 và 35 phù hợp với hình tròn của trái đất. Thực tế thì ban ngày sẽ ở nửa bán cầu và nửa bán cầu kia là ban đêm được tỏ cho thấy qua những sinh hoạt được đề cập, chứng tỏ kiến thức khoa học chưa được phát hiện mãi đến nhiều năm sau.
17:37 Các môn đổ hiểu rõ lời của Chúa Cứu Thế rằng Sự Tái Lâm của Ngài sẽ là sự phán xét kinh khiếp từ trời trên thế gian chối bỏ Chúa này. Vì thế họ hỏi Chúa rằng sự ấy sẽ ở tại đâu? Ngài đáp rằng xác chết ở đầu, chim ó nhóm tại đó. Chim ó hay kên kên tượng trưng cho những sự phán xét hầu đến. Vì vậy câu giải đáp là những sự phán xét sẽ giảng xuống trên mọi hình thức bất tín và phản nghịch lại cùng Đức Chúa Trời, dù cho ở bất cứ nơi nào.
Trong đoạn 17, Chúa Jêsus cảnh báo với môn đồ Ngài rằng hoạn nạn và bắt bớ ở trước mặt. Trước khi sự vinh hiển Ngài hiện ra, họ sẻ phải trải qua những sự thử thách đầy chông gai. Để chuẩn bị trước, Chúa Cứu Thế dạy dỗ thêm nữa về sự cầu nguyện. Trong những câu kế tiếp, chúng ta thấy một góa phụ cầu nguyện, một người Pharisi cầu nguyện, một người thâu thuế cầu nguyện và một người ăn xin cầu nguyện.
e. Ẩn Dụ VẾ Người Góa Phụ Bền Bi (18:1-8)
18:1 Một ẩn dụ về người góa phụ cầu nguyện dạy rằng phải cẩu nguyện
luôn, chớ hể mỏi mệt. Điều này là đúng ưong một ý nghĩa chung chung về tất cả con người và tất cả mọi hình thức cầu nguyện. Nhưng ý nghĩa thật đặc biệt Ương ẩn dụ này là sự cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giải cứu ương những lúc gian nguy. Một sự cầu nguyện không hê mỏi mệt ừong suốt thời kỳ dài và mệt mỏi ương khoảng thời gian giữa sự Giáng Sinh và Tái Lâm của Đấng Christ.
18:2,3 Ẩn dụ về mọt quan án không công bình, thường người này không kính sợ Đức Chúa Trời và chẳng vị nể ai hết. Có một người đàn bà góa bị đàn áp bởi kẻ nghịch không danh tánh. Người đàn bà góa này cứ đến gặp quan án cầu xin lẽ công bình để bà được giải cứu khỏi sự đối xử độc ác của kẻ thù.
18:4,5 Quan án chẳng hề rung động bởi tính pháp lý của trường hợp bà; việc bà bị đối xử cách bất công không hể lay chuyển ông hành động trong danh nghĩa bà. Tuy nhiên, vì sự thường xuyên đến gặp ông đã thúc giục ông hành động. Sự nài nỉ và bền bỉ của bà đã mang đến một quyết định có lợi cho bà.
18:6,7 Đoạn, Chúa giải thích cho môn đổ Ngài rằng nếu quan án không công bình còn hành động thay cho người góa phụ đáng thương kia vì cớ sự nài nỉ của bà thì Đức Chúa Trời công bình còn can thiệp cho những người đã được chọn nhiều hơn thế nữa. ở đây những người đã được chọn theo một ý nghĩa đặc biệt nói đến những người Do Thái còn sót lại qua Thời Kỳ Khổ Nạn, nhưng đó cũng là lẽ thật cho tất cả những tín hữu bị áp bức trong mọi thời đại. Lý do mà Đức Chúa Trời đã không can thiệp trong một thời gian dài là bởi vì Ngài bền bỉ chịu đựng con người và không muốn một ai hư mất cả.
18:8 Nhưng sẽ có một ngày khi Thánh Linh Ngài sẽ không còn nghịch cùng con người nữa thì Ngài sẽ trừng phạt những ai bắt bớ người theo Ngài. Chúa Jêsus kết thúc ẩn dụ bằng một câu hỏi, "Song khi Con Người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng?" Điều này chắc có ý nghĩa về loại đức tin mà người góa phụ đáng thương có. Nhưng nó cũng biểu thị rằng khi Chúa trở lại thì sẽ có những người còn sót lại là những người thật lòng với Ngài. Trong lúc này, mỗi chúng ta phải được khuấy động loại đức tin kêu cầu Chúa ngày và đêm.
H. Ẩn Dụ Về Người Pỉiarisi và Người Thâu Thuê (18:9-14)
18:9-12 Ẩn dụ kế tiếp nói về những con người cậy mình là người công bình và khinh dể kẻ khác. Bằng cách gán cho người thứ nhất là một người Pharisi, Chúa Cứu Thế không để lại nghi ngờ gì về một giai cấp con người cụ thể mà Ngài đang để cập đến. Mặc dù người Pharisi có dáng vẻ như đang cầu nguyện nhưng hắn không thật sự trò chuyện cùng Đức Chúa Trời. Đúng hem là hắn đang khoe khoang sự thành đạt về tôn giáo và đạo đức của chính mình. Thay vì phải so sánh chính mình với tiêu chuẩn hoàn hảo của Đức Chúa Trời để thấy rằng mình là con người tội lỗi như thế nào thì hắn lại so sánh mình với
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những người khác trong cộng đồng và tự lên mình kiêu ngạo vì mình tốt hơn người khác. Sự lặp đi lặp lại đại từ chỉ định "tôi" bộc lộ tình trạng thật của lòng tự cao tự đại.
18:13 Người thâu thuế là một sự tương phản đáng chú ý. Đứng trước Đức Chúa Trời, người cảm nhận được sự hoàn toàn chẳng ra chi của mình. Người hạ thấp mình xuống, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: "Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội!" Người không nghĩ mình là một kẻ có tội trong những kẻ có tội khác, nhưng người chính là tên tội nhân không đáng hướng được điều chi từ nơi Đức Chúa Trời.
18:14 Chúa Jêsus nhắc nhở cho những người nghe rằng tâm linh khiêm nhường và ăn năn này được Đức Chúa Trời tiếp nhận. Ngược với những vẻ bề ngoài mà con người biểu thị, người thâu thuế trở về nhà mình được xưng công bình. Đức Chúa Trời tôn cao kẻ khiêm nhu nhưng Ngài hạ những kẻ tự tôn xuống.
I. Chúa Jêsus và Con Trẻ (18:15-17)
Sự kiện này làm mạnh thêm những gì chúng ta có được trước đó, ấy là sự khiêm nhường như con trẻ thì rất cần thiết cho việc bước vào nước Đức Chúa Trời. Những người mẹ vây quanh Chúa Jêsus cùng với con trẻ ^ình hầu cho chúng nhận được sự chúc phước từ nơi Ngài. Môn đồ Ngài ^hó chịu vì như vậy thì làm Chúa mất thời giờ. Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi họ mà phán rằng: "Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm; vì Nước Đức
Chúa Trời thuộc về những người giống như con trẻ ấy." Câu ló trả lời câu hỏi: "Khi con trẻ chết thì chuyện gì xảy ra?" Và câu giải đáp là con trẻ được lên thiên đàng. Chúa phán thật rõ ràng "vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như con trẻ ấy."
Con trẻ có thể được cứu ở tuổi còn trẻ. Hầu như chắc chắn là tuổi đó biến đổi theo từng trường hợp của bản thân con trẻ nhưng thực tế vẫn là cho dù bất cứ đứa trẻ nào, không phân biệt tuổi tác, muốn đến với Chúa Jêsus thì phải được cho phép đến cũng như phải được khích lệ trong đức tin nó.
Con trẻ không cần phải trở thành người lớn để được cứu, nhưng người lớn phải cần khiêm nhường và có đức tin giản dị như con trẻ hầu được vào nước Đức Chúa Trời.
J. Người Trai Trẻ Giàu Có (18:18-30) 18:18,19 Đoạn này minh hoa trường hợp của một người không tiếp nhận nước Đức Chúa Trời như con trẻ. Một ngày kia có một quan đến với Chúa, gọi Ngài là Thầy Nhân Lành và hỏi ông phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời. Trước tiên thì Chúa Cứu Thế chất vấn ông trong việc gọi Ngài là Thầy nhân lành. Chúa Jêsus nhắc cho ông biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời là nhân lành. Chúa chúng ta không chối bỏ Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài cố dẫn dắt người quan này tuyên xưng sự thật. Nếu Ngài là nhân từ thì Ngài phải là Đức Chúa Trời vì chỉ có Đức Chúa Trời mới thật tốt lành.
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18:20 Sau đó Chúa Jêsus mới giải quyết câu hỏi, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời? Chúng ta biết rằng sự sống đời đời không phải được hưởng hay có được bởi công việc làm lành. Sự sống đời đời là tặng phẩm của Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus Christ. Để đem người quan này trở lại với mười điểu răn, Chúa Jêsus không có ý muốn nói rằng ông ta có thể được cứu qua việc giữ luật pháp. Nói đúng hơn là Ngài dùng luật pháp với nỗ lực để làm cho người này thấy rõ được tội lỗi mình. Chúa Jêsus đọc lại năm điểu răn mà bổn phận chúng ta phải áp dụng với đồng loại mình, bản luật pháp thứ hai.
18:21-23 Thật hiển nhiên là luật pháp đã không có tác dụng cáo tội trong cuộc đời của con người này vì ồng cao ngạo tuyên bố rằng mình đã giữ các điều răn ấy từ thuở nhỏ. Chúa Ịêsus phán cùng ông rằng ông thiếu một điểu - yêu kẻ láng giềng mình. Nếu ông thật sự giữ những điều răn nẩy thì chắc có lẽ ông sẽ bán hết gia tài mình và phân phát cho kẻ nghèo. Nhưng sự thật của vấn đề là ông không yêu kẻ láng giềng như yêu mình. Ông đang sống một đời sống tư kỷ, không có tình yêu thật cho kẻ khác. Điều này chứng mình qua việc là nhưng người ấy nghe mấy lời thì trở nên buồn rầu, vì giàu có lắm.
18:24 Khi Chúa Jêsus nhìn ông ta Ngài giải thích sự khó khăn của người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Sự khó khăn là không thể nào mà không yêu mến và tin tưởng vào sự giàu có được.
Cả phân đoạn dấy lên những câu hỏi lo lắng cho Cơ Đốc nhân cũng như người không tín Chúa. Làm sao chúng ta nói là mình thật sự yêu người lân cận mình khi chúng ta sống trong giàu sang tiện nghi Ương khi những người khác đang héo mòn dần vì khao khát Tin Lành của Đấng Christ?
18:25 Chúa Jêsus phán rằng lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào được nước Đức Chúa Trời. Nhiều lời giải nghĩa đã được trình bày về sự công bố này. Một số người cho rằng lỗ kim là cái cổng nhỏ ữong tường thành và lạc đà có thể chui qua được khi nó quì xuống. Tuy nhiên, bác sĩ Luca đùng từ một cách cụ thể có nghĩa là lỗ kim dùng để phau thuật và ý nghĩa lời tuyên bố của Chúa dường như được nổi rõ lên. Nói cách khác thì không thể cho lạc đà chui qua lỗ kim, có nghĩa là người giàu không thể vào nước Đức Chúa Trời. Điều này không đủ để giải thích câu nẩy với ý nghĩa là người giàu không thể, bởi những nỗ lực riêng mình, vào nước Đức Chúa Trời. Điều này không chỉ thật cho người giàu nhưng cũng cho người nghèo nữa. Ý nghĩa ở đây là thật không thể cho một người vào nước Đức Chúa Trời khi người đó giàu có và coi tài sản của mình là chúa và anh không tin Chúa. Một thực tế đem giản là không có nhiều người giàu được cứu nếu người đó trước hết không tan vỡ lòng mình trước Đức Chúa Trời.
18:26,27 Khi các môn đệ suy nghĩ về điều này thì họ bắt đầu tự hỏi vậy thì ai được cứu? Với họ thì sự giàu có là dấu hiệu của sự chúc phước từ nơi Đức Chúa Trời (Phục Truyền 28:1-8).
Nếu những người Do Thái giàu có không được cứu vậy thì ai có thể được? Chúa đáp lại rằng Đức Chúa Trời làm những việc con người không thể. Nói cách khác, Đức Chúa Trời có thể cất hết sự tham lam, keo kiệt và vô tâm của những con người theo vật chất, vứt bỏ hết lòng tham mê vàng bạc của họ rồi thay vào đó là tình yêu thật sự dành cho Chúa. Đó là phép lạ của ân điển thiên thượng.
Một lần nữa, cả phân đoạn này dấy lên những câu hỏi lo âu đối với con cái Đức Chúa Trời. Tôi tớ thì không hơn Chủ mình; Chúa Jêsus từ bỏ sự giàu có thiên đàng hầu để cứu những linh hồn tội lỗi của chúng ta. Thật không phù hợp cho chúng ta ưở nên giàu có ở thế gian nơi mà Ngài trở nên nghèo khó. Giá trị linh hổn, sự tái lâm hầu đến của Đấng Christ, tình yêu không dời đổi của Ngài sẽ hướng chúng ta đến với sự đầu tư vật chất tài sản của mình vào công việc Chúa.
18:28-30 Khi Phierơ nhắc cho Chúa biết rằng các môn đệ Ngài đã bỏ nhà cửa và gia đình họ để theo Ngài thì Chúa trả lời rằng đời sống hy sinh đó sẽ được thưởng lại nhiều hơn trong đời nẩy và được nhiều hơn nữa trong cõi đời đời. Phần sau của câu 30 (và đời sau được sự sống đời đời) không có nghĩa là sự sống đời đời có được bởi sự từ bỏ tất cả; đúng hơn là nó nhắc đến năng lực ngày càng tăng trong việc hưởng được những sự vinh quang của thiên đàng cộng vào đó là phần thưởng ngày càng nhiều trong vương quốc Đức Chúa Trời. Nó có nghĩa là "sự nhận thức đầy đủ về đời sống đã được tiếp nhận ngay lúc chúng ta tín Chúa, nghĩa là, một đời sống dư đật."
K. Chúa Jẽsus Lại Nói ĨPƯỮC vế sự Chết Và Sự Sống Lại cùa Ngài (18:31-34)
18:31-33 Lần thứ ba Chúa đem mười hai sứ đổ riêng ra và cảnh báo cho họ biết cách chi tiết về những gì đang chờ đợi Ngài (xem 9:22, 44). Ngài báo trước khổ hình Ngài chịu là để ứng nghiệm những gì các đấng tiên tri thời Cựu Ước đã chép. Thấy trước những gì sắp xảy đến, Ngài tiên đoán một cách tỉnh táo rằng Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại. "Có lẽ chắc chắn rằng Ngài sẽ bị giết cách bí mật hay bị ném đá cho đến chết trong sự hỗn loạn."52 Nhưng các tiên tri đã báo trước về sự phản bội Ngài, họ sẽ nhạo báng Ngài, mắng nhiếc Ngài, nhổ trên Ngài và điều đó phải xảy ra. Ngài sẽ bị hành hạ và bị giết đi nhưng đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.
Những chương còn lại trải ra hàng loạt những sự kiện mà Ngài đã biết trước cách tuyệt vời và đã báo trước:
Chúng ta lẽn thành Giêrusalem (18:35-19:45)
Con Người sẽ bị nộp cho dân ngoại (19:47-23:1)
Họ sẽ nhạo báng Ngài, mắng nhiếc Ngài (23:1-32)
Họ giết Ngài đi (23:33-56)
Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại (24:1-12)
18:34 Thật lạ lùng, các môn đồ không hiểu chi hết. Ý nghĩa lời phán của Ngài kín giấu cho môn đổ. Thật khó cho chúng ta hiểu được tại sao họ lại chậm hiểu vấn đề này, nhưng chắc có lẽ đó là vì lý do: Tâm trí họ đầy
những ý tưởng về một đấng giải cứu tạm thời sẽ cứu họ khỏi ách thống trị của người Lamã và lập lên ngay một vương quốc nên tâm trí họ không chịu chứa thêm chương trình nào khác. Chúng ta thường tin vào những gì chúng ta muốn tin và sẽ chống lại lẽ thật nếu nó không phù hợp với những ý niệm định sẵn của chúng ta.
L. Sự Chữa Lành Người Ăn Xin Mù (18:35-
43)
18:35-37 Giờ thì Chúa Jêsus rời khỏi thành Pêria khi vượt qua sông Giôđanh. Luca nói đến sự kiện sau việc Đức Chúa Jêsus đến gần thành Giêricô. Mathiơ và Mác nói rằng sự kiện đó xảy ra lúc Ngài đương rời thành Giêricô (Mathiơ 20:29; Mác 10:46). Mathiơ cũng nói là có hai kẻ mù nhưng Mác và Luca nói chỉ có một mà thôi. Chắc có thể Luca đang nói về thành phố mới trong khi Mathiơ và Mác đang có ý nói đến thành củ. Cũng có thể là có hem một phép lạ về người mù nhận được sự sáng tại chốn này. Dù có sự giải thích thật sự như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn tin rằng nếu sự am hiểu của chúng ta tường tận hom thì những sự dường như mâu thuẫn đó sẽ tan biến đi.
18:38 Bằng cách như thế nào đó mà người xin ăn mù lòa kia nhận ra Đức Chúa Jêsus là Đấng Mêsi vì ông ta gọi Ngài là con vua Đavít. ông xin Chúa thương xót ông, đó là, phục hổi thị lực ông.
18:39 Bất kể những nỗ lực của người khác làm cho người mù này câm miệng, ông ta vẫn cứ càng kêu lớn hơn nữa với Chúa Jêsus. Người ta chẳng quan tâm đến người mù nhưng Chúa Jêsus thì khác.
18:40,41 Đức Chúa Jêsus dừng lại. Darby dẫn giải thật sáng suốt "Giôsuê đã có lần ra lệnh cho mặt trời dừng lại trên bầu ười, nhưng ở đây Chúa của mặt trời, mặt trăng và các tầng trời dừng lại bới lời van nài của người ăn xin mù loa." Khi Chúa ra lệnh đem người mù lại gần, thì Ngài hỏi ông muốn gì. Chẳng hề đắn đo suy nghĩ, người ân xin đáp ngay là ông muốn được sáng mắt. Lời cầu nguyện của ồng thật ngắn gọn, rõ ràng và đầy đức tin.
18:42,43 Đức Chúa Jêsus nhậm lời cầu xin và ngay tức thì người sáng mắt. Không chỉ thế, ông còn đi theo Chúa, ngợi khen Đức Chúa Trời.
Chúng ta có lẽ học được bài học từ sự kiện này, đó là chúng ta phải dám tin Đức Chúa Trời làm được mọi việc. Đức tin lớn tôn cao Ngài. Như một nhà thơ từng viết:
Bạn đong di đến với một Vị Vun, Miinẹ theo bạn điều cầu xin lớn
lao:
Bởi ân điển và quyền nănẹ của Nẹt)i bao 1(1 đến nỗi,
Khô)ìí> một ai được xem là cầu .xin quá nhiều.
- John Newton
M. SỢ Tin Chúa cùa Xachê (19:110)
Sự tin Chúa của Xachê minh họa một lẽ thật trong Luca 18:27 "Sự chi người ta không làm đuợc thì Đức Chúa Trời làm được." Xachê là một nguời giàu có. Thông thường thì khó cho một người giàu bước vào nước Đức Chúa Trời. Nhưng Xachê hạ
mình xuống trước Chúa Cứu Thế và không để sự giàu có mình chen giữa linh hồn ông và Đức Chúa Trời.
19:1-5 Đó là khi Chúa vào thành Giêricô ữong chuyến thứ ba và là chuyến sau cùng của Ngài đến thành Giêrusalem và Xachê tìm xem Ngài. Chắc chắn đây là một sự tìm kiếm từ lòng tò mò. Mặc dù ông ta là đẩu bọn thâu thuế nhưng ông không hổ thẹn làm một việc trái với thông lệ hầu để thấy được Chúa Cứu Thế. Bởi vì ông thấp nên ông biết rằng mình sẽ gặp cản trớ khi cố tìm cách thấy Chúa. Vậy, Xachê chạy trước, trèo lẽn cây sung bên mé đường Chúa Jêsus sắp đi qua. Hành động đức tin này không hề bị bỏ qua. Khi Đức Chúa Jêsus đến gần, ngước mắt lên nhìn Xachê. Ngài ra lệnh bảo ông xuống cho mau và tự Ngài muốn đến nhà người thâu thuế này. Đây là một nơi duy nhất được ghi lại là tự Chúa muốn đến một nhà.
19:6 Xachê làm theo những gì ông được phán và mừng rước Chúa. Chúng ta có thể xem lúc này là thời điểm mà ông ta tin Chúa.
19:7 Những người chỉ trích Chúa đểu lăm bằm nghịch lại cùng Ngài bởi vì Ngài vào nhà kẻ có tội mà trọ. Họ không chú ý tới một thực tại rằng Ngài vào Ưong thế giới của chúng ta hầu để đến với những nhà như thế này.
19:8 Sự cứu rỗi đã mang tới một sự thay đổi triệt để trong cuộc đời của người thâu thuế này. Óng thống báo với Chúa Cứu Thế rằng giờ đây ông có ý định lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo. (Cho tới thời điểm này thì ỏng đã đục khoét càng nhiều càng tốt ưên người nghèo.) ông củng hứa đền lại gấp tư tiền của ai mà ông đã làm thiệt hại. Điều này có hơn điều răn ưong luật pháp (Xuất 22:4, 7; Lêvi Ký ó:5; Dân số 5:7). Nó bày tỏ rằng bây giờ thì Xachê được kiểm soát bằng tình yêu thương chứ không như trước đây bị lòng tham làm chủ.
Có một ít nghi ngờ rằng Xachê đã làm giàu một cách bất chính. Wuest diễn địch câu 8b: "Và khi có làm thiệt hại ai..." Trong đó không có chữ "nếu".
Điều này nghe có vẻ như Xachê đang khoe khoang lòng nhân đức của mình và tin cậy nó cho sự cứu rỗi ông. Không phải là như vậy. Ổng muốn nói rằng đời sống mới của ông trong Đấng Christ đã làm cho ông khao khát đền bù lại những gì trong quá khứ và là lòng biết ơn Chúa cho sự cứu rỗi ông. Giờ đây ông muốn sử dụng tiền bạc mình cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và cho sự chúc phước những người lân cận ông.
Câu 8 là một trong những câu Kinh Thánh mạnh mẽ nhất về việc bồi thường lại. Sự cứu rỗi không phải làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng trong việc làm đúng lại những sai trật của mình trong quá khứ. Nợ nần bị mắc trong những ngày chưa tin Chúa không hề được trả hết bởi sự sinh mới lại. Và nếu tiền bạc lấy cắp trước khi được sự cứu rỗi thì ý nghĩa thật trong ân điển của Đức Chúa Trời đòi hỏi tiền đó phải được trả lại khi người ta trở nên con cái của Ngài.
19:9 Đức Chúa Jêsus công bố thẳng thắn rằng hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà của Xachê bởi vì ông là
con cháu Ápraham. Sự cứu rỗi không đến vì Xachê sinh ra là người Do Thái. ở đây sự diễn tả "con cháu Ápraham" biểu thị một điều gì đó hơn là dòng dõi tự nhiên. Nó có nghĩa là Xachê đang thực hành cùng một đức tin trong Chúa mà Ápraham có. Cũng vậy, sự cứu rỗi không đến với nhà Xachê vì việc thiện hay việc bồi thường của ông (câu 8). Những điều này là hiệu quả của sự cứu rỗi chứ nó không phải là nguyên nhân.
19:10 Để đáp lại với những người chỉ trích Ngài trọ trong nhà kẻ có tội, Chúajêsus phán: "Bồi Con Người đến tìm và cứu kẻ bị mất." Nói cách khác, việc Xachê tin Chúa là sự hoàn thành mục đích chính khi Đấng Christ đến thế gian này.
N. Ẩn Dạ VẼ Mười Nén Bạc (19:11-27)
19:11 Khi Chúa Cứu Thế từ thành Giêricô đến gần thành Giêrusalem, nhiều môn đổ Chúa tưởng rằng nước Đức Chúa Trời sẽ hiện ra ngay. Trong ẩn dụ về mười nén bạc,53 Ngài làm cho họ tỉnh ngộ khỏi những hy vọng này. Ngài bày tỏ rằng sẽ có một thời kỳ giữa Sự Giáng Sinh và Sự Tái Lâm của Ngài, các môn đồ Ngài phải bận rộn vì Ngài.
19:12,13 Ẩn dụ về một vị thế tử có một mối quan hệ tương đồng trong lịch sử Archelaus. Óng được vua Hêrốt cho làm người kế vị nhưng lại bị dân chúng từ chối. Óng đi tới Rôma để được chứng thực sự bổ nhiệm minh và sau đó thì ưở về khen thưởng đầy tớ và hủy diệt kẻ thù mình.
Trong ẩn dụ này, Chúa Jêsus chính là vị thế tử đi tới thiên đàng để chờ đợi thời điểm mà Ngài sẽ trở về và lập nên nước Ngài trên đất và Ngài sẽ làm vua. Mười người đẩy tớ là điển hình cho những môn đồ Ngài. Ngài ban cho mỗi người trong bọn họ một nén bạc và bảo họ hãy dùng bạc nẩy sanh lợi cho đến khi Ngài trở lại. Khi mỗi một người ương những đầy tớ Chúa có những talâng và khả năng khác nhau (xem ẩn dụ về những talâng Ưong Mathiơ 25:14-30) thì họ vẫn có một điều gì đó chung như những đặc ân chia sẻ Tin Lành, trình bày Đấng Christ cho thế gian và đặc ân trong sự cầu nguyện. Rõ ràng rằng những nén bạc nói về những điều này.
19:14 Dân xứ ấy đại diện cho quốc gia Do Thái. Họ không chỉ chối bỏ Ngài nhưng ngay sau khi Ngài ra đi thì họ sai sứ theo đặng nói rằng: "Chúng tôi không muốn người nẩy cai trị chúng tôi!" Sứ ở đây có thể đại diện cho sự cư xử của họ đối với các tôi tớ của Đấng Christ giống như Êtiên và những người tuân đạo khác nữa.
19:15 Ở đây chúng ta thấy rằng Chúa sẵn sàng trở lại để lập nước mà Ngài làm vua. Rồi Ngài sẽ tính với các đẩy tớ đã lãnh bạc.
Trong thời điểm hiện tại nẩy thì những tín hữu sẽ được xem xét sự phục vụ của họ tại Ngai Phán Xét của Đấng Christ. Việc nẩy xảy ra tại thiên đàng sau thời kỳ Được cất Lên.
Những người Do Thái trung tín còn sót lại sẽ làm chứng cho Đấng Christ trong suốt Thời Kỳ Khổ Nạn sẽ được xem xét lại khi Chúa Tái Lâm. Đây chinh là sự phán xét dường như
chính yếu trong phân đoạn Kinh Thánh này.
19:16 Đầy tớ thứ nhất thưa rằng nén bạc của chúa sanh lợi ra được mười nén. Anh ta có một sự nhận thức rằng tiền này không phải của riêng anh ta ("nén bạc của chúa") và anh ta dùng hết khả năng mình để làm lợi cho chủ.
19:17 Người chủ khen anh ta trung tín trong sự nhỏ mọn - một sự nhắc nhớ rằng sau khi chúng ta làm hết sức mình thì chúng ta vẫn là những đầy tớ vô ích. Phần thưởng của anh ta là được cai trị mười thành. Phần thưởng cho việc phục vụ trung tín hình như liên hệ đến sự cai trị trong vương quốc của Đấng Christ. Phạm vi mà môn đồ sẽ cai trị được quyết định theo mức độ tận hiến và hy sinh.
19:18,19 Đầy tớ thứ hai thưa nén bạc của chúa sanh lợi ra được năm nén. Phần thưởng của anh ta là được cai trị năm thành.
19:20,21 Người thứ ba đến chẳng có gì ngoài những cái cớ. Anh ta trả lại nén bạc được giữ rất cẩn thận... trong khăn. Anh ta chẳng làm lợi gì hết. Tại sao không? Anh ta chỉ biết đổ lỗi cho vị thế tử. Anh ta nói vị thế tử là người nghiêm nhặt lấy trong nơi không để và gặt trong chỗ không gieo. Nhưng chính lời của anh ta kết tội anh. Nếu anh ta nghĩ rằng vị thế tử kia như thế thì ít ra anh ta phải bỏ nén bạc kia vào trong ngân hàng để nó có thể sanh lợi một ít chứ.
19:22 Trong việc trích lời của vị thế tử, Chúa Jêsus không thừa nhận là nó đều thật. Nó đơn giản là tấm lòng tội lỗi của người đầy tớ đổ lỗi hết cho người chủ mình vì tính lười biếng của anh ta. Nhưng nếu anh ta thật sự tin vào những lời đó thì đáng lẽ ra anh ta nên hành động y theo vậy.
19:23 Câu 23 dường như có ngụ ý rằng chúng ta nên một là dành hết những gì chúng ta có để hầu việc Ngài và hai là chúng ta nên giao cho người khác sẽ dùng nó cho Chúa.
19:24-26 Lời phán quyết của vị thế tử cho người đầy tớ thứ ba là lấy nén bạc nó đi, cho người đầu tiên là người có mười nén. Nếu chúng ta không dùng cơ hội mình cho Chúa thì những cơ hội đó sẽ bị cất khỏi chúng ta. Nói cách khác là nếu chúng ta trung tín trong việc nhỏ, Đức Chúa Trời sẽ thấy rằng chúng ta không bao giờ thiếu phương tiện để hầu việc Ngài việc lớn hơn. Đối với một vài người thì dường như bất công quá khi một nén bạc lại được cho thêm một người đã có mười nén rồi, nhưng đây lại là nguyên tắc bất di bất dịch trong đời sống thuộc linh cho những ai yêu mến Chúa và hầu việc Ngài cách hết lòng thì sẽ được ban cho nhiều cơ hội nữa. Không nắm lấy được cơ hội sẽ dẫn đến mất hết tất cả.
Người đầy tớ thứ ba phải chịu mất đi phần thưởng mình nhưng không có hình phạt nào được định rõ. Hình như là không có vấn để gì về sự cứu rỗi của anh ta.
19:27 Những ai không muốn vị thế tử cai trị bị lên án là những kẻ nghịch và bị kết tội chết. Đây là điều dự báo đau buồn cho những quốc gia chối từ Đấng Christ.
X. CON NGƯỜI TẠI THÀNH GIÊRUSALEM (19:28- 21:38)
A. Sự Vào Thành Cách Khải Hoàn (19:28-
40)
19:28-34 Bấy giờ là Chúa Nhật trước khi Ngài chịu đóng đinh. Chúa đến gần sườn đồi phía đông núi Ôlive ưên đường đến Giêrusalem. Khi đến gần thành Bêphagiê và Bẽỉhani... Ngài sai hai môn đổ đi vào làng dẫn về một con lừa con để Ngài vào thành Giêrusalem. Ngài bảo họ chính xác nơi sẽ tìm thấy con lừa và những lời của các chủ lừa sẽ nói. Sau khi môn đồ giải thích sứ mạng của họ, các chủ lừa dường như rất sẵn lòng thả lừa của mình cho Chúa Jêsus sử dụng. Có lẽ trước đó họ đã được phước qua chức vụ của Chúa và đã đề nghị giúp đỡ Chúa bất cứ lúc nào Ngài cần.
19:35-38 Các môn đổ làm một tấm đệm hay yên lừa cho Chúa bằng chính áo của họ. Nhiều người rải áo trẽn đường trước mặt Ngài khi Ngài từ chân núi phía tây núi Ổlive đi lên Giêrusalem. Rồi những người theo Chúa Jêsus đổng thanh la lớn tiếng ngơi khen Đức Chúa Trời về những phép lạ mình đã thấy Ngài làm. Họ tung hô Ngài là Vua trong Danh Đức Chúa Trời, và hò reo sự hiện đến của Ngài đem đến bình an ở trẽn trời, và vinh hiển trên các nơi rất cao. Thật rất ý nghĩa khi họ kêu lên "bình an ở trên trời" thay vì "bình an dưới đất." Không thể cỏ bình an dưới đất vì Vua Bình An đã bị khước tử và sắp bị giết. Nhưng sẽ có bình an ở trên trời do kết quả sự chết sắp đến của Đấng Christ trên thập tự giá tại đồi Gôgôtha và sự thăng thiên của Ngài.
19:39,40 Người Pharisi phẫn nộ vì Chúa Jêsus được tôn kính công khai như vậy. Họ gợi ý Ngài nên quở trách các môn đồ. Nhưng Chúa Jêsus đáp rằng không thể tránh lời tung hô như thế. Nếu các môn đồ không tung hô như thế, dà sẽ tung hô! Như vậy, Ngài đã quở người Pharisi mắc tội cứng lòng và không chịu đáp ứng hơn cả những hòn đá vô tri vô giác.
ĩ. Con Người Khoe về Thanh Gĩẽrusalem (19:41-44)
19:41,42 Khi Chúa Ịêsus đến gần Giêrusalem, Ngài đã than khóc về chính thành đã bỏ lỡ cơ hội bằng vàng đó. Giá như dân chúng chỉ cần đón tiếp Ngài Ương tư cách Đấng Mêsi thôi, điều đó ắt có nghĩa bình an cho họ rồi. Nhưng họ không nhận ra Ngài là nguồn bình an. Giờ đây đã quá trễ. Họ đã quyết định phải làm gì với Con Đức Chúa Trời rồi. Vì khước từ Ngài, nên mắt họ mù. Vì không chịu nhìn Ngài, nên họ sẽ không còn có thể thấy Ngài nửa.
Hãy dừng ở đây để suy gẫm điều kỳ diệu về những giọt nước mắt của Cứu Chúa. Đúng như w. H. Griữith Thomas đã nói: "Chúng ta hãy ngồi dưới chân Đấng Christ cho đến khi học biết bí quyết về những giọt nước mắt của Ngài, và ngắm nhìn những tội lỗi và buồn rầu của thành phố và miền đồng quê, cũng khóc về chúng nữa."54
19:43,44 Chúa Jêsus long trọng duyệt trước về cuộc vây thành của Titus - thể nào vị đại tướng Lamã này sẽ vây thành, nhốt cư dân, tàn sát cả trẻ lẫn già, san bằng các vách thành và nhà cửa. Không còn hòn đá này
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chổng lên hòn đá kia nữa. Và sở đĩ như vậy vì Giêrusalem đã không biết lúc nó được thăm viếng. Chúa đã đến thăm thành đem theo lời mời ban sự cứu rỗi. Nhưng dân chúng không muốn Ngài. Họ không có chỗ cho Ngài trong kế hoạch của họ.
c. Sự Tẩy Sạch Bển Thồ Lấn Thử Nhì (19:45,46)
Chúa Jêsus đã tẩy sạch đền thờ vào đầu chức vụ công khai của Ngài (Giăng 2:14-17). Giờ đây khi chức vụ của Chúa nhanh chóng tiến đến kết thúc, Ngài bước vào khu vực thiêng liêng này và đuổi những kẻ đang biến nhà cẩu nguyện thành hang trộm cướp ra khỏi khu vực ấy. Luôn luôn có nguy cơ đưa chủ nghĩa thương mại vào trong những vấn đề thuộc về Đức Chúa Trời. Cơ Đốc giáo giới ngày nay đã lên men bởi tệ nạn này: Những cửa hàng phúc thiện của giáo hội và những buổi họp mặt thân mật của Hội Thánh, những động cơ kinh tài có tổ chức, giảng đạo vì lợi - và mọi điều ấy đều nhân danh Đấng Christ mà làm.
Đấng Christ đã trích Kinh Thánh (Êsai 56:7 và Giêrêmi 7:11) để hậu thuẫn hành động của Ngài. Mọi cuộc cải cách những thói lạm dụng trong Hội Thánh đểu phải được xây đựng trên Lời Chúa.
D. Dạy Dỗ Hẩng Ngáy Trong Đền Thở (19:47,48)
Chúa Jêsus đang dạy dỗ hằng ngày trong khu vực đền thờ - không phải ở bên trong đền thờ, nhưng trong những hành lang nơi dân chúng được phép đến. Các lãnh đạo tôn giáo mong tìm cớ nào đó để giết Ngài, nhưng dân chúng vẫn bị thu hút bởi người Naxarét làm phép lạ kia. Giờ Ngài vẫn chưa đến. Nhưng giờ ấy sắp điểm, và bấy giờ những thầy tế lễ cả, những thầy thông giáo và những người Pharisi lại càng tiến sát đến vụ án giết Ngài hem.
Bấy giờ là ngày Thứ Hai. Ngày hôm sau, tức Thứ Ba, là ngày cuối cùng trong công tác dạy dỗ công khai của Ngài, được mô tả trong 20:1-22:6.
E. Chất Vấn Thẩm Quyền cùa Con Người -(20:1-8)
20:1,2 Bức tranh tuyệt vời biết bao! Giáo Sư Bậc Thầy công bố Tin Lành cách không mệt mỏi dưới bóng mát của đền thờ, và các lãnh đạo của Ysơraên láo xược thách thức quyển dạy dỗ của Ngài. Đối với họ, Jêsus chỉ là gã thợ mộc quèn ở Naxarét. Jêsus chẳng được học hỏi chính thức bao nhiêu, không có bằng cấp học thuật, không hề có sự phê chuẩn của ban lãnh đạo giáo hội. Ngài có những giấy chứng nhận nào? Ai cho Ngài quyển phép này để giảng dạy cho người khác và dọn sạch đền thờ? Họ muốn biết!
20:3-8 Chúa Jêsus đáp lời bằng cách nêu cho họ một câu hỏi; nếu trả lời đúng thì họ đã tự trả lời được câu hỏi của chính họ. Phép báptêm của Giăng được Đức Chúa Trời phê chuẩn, hay đó chỉ là thẩm quyền của con người? Họ đã kẹt cứng. Nếu công nhận Giăng giảng đạo với sự phê chuẩn thiên thượng, thì vì sao họ không vâng theo sứ điệp của Giăng để ăn năn và đón tiếp Đấng Mêsi mà Giăng rao giảng? Nhưng nếu nói Giăng chỉ là một thầy giáo chuyên
nghiệp khác nữa, họ sẽ chọc giận dân chúng, vì dân chúng công nhận Giăng là Đấng tiên tri của Đức Chúa Trời. Vì vậy họ nói: "Chúng tôi không biết
Giăng nhận được quyền phép ấy từ đâu." Chúa Jêsus ưả lời: "Được rồi, trong ữường hợp đó, ta cũng không nói cho các ngươi biết ta dạy bởi thẩm quyền của ai." Nếu không nói được bấy nhiêu điều về Giăng, sao họ còn thắc mắc thẩm quyền của Đấng còn cao trọng hem cả Giăng làm gì? Phân đoạn này cho thấy điều thiết yếu lớn lao trong công tác dạy Lời Chúa chính là được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Người có sự ban cho ấy thì có thể đắc thắng những người mà năng quyền của họ được bao bọc trong bằng cấp, danh xưng, tước hiệu và những sự tôn trọng của con người.
"Anh nhận bằng cấp của anh từ đâu? Ai phong chức cho anh?" Những câu hỏi ngày xưa, chắc xuất phát do lòng ganh tị, vẫn đang được nêu lên ngày nay. Vị truyền đạo Tin Lành thành công nào chưa bước đến những giảng đường thần học của một đại học danh tiếng nào đó hay nơi nào khác thì sẽ bị thách thức về tính xứng đáng và tính hiệu lực của sự phong chức cho ông.
ĩ. Ẩn Dụ Về Những Người Trổng Nho Gian Ác (20:9-18)
20:9-12 Sự khao khát kiên trì của tấm lòng Đức Chúa Trời đối với dân Ysơraên được thuật lại lần nữa trong ẩn dụ về vườn nho này. Đức Chúa Trời là một người kia đã cho những kẻ trổng nho (những lãnh đạo của dân Ysơraên - xem Ẽsai 5:1-7) thuê vườn nho (là dân Ysơraên). Chủ sai các đầy tớ đến với những người trồng nho để nhận một phẩn hoa lợi; những đầy tớ này là các tiên tri của Đức Chúa Trời, như Êsai và Giăng Báptít, tức những người tìm cách kêu dân Ysơraên ăn năn và tín Ngài. Nhưng những người cai trị của Ysơraên luôn luôn bắt bớ Đấng tiên tri.
20:13 Cuối cùng, Đức Chúa Trời sai Con Trai yêu dấu cửa Ngài đến, với ý định rõ ràng rằng họ sẽ kính nể Ngài (dầu vậy Đức Chúa Trời đương nhiên biết Đấng Christ sẽ bị khước từ). Để ý Đấng Christ phân biệt Ngài khỏi mọi người khác. Họ là những đầy tớ; Ngài là Con.
20:14 Đúng như lịch sử quá khứ của họ, những người trổng nho quyết tâm loại người con kế tự này. Họ muốn chiếm những quyền lợi độc quyền để làm lãnh đạo và người dạy dân sự - "hầu cho gia tài nó sẽ về chúng ta." Họ sẽ không nộp địa vị tôn giáo của họ cho Chúa Jêsus. Nếu họ giết Ngài, uy quyền của họ trong Ysơraên sẽ không còn bị thách thức nữa - hoặc họ nghĩ như thế.
20:15-17 Họ bèn liệng con trai ấy ra ngoài vườn nho, và giết đi. Đến lúc này, Chúa hỏi những thính giả Do Thái của Ngài xem chủ vườn nho sẽ xử thế nào với những người trổng nho gian ác ấy. Trong Mathiơ, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão tự kết án họ bằng cách trả lời chủ sẽ giết bọn thuê vườn nho (Mathiơ 21:41). ở đây, chính Chúa đưa ra câu trả lời: "Chủ ấy chắc sẽ đến diệt những kẻ trổng nho nẩy, rồi lấy vườn giao cho người
khác." Điều này có nghĩa những người Do Thái khước từ Đấng Christ đây sẽ bị tiêu diệt, và Đức Chúa Trời sẽ đem những người khác vào địa vị đặc ân này. "Người khác" ở đây có thể nói đến những người ngoại bang hay dân Ysơraên được tái sanh của thời sau rốt. Người Do Thái dội ngược trước lời đề nghị như thế. Họ nói: "Đức Chúa Trời nào nỡ vậy!" Chúa khẳng định lời dự ngôn này bằng cách trích Thithiên 118:22. Những thợ xây người Do Thái đã bỏ Đấng Christ, là Hòn Đá ra ngoài. Họ không dành chỗ trong kế hoạch của họ cho Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời đã quyết định Đấng Christ sẽ có địa vị nổi bật, bằng cách khiến Đấng Christ trở nên đá góc nhà, một hòn đá không thể thiếu và được đặt ở địa vị tôn trọng nhất.
20:18 Hai lần hiện đến của Đấng Christ được nêu trong câu 18.55 Sự Hiện Đến Lần Thứ Nhất của Ngài được mô tả như hòn đá trên mặt đất; con người đã vấp vào sự hạ mình thấp hèn của Ngài, và họ đã bị dập nát vì khước từ Ngài. Trong phần thứ nhì của câu, ta thấy hòn đá đang từ trời rơi xuống và nghiền nát những người không tin thành bột (Bản Anh ngữ).
e. Nộp Lại Cho Sêsa Vả Cho Bức Chua Troi (20:19-26)
20:19,20 Các thầy tế lễ cả và thầy thông giáo nhận thấy Chúa Jêsus đang nói chống lại họ, vì vậy họ càng cương quyết giết Ngài. Họ sai mấy kẻ do thám đến gài bẫy để Ngài nói ra điểu gì đó hầu quan tổng đốc Lamã có thể vin vào đó để bắt và xét xử Ngài.
Những thám tử này trước tiên ca ngợi Ngài là người hẳn phải trung tín với Đức Chúa Trời bằng mọi giá mà không sợ con người - với hy vọng Ngài sẽ nói chống lại Sêsa.
20:21,22 Rồi họ hỏi Ngài xem một người Do Thái nộp thuế cho Sêsa thì có đúng không. Nếu Chúa Jêsus nói không, thì họ sẽ kiện Ngài về tội phản quốc và nộp Ngài cho người Lamã xét xử. Nếu Ngài nói đúng, Ngài sẽ khiến cho phe Hê rốt (và đại đa số dân Do Thái, về vấn đề đó) xa lánh Ngài.
20:23,24 Chúa Jêsus nhận thấy âm mưu chống Ngài ở đây. Ngài bảo họ đưa Ngài một đơniê; có lẽ chính Ngài không có một đồng đơniê nữa. Chính sự kiện họ có và sử dụng những đồng tiền này cho thấy họ đang nô lệ thế lực ngoại bang. Chúa Jêsus hỏi: "Đơniẽ này mang hình và hiệu của ai?" Họ thừa nhận đó là hình và hiệu của Sêsa.
20:25,26 Rồi Chúa Jêsus khiến họ nín lặng bởi mạng lịnh: "Vậy thì của Sêsa hãy trả lại cho Sêsa, của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời." Họ có vẻ rất quan tâm lợi ích của Sêsa nhưng họ hầu như không quan tâm được như thế về lợi ích của Đức Chúa Trời. "Tiền thuộc về Sêsa, còn các ngươi thuộc về Đức Chúa Trời. Hãy để thế gian có những đồng tiền của nó, nhưng hãy để Đức Chúa Trời có những tạo vật của Ngài." Rất dễ để lý sự về những vấn đề nhỏ nhặt đang khi bỏ bê những điều chính yếu trong đời sống. Và rất dễ để chúng ta trả những món nợ cho người đồng loại mình trong khi lại cướp mất của Đức
Chúa Trời những điều hoàn toàn thuộc quyền của Ngài.
H. Người Pharisi Và Câu Đố Vê sự Phục Sinh Cùa Họ (20:27-44)
20:27 Vì nỗ lực gài bẫy Chúa Jêsus bằng một câu hỏi về chính Ưị đã thất bại, nên mấy người Sađusẽ đến gần Đức Chúa Jêsus để đặt câu hổi thần học. Họ phủ nhận khả năng thân thể người chết sẽ được sống lại, vì vậy, họ tìm cách đùng một minh họa quá đáng để biến giáo lý về sự sống lại ƯỞ nên lố bịch.
20:28-33 Họ nhắc Chúa Jêsus nhớ trong luật pháp Môise, người nam độc thân có bổn phận phải cưới vợ góa của anh Ưai mình để lưu danh gia đình và giữ gìn tài sản dòng họ (Phụctruyền Luậtlệ Ký 25:5). Theo câu chuyện của họ, một người nữ kia cưới bảy anh em trai liên tiếp. Khi người thứ bảy qua đời, nàng vẫn không có con. Rồi nàng cũng chết. Họ muốn biết "Vậy thì đến ngày sống lại, dàn bà đó sẽ là vợ ai?" Họ nghĩ mình rất khôn khéo khi đưa ra nan đề không thể trả lời được như thế.
20:34 Chúa Jêsus trả lời rằng mối quan hệ hôn nhân chỉ dành cho đời này mà thôi; mối quan hệ ấy sẽ không tiếp tục trên Thiên đàng. Ngài không nói những người chồng và những người vợ sẽ không nhận ra nhau trên Thiên đàng, nhưng những mối quan hệ của họ nơi đó sẽ hoàn toàn dựa trên cơ sở khác hẳn.
20:35 Cụm từ "những kẻ đã được kể đáng dự phẩn đời sau" không gợi ý rằng đích thân người đó xứng đáng được đi Thiên đàng: sự xứng đáng duy nhất tội nhân có được chính là sự xứng đáng của Chúa Jêsus Christ. "Những người được kể là xứng đáng chính là những người đã tự Ưa xét mình, những người đã xác nhận Đấng Christ, những người sớ hữu toàn bộ sự xứng đáng thuộc về Ngài."56 Cụm từ "từ kẻ chết sống lại" nói đến sự sống lại của tín hữu mà thôi. Nguyên văn cụm từ này có nghĩa sự sống lại ra khỏi (Hy văn: ek) những kẻ chết. Ý tướng về sự sống lại phổ thông trong đó mọi người chết - cả người chết đã được cứu lẫn chưa được cứu - được sống lại vào cùng thời điểm là ý tưởng không tìm thấy trong Kinh Thánh.
20:36 Sự ưu việt của tình trạng trên Thiên đàng được cho thấy thêm trong câu 36. Không còn sự chết nữa; về phương diện đó, con người sẽ giống như thiên sứ. Họ cũng sẽ được bày tỏ ra như những con trai của Đức Chúa Trời. Tín hữu là con Đức Chúa Trời rồi, nhưng không phải theo lễ tiết bề ngoài. Trên Thiên đàng, họ sẽ được bày tỏ hữu hình là con Đức Chúa Trời. Sự kiện họ dự phần ương Sự Sống Lại Thứ Nhất bảo đảm cho điều này. "Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy" ([.Giăng 3:2). "Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển" (Côlôse 3:4).
20:37,38 Để chứng minh sự sống lại, Chúa Jêsus trưng dẫn Xuất Êdíptô Ký 3:6, trong câu đó Môise trích lời Đức Giêhôva đang gọi chính Ngài là Đức Chúa Trời của Ápraham, Đức
Chúa Trời cùa Ysác, và Đức Chúa Trời của Giacốp. Giờ đây, nếu người Sađusê chịu dừng lại suy nghĩ thôi, họ sẽ nhận thấy ngay: (Ì) Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của kẻ sống. (2) Ápraham, Ysác, và Giacốp thảy đều đã chết. Kết luận tất nhiên ấy là Đức Chúa Trời phải khiến họ từ kẻ chết sống lại. Chúa không phán: "Ta đã là Đức Chúa Trời của Ápraham...," nhưng phán: "Ta Tà...." là Đức Chúa Trời của kẻ sống, đặc tánh của Đức Chúa Trời đòi hỏi phải có sự sống lại.
20:39-44 Mấy thầy thông giáo phải thừa nhận sức mạnh của lập luận này. Nhưng Chúa Jêsus chưa kết thúc; một lần nữa, Ngài lại viện dẫn Lời Đức Chúa Trời. Trong Thithiẽn 110:1, Đavít gọi Đấng Mêsi là Chúa của ông. Người Do Thái nói chung đổng ý Đấng Mêsi sẽ là Con của Đavít. Làm sao Đấng Mêsi đổng thời vừa là Chúa của Đavít vừa là Con của Đavít? Chính Chúa Jêsus là câu trả lởi cho thắc mắc này. Ngài ra từ Đavít với tư cách Con Người; thế nhưng Ngài là Đấng Tạo Hóa của Đavít. Nhưng họ đã quá mù quáng đến nỗi không thấy được.
I. Cảnh Cáo Những Thầy Thõng Giáo (20:45-
47)
Kế đến Chúa công khai cảnh cáo đoàn dân về những thầy thông giáo. Họ mặc áo dài, giả vờ kỉnh kiến. Họ thích được gọi bằng những danh xưng xuất sắc lỗi lạc khi bước qua các phô chợ. Họ vận động để được những chỗ nổi bật trong nhà hội và tại bàn tiệc. Nhưng họ đã cướp của dành dụm dưỡng già của những góa phụ không ai binh vực, họ che đậy sự gian ác của họ bằng những lời cẩu nguyện dài. Sự
giả hình như thế sẽ bị hình phạt càng nghiêm khắc hem.
J. Hai Đổng Tiền Ăn Một Phấn Tứ Xo của Góa Phụ (21:1-4)
Khi Chúa Jêsus nhìn người giàu bỏ tiền lễ vào rương, Ngài sửng sốt trước sự tương phản giữa người giàu và một bà góa nghèo nọ. Người giàu dâng của dư, nhưng bà dâng hết. Theo cách đánh giá của Đức Chúa Trời, bà dâng nhiều hơn hết thảy mọi người khác cộng lại. Họ dâng của dư; bà dâng trong cảnh nghèo khó của mình. Người giàu đã dâng những điều mà họ hy sinh rất ít hoặc không hy sinh chút nào; bà đã dâng hết của mình có. "Vàng của sự sung túc được đem dâng vì cớ không cần đến nó, Đức Chúa Trời ném nó xuống vực sâu không đáy; nhưng đồng xu nhuốm máu, Ngài nhấc lên hôn vào đổng vàng này của cõi đời đời."57
K. Phác Họa Những Biến Cố Tương Lai (21:5-
11)
Câu 5-33 hợp thành bài giảng tiên tri vĩ đại. Mặc dầu nó tương tự với Bài Giảng Trên Núi Ổlive trong Mathiơ 24 và 25, nhưng đây không phải là cùng một bài. Một lần nữa, chúng ta nên nhớ những sự khác biệt trong các sách Tin Lành mang ý nghĩa rất sâu xa.
Trong bài giảng này, chúng ta thấy Chúa nói luân phiên vế sự hủy phá thành Giêrusalem vào năm 70 s.c. rồi nói về những tình trạng sẽ xảy đến trước Sự Hiện Đến Lần Thứ Nhì của Ngài. Đây là minh họa về luật tham
chiếu kép - những lời dự ngôn của Ngài chẳng bao lâu sẽ được ứng nghiệm một phần trong cuộc vây thành của Titus, nhưng chúng sẽ có sự ứng nghiệm xa hem và đầy đủ vào cuối Thời Kỳ Đại Nạn.
Bố cục bài giảng này dường như
sau:
1.	Chúa Jêsus báo trước sự hủy phá Giêrusalem (câu 5,ó).
2.	Các môn đồ hỏi khi nào điều này xảy ra (câu 7).
3.	Chúa Jêsus trước hết nêu bức tranh chung về những biến cố xảy đến trước Sự Hiện Đến Lần Thứ Hai của Ngài (câu 8-11).
4.	Tiếp theo, Ngài nêu bức tranh về sự sụp đổ của Giêrusalem và thời đại theo tiếp đó (câu 12-24).
5.	Cuối cùng, Ngài nói về những dấu hiệu sẽ đến trước Sự Tái Lâm của Ngài và khuyên môn đồ sống trong sự ương đợi Ngài tái lâm (câu 25-26).
21:5,6 Khi có mấy người thán phục vẻ lộng lẫy của đền thờ Hêrốt, Chúa Jêsus cảnh cáo họ đừng mãi ám ảnh những thứ vật chất mà chúng sẽ nhanh chóng qua đi. sắp đến những ngày mà đền thờ sẽ hoàn toàn bị san bằng.
21:7 Các môn đổ lập tức trở nên tò mò muốn biết khi nào điều này xảy ra và có điểm gì báo trước điều ấy sắp đến gần. Rõ ràng thắc mắc của họ nói độc nhất đến sự hủy phá Giêrusalem.
21:8-11 Câu trả lời của Cứu Chúa thoạt tiên dường như đưa họ đến cuối đời này khi đền thờ sẽ bị hủy phá lần nữa trước lúc thiết lập vương quốc. Sẽ có những đấng Mêsi giả và những tin đồn sai lầm, chiến tranh và biến loạn. Không những có xung đột giữa các dân, mà còn những tai ương lớn của cõi thiên nhiên - động đất lớn, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điểm lạ kinh khiếp, những nỗi kinh hoàng, và dấu lạ lớn ở trên trời.
L. Thãi Kỳ Trước Ngày Cuối Cùng (21:12-19) 21:12-15 Trong phần trước, Chúa đã mô tả những biến cố đến ngay trước ngày cuối cùng. Câu 12 được mớ đầu bằng cụm từ "song trước những diều dó...." Vì vậy, chúng ta tin câu 12-14 mô tả thời kỳ giữa thời điểm của bài giảng này và Thời Kỳ Đại Nạn trong tương lai. Các môn đồ Ngài sẽ bị ngăn chận, bị bắt bớ, bị xét xử trước các thế lực tôn giáo và dân sự, và bị bỏ tù. Có lẽ điều đó dường như là thất bại và thảm kịch đối với họ, nhưng thật ra Chúa sẽ tể trị trên điều đó để khiến nó trở thành chứng cớ cho vinh hiển Ngài. Họ sẽ không chuẩn bị trước lời biện hộ cho họ. Chính trong giờ khủng hoảng, Chúa sẽ ban cho họ sự khôn ngoan đặc biệt để nói ra những điều sẽ đánh bại kẻ thù họ hoàn toàn.
21:16-18 Sẽ có sự phản bội bên trong gia đinh; những người bà con chưa được cứu sẽ phản bội những Cơ đốc nhân, và nhiều Cơ Đốc nhân thậm chí còn bị giết vì cớ lập trường binh vực Đấng Christ của họ. Dường như có sự mâu thuẫn giữa câu ló "và họ sẽ làm cho nhiều người trong các ngươi phải chết," với câu 18: "nhưng một sợi tóc trẽn đẩu các ngươi cũng không mất đâu." Điều này chỉ có thể nói lên rằng dầu một số người sẽ chết
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VÌ tuân đạo cho Đấng Christ, nhưng sự bảo tồn thuộc linh của họ sẽ hoàn toàn đầy đủ. Họ sẽ chết nhưng họ không bị hư mất.
21:19 Câu 19 cho thấy những người kiên nhẫn chịu đựng vì Đấng Christ chứ không từ bỏ Ngài thì bới đó sẽ chứng minh thực tại đức tin của họ. Những người được cứu thật sẽ vẫn cứ trung tín và trung thành bằng mọi giá. Bản RSV ghi là: "Nhờ sự chịu đựng của các ngươi mà các ngươi sẽ giữ được mạng sống mình."
M. SÔ Phận Của GỈỄrusalem (21:20-24)
Giờ thì rõ ràng Chúa nói tiếp đề tài sự hủy diệt Giẽrusaiem vào năm 70 s.c. Biến cố này sẽ được báo hiệu bởi sự kiện quân lính Lamã sẽ vây thành.
Cơ Đốc nhân thời đầu - tức năm 70 s.c. - đã có dấu hiệu cụ thế giới thiệu sự hủy phá Giêrusalem và cuộc cướp bóc đền thờ cấm thạch đẹp dè này: "Và, khi các ngươi sẽ thốx quân linh vây thành Giêrusaỉein, hãy biết sự ràn phá thành ấx íỊần đến." Dây sẽ là dâu hiệu rõ ràn í,' .xác định sự phá hoại thành Giêrusalcm, và khi thây dâu hiệu dó, họ phải chạy trốn. Lònạ xô tín ắt sẽ lập luận rần tí với nhữtìq quân lính (lanq vây dầy hên nựoài cóc vách thành, sẽ khônạ thể nào trốn thoát dược: nhiờiĩỊ Lời Đức Chúa Trời khônạ bao giờ tìứít hứa. Dại tướìUỊ Ltìinã dã rút quân troiìiị một thời kỳ /!ỉ>ắn, bởi dó tạo cơ hội cho nlĩữnq nạười Do Thái tin Chứa Jêsus trốn thoát. Họ đã làm việc này. vù di đến một nơi gọi là Pclìa, và tại dó họ dã dược hảo toàn56
Bất cứ nỗ lực nào nhằm vào trở lại trong thành đều đẫn đến chết người.
Thành sắp bị hình phạt vì đã khước từ Con Đức Chúa Trời. Đàn bà có thai và những người mẹ đang cho con bú sẽ gặp bất lợi lớn; họ sẽ bị cản trở trong việc chạy trốn khỏi cơn đoán phạt của Đức Chúa Trời giáng trên xứ của Ysơraên và dân Do Thái. Nhiều người sẽ bị giết, và những người sống sót sẽ bị bắt đi làm phu tù tại các xứ khác.
Phần cuối câu 24 là lời tiên tri đáng lưu ý, báo rằng thành xưa của Giẽrusalem sẽ phục dưới quyền cai trị của dân ngoại từ thời điểm đó chữ đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn. Câu này không có nghĩa người Do Thái có lẽ không kiểm soát thành này trong những thời kỳ ngắn; ý chính ở đây là: nó sẽ liên tục bị dân ngoại xâm lăng và can thiệp vào cho tới chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn.
Tân Ước phân biệt giữa những sự thạnh vượng của dân ngoại, sự đầy đủ của dân ngoại, và các kỳ của dân ngoại.
1.	Những sự thịnh vượng của dân ngoại (Rôma 11:12) nói đến địa vị đặc ân mà dân ngoại được hưởng trong thời hiện tại đương khi Ysơraên tạm thời bị Đức Chúa Trời gạt qua một bên.
2.	Sự đầy đủ của dân ngoại (Rôma 11:25) là thời điểm của sự cất lên, khi Tân Nương ngoại bang của Đấng Christ sẽ được đầy đủ số và được cất lên khỏi đất và lúc đó Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu lại những cách đối đãi của Ngài với Ysơraên.
3.	Các kỳ của dân ngoại (Luca 21:24) thực sự bắt đầu cùng thời kỳ
1.	lưu đày Babylôn, 521 T.C., và sẽ kéo dài đến thời kỳ các dân ngoại không còn khẳng định quyền kiểm soát trên thành Giêrusalem nữa.
Trải các thế kỷ từ thời Cứu Chúa phán những lời này, Giêrusalem hầu như bị kiểm soát bởi các thế lực ngoại bang. Hoàng đế Julian Bội Đạo (331 -363 s.c.) đã tìm cách gây tai tiếng cho Cơ Đốc giáo bằng cách chứng minh lời tiên ưi này của Chúa là sai. Do đó, ông cổ vũ dân Do Thái tái thiết đền thờ. Họ đã bắt tay vào công tác này thật sốt sắng, thậm chí còn dùng cả những chiếc xẻng bạc cách hoang phí, và khiêng đất đi trong những tấm màn bằng vải điều. Nhưng đang khi làm việc, họ đã bị gián đoạn bởi trận động đất và bởi những quả cầu lửa xuất hiện từ dưới đất. Họ phải bỏ dở công trình này.59
N. Sự Hiện Đến Lấn ĨÍ1IÍ Nhỉ (21:25-28)
Những câu này mô tả những sự hỗn loạn của cõi thiên nhiên và những thảm họa lớn trên đất sẽ đến trước Sự Hiện Đến Lần Thứ Hai của Đấng Christ. Sẽ có những sự rối loạn bao gồm cả mặt trời... mặt trăng, và các ngôi sao, người ta sẽ thấy rõ ràng trên đất. Các thiên thể sẽ bị dời khỏi quỹ đạo của chúng. Điều này có thể khiến trái đất bị nghiêng khỏi trục của nó. Sẽ có những cơn sóng thủy triều rất lớn càn quét trên nhiều vùng đất. Hoảng loạn sẽ hãm áp nhân loại vì những thiên thể hầu như sắp đụng vào trái đất. Nhưng có hy vọng cho những người tin kính:
Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con người dùng đại quyển đại vinh mà ngự đến trẽn đám mây. Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lẽn, ngước đẩu lẽn, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới.
0.	Cây Vả Và Mọi Cây Khác (21:29-33)
21:29-31 Một dấu lạ khác báo hiệu
ngày tái lâm của Chúa sắp đến gần chỉnh là sự nứt lộc của cây vả và mọi cây khác. Cây vả là một hình ảnh thích hợp về dân Ysơraên; trong những ngày sau rốt nó sẽ bắt đầu chứng tỏ có sức sống mới. Tuy nhiên không phải là không có ý nghĩa khi sau rất nhiều thế kỷ tản lạc và mờ nhạt, quốc gia Ysơraên đã được tái thiết vào năm 1948, và hiện nay được công nhận là một thành viên trong các quốc gia liên kết.
Sự đâm chổi của các cây khác có lẽ làm biểu tượng cho sự phát triển phi thường của chủ nghĩa dân tộc và sự xuất hiện nhiều chính quyển mới tại các quốc gia mới phát triển của thế giới. Các dấu lạ này sẽ nói lên rằng vương quốc vinh diệu của Đấng Christ sắp được thiết lập.
21:32 Chúa Jêsus phán dòng dõi này chẳng qua trước khi sự kia chưa xảy đến. Nhưng Ngài muốn nói gì qua cụm từ "dòng dõi này"?
1.	Có người cảm thấy Ngài nói đến thế hệ đang sống vào thời điểm Ngài phán những lời này, và mọi điểu được ứng nghiệm vào lúc hủy phá Giêrusalem. Nhưng không thể như vậy được, vì Đấng Christ vẫn chưa lấy đại quyền đại vinh tái lâm trong đám mây.
2.	Nhiều người khác tin rằng "dòng dõi này" nói đến những người
1.	Sống khi các dấu hiệu này bắt đầu xảy ra, và những người đang sống khi nhìn thấy sự khởi đầu các dấu lạ ấy cũng sẽ sống để nhìn thấy sự tái lâm của Đấng Christ. Toàn bộ những biến cố đã được dự ngôn sẽ xảy ra trong một thế hệ. Đây là lời giải thích khả dĩ.
3. Một khả năng khác nữa là "dòng dõi này" nói đến dân Do Thái và thái độ thù địch của họ đối với Đấng Christ. Chúa đang phán rằng chủng tộc Do Thái sẽ sống sót, bị tản lạc thế nhưng không bị tiêu diệt được, và thái độ của dân ấy đối với Ngài sẽ không thay đổi trải bao thế kỷ. Có lẽ cả số 2 và số 3 trên đây đểu đúng.
21:33 Các bầu ười của bầu khí quyển và của tinh tú đều sẽ qua đi. Trái đất trong hình thức hiện tại của nó cũng vậy. Nhưng những lởi dự ngôn này của Chúa Jêsus sẽ không qua đi mà chắc chắn ứng nghiệm.
p. lời Báo Trước Hãy Thức Canh Và cáu Nguyện (21:34-38)
21:34,35 Trong lúc này, các môn đổ Ngài phải canh chừng để đừng quá ám ảnh với việc ăn uống và những sự lo lắng vụn vặt đến nỗi sự trở lại của Ngài có thể diễn ra cách thình lình. Đó là cách ngày ấy sẽ đến trên mọi người nào nghĩ rằng trái đất này là nơi ở vĩnh viễn của họ.
21:36 Môn đồ thật phải thức canh và cầu nguyện luôn luôn, bởi đó phân rẽ họ khỏi thế giới không tin kính vốn đã được định phải chịu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, và gắn bó chính họ với những người sẽ ởứng trước mặt Con Người.
21:37,38 Mỗi ngày Chúa đểu dạy trong khu vực đến thờ, nhưng ban đêm
Ngài ngủ trên núi ôlive, không có nhà ở giữa thế giới Ngài đã dựng nên. Rồi sáng sớm, cả dân sự tập trung lại quanh Ngài lần nữa để nghe Ngài dạy.
XI. Sự THƯƠNG KHÓ VÀ sự CHẾT CỦA
CON NGƯỜI (Đoạn 22,23)
A. Ăm MƯU Giết Chúa JẼSUS (22:1,2) 22:1 Lễ Ăn Bánh Không Men ở đây
nói đến thời kỳ bắt đầu từ Lễ vượt Qua và kéo dài Ương bảy ngày, Ương thời gian đó không ai ăn bánh có men. Lễ Vượt Qua được tổ chức vào ngày thứ mười bốn của tháng Nisan, tức tháng thứ nhất trong năm Do Thái. Bảy ngày kể từ ngày thứ mười lãm của tháng này cho đến ngày hai mươi mốt được gọi Lễ Ăn Bánh Không Men, nhưng trong câu Ì, tên gọi này bao gồm toàn bộ kỳ lễ. Nếu viết chủ yếu cho người Do Thái, chắc Luca không cần đề cập mối liên hệ giữa Lễ Ăn Bánh Không Men và Lễ vượt Qua.
22:2 Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo không ngừng âm mưu giết Chúa Jêsus, nhưng nhận thấy họ phải làm sao đừng gây biến loạn, vì họ sợ dân chúng, và biết nhiều người rất quý mến Chúajêsus.
B. Sự Phản BỘI Cùa Giuđa (22:3-6) 22:3 Vả, quỉ Satan ám vào Giuđa, gọi là íchcariốt, là người trong số mười hai sứ đổ. Trong Giăng 13:37, hành động này được nói sẽ xảy ra sau khi Chúa Jêsus trao cho ông miếng bánh trong bữa ăn Lễ Vượt Qua. Chúng ta kết luận hoặc việc này xảy ra theo những giai đoạn liên tiếp nhau, hoặc Luca đang nhấn mạnh sự kiện hơn là thời điểm chính xác đã diễn ra.
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22:4-6 Dầu thế nào đi nữa, Giuđa đã mặc cả với các thầy tế lễ cả và các thầy đội, tức là những sĩ quan gác đền thờ Do Thái. Ông đã cẩn thận tiến hành kế hoạch để có thể phản nộp Chúa Jêsus vào tay của họ sao cho không gây ra cuộc nổi loạn. Kế hoạch này hoàn toàn chấp nhận được, và họ đồng ý trả tiền cho Giuđa - ba mươi miếng bạc, như chúng ta biết từ khúc Kinh Thánh khác. Rồi Giuđa ra về để tiến hành những chi tiết trong âm mưu phản bội của mình.
c. Nhung sự Chuẩn Bị Cho Lễ Viíọ'1 Qua (22:7-13)
22:7 Có những nan đề rõ ràng về những thời điểm khác nhau được nhắc đến trong các cầu Kinh Thánh này. Ngày Lễ Ăn Bánh Không Men thường được xem như ngày thứ mười ba của tháng Nisan, khi toàn bộ bánh có men phải dẹp khỏi nhà người Do Thái. Nhưng ở đây nói đấy là ngày phải giết con sinh làm Lễ Vượt Qua, và như vậy khiến hôm ấy trở thành ngày mười bốn tháng Nisan. Leon Morris, cùng với các học giả khác, gợi ý người ta đã sử dụng hai niên lịch cho Lễ Vượt Qua, một loại lịch chính thức và một loại lịch khác nữa do Chúa Jêsus và những người khác sử dụng.60 Chúng ta biết những biến cố của ngày Thứ Năm cuối cùng bắt đầu tại đây và tiếp tục qua đến câu 53.
22:8-10 Chúa sai Phierơ và Giăng vào Giêrusalem chuẩn bị tổ chức bữa ăn Lễ Vượt Qua. Ngài chứng tỏ Ngài biết hết mọi sự qua những lời dặn dò họ. Khi đã vào trong thành, một người nam mang vò nước sẽ gặp họ. Đây là cảnh tượng bất thường tại một thành phố Đông phương; thường phụ nữ là người mang vò nước. Người nam ở đây là hình ảnh tốt chỉ về Thánh Linh, Đấng hướng dẫn việc tìm kiếm linh hồn đến nơi tương giao với Chúa.
22:11-13 Chúa không những báo trước địa điểm và lộ trình của Ngài, Ngài còn biết chủ nhân ngôi nhà nọ sẽ sẵn lòng dọn sẵn một cái phòng rộng và cao, đổ đạc sẩn sàng cho Ngài và môn đổ Ngài. Có lẽ người này đã biết và đã hoàn toàn phó dâng con người và của cải mình cho Ngài. Có sự khác nhau giữa phòng khách với phòng rộng và cao, đồ đạc sẩn sàng. Người chủ nhà hào phóng này đã cung cấp những phương tiện tốt hơn mong đợi của các môn đồ. Khi Chúa Jêsus sinh tại Bếtlêhem, không có chỗ cho Ngài trong nhà quán (Hy văn kataluma). ở đây, Ngài bảo các môn đồ hỏi phòng khách (Hy văn kataluma), nhưng họ được nhận một điều tốt hơn - một cái phòng rộng và cao, đổ đạc sẩn sàng.
Mọi điểu diễn ra đúng như Ngài đã báo trước, thế là các môn đồ dọn Lễ vượt Qua.
D. Lễ vượt Qua Cuối Cùng (22:14-18) 22:14 Suốt nhiều thế kỷ, người Do Thái đã ăn mừng bữa tiệc Lễ Vượt Qua, kỷ niệm sự giải phóng kỳ diệu ra khỏi Êdíptô và khỏi sự chết bởi huyết của các chiên con không tì vít. Ăt hẳn toàn bộ điều này đã diễn ra sinh động biết bao trước mắt Cứu Chúa khi Ngài ngồi cùng với các sứ đổ để dự bữa tiệc này lần cuối. Ngài là Chiên Con thật của Lễ Vượt Qua , mà huyết Ngài
Sắp đổ ra để cứu rỗi mọi người nào tin cậy Ngài.
22:15,16 Lễ vượt Qua cụ thể này cỏ ý nghĩa không thể diễn tả hết đối với Ngài, và Ngài đã hăng hái muốn dự trước khi chịu đau đớn. Ngài sẽ không dự Lễ Vượt Qua nữa cho đến khi trở lại thế gian và thiết lập vương quốc vinh quang của Ngài. cấu trúc câu "ta rất muốn" (Bản Anh ngữ: "Ta đã muốn với sự khao khát nóng cháy") diễn tả ý nghĩa sự khao khát nhiệt tình, thống thiết. Những lời tiết lộ này mời gọi mọi tín hữu của mọi nơi mọi lúc suy xét xem Chúa Jêsus khao khát tha thiết biết bao để được thông công với chúng ta bên bàn tiệc của Ngài.
22:17,18 Khi Ngài cẩm chén lên như một phần của nghi lễ Lễ Vượt Qua, Ngài tạ ơn về chén ấy rồi chuyền cho các môn đồ, nhắc họ lần nữa rằng Ngài sẽ không uống nước của trái nho này nữa cho tới Thời Trị Vì Thiên Hy Niên của Ngài. Phần mô tả bữa ăn Lễ Vượt Qua kết thúc ở câu 18.
E. Tiệc Thánh Bâu Tiên (22:19-23) 22:19 Lễ Vượt Qua cuối cùng dẫn tiếp ngay đến Tiệc Thánh của Chúa. Chúa Jêsus đã thiết lập lễ kỷ niệm thiêng liêng này để môn đồ trải các thế kỷ bởi đỏ sẽ nhớ đến Ngài trong sự chết của Ngài. Trước hết, Ngài ban cho họ bánh, là biểu tượng về thân thể Ngài sắp được phó cho họ. Rồi chén nói hùng hồn đến huyết quý báu của Ngài, là huyết sẽ đổ trên thập tự giá ở đồi Gôgôtha. Ngài nói chén ấy là chén của sự giao ước mới trong huyết Ngài, là huyết đã đổ ra cho những người thuộc về Ngài. Điều này có nghĩa giao ước mới - mà Ngài đã lập chủ yếu với dân Ysơraên - đã được phê chuẩn bằng chính huyết Ngài. Sự ứng nghiệm trọn vẹn của giao ước mới sẽ xảy ra trong vương quốc của Đức Chúa Jêsus Christ Chúa chúng ta trên đất, nhưng là tín hữu, chúng ta bước vào trong lợi ích của giao ước ấy ngay thời hiện tại.
Hiển nhiên bánh và nước nho này mang nghĩa hình bóng hay tượng trưng vế thân và huyết của Ngài. Thân Ngài vẫn chưa bị phó cho, huyết Ngài cũng chưa bị đổ ra. Do đó, thật phi lý khi nói rằng những biểu tượng này được biến đổi bới phép lạ để trở thành những thực tại. Dân Do Thái bị cấm ăn huyết. Do đó các môn đổ biết Ngài không nói về huyết theo nghĩa đen, nhưng nói về điều đã làm hình bóng Kê'huyết Ngài.
22:21 Dường như rõ ràng Giuđa thật sự có mặt trong bữa ăn tối cuối cùng này. Tuy nhiên, trong Giăng 13, dường như cũng rõ ràng không kém rằng tên phản bội rời phòng sau khi Chúa trao miếng bánh đã nhúng vào nước chấm cho ông. Vì điều này xảy ra trước khi thiết lập Lễ Tiệc Thánh, nên nhiều người tin rằng Giuđa thực sự không cỏ mặt khi bánh và chén được phân phát.
22:22 Những sự thương khó và sự chết của Chúa Jêsus đã được chỉ định, nhưng Giuđa phản Ngài với toàn bộ sự đổng ý đầy đủ của ý chí ông. Vì vậy Chúa phán: "Khốn cho người này phản Ngài." Dầu Giuđa là một trong mười hai sứ đổ, ông vẫn không phải là tín hữu thật.
22:23 Câu 23 bày tỏ sự ngạc nhiên và thiếu tin cậy bản thân của các môn đổ. Họ không biết trong bọn họ ai là người làm việc đê tiện này.
F. Sự Cao Trọng Thật Chính Là Phục Vụ (22:24-30)
22:24,25 Thật là bản cáo trạng kinh khiếp về lòng người, khi ngay sau bữa Tiệc Thánh, các môn đồ lại tranh luận với nhau xem ai trong số họ là người lớn hơn hết! Chúajêsus nhắc họ rằng trong sự quản ưị của Ngài, sự cao Ương mang ý nghĩa trái ngược với suy nghĩ của con người. Các vua cai trị trên các dân ngoại bang thường được xem là những con người lớn nhất; trên thực tế, họ được gọi là "những người làm ơn." Nhưng đó chỉ là tước hiệu; thực ra, họ là những bạo chúa độc ác. Họ mang danh nhân đức, nhưng không hề có đặc điểm cá nhân nào phù hợp với danh xưng ấy.
22:26 Môn đổ của Cứu Chúa thì không như vậy. Người sẽ làm lớn phải nhận lấy địa vị của người nhỏ hơn. Và ai muốn làm đầu thì phải khom mình xuống phục vụ người khác cách hèn mọn. Những tuyên bố cách mạng này hoàn toàn đảo ngược với truyền thống được chấp nhận cho rằng người trẻ hơn là thấp kém hơn người cao tuổi, và người đứng đầu thể hiện sự cao trọng của mình bằng quyền làm chủ.
22:27 Theo cách đánh giá của con người, là vị khách đến dự bữa ăn thì cao trọng hơn là phục vụ bữa ăn. Nhưng Chúa Jêsus đã đến để làm tôi tớ của con người, và mọi người nào muốn noi gương Ngài thì phải bắt chước Ngài trong việc này.
22:28-30 Chúa thật nhân từ và hào phóng khi khen các môn đồ đã bền lòng tiếp tục theo Ngài trong mọi thử thách của Ngài. Họ vừa mới cãi nhau. Chẳng mấy chốc hết thảy họ đều sẽ bỏ Ngài và chạy trốn. Thế nhưng Ngài biết trong lòng họ, họ yêu mến Ngài và đã chịu sỉ nhục vì danh Ngài. Phần thưởng của họ sẽ là được ngồi trẽn ngai để xét đoán mười hai chi phái Ysơraẽn khi Đấng Christ tái lâm ngồi trên ngôi Đavít và cai trị đất. Cha đã hứa ban vương quốc này cho Đấng Christ chắc chắn thể nào, họ cũng sẽ đổng trị với Ngài trên Ysơraên đổi mới chắc chắn thể ấy.
G. Chúa JẼSUS Báo Trước sự Chối Chúa cùa Phỉerd (22:31-34)
Đến đây là phần cuối của loạt ba chương đen tối ương lịch sử bất trung của con người. Thứ nhát là sự phản bội của Giuđa. Thứ nhì là tham vọng ích kỷ của các môn đồ. Giờ đây chúng ta có sự hèn nhát của Phierơ.
22:31,32 Sự lập lại Simôn, Simôn, nói đến tình yêu và sự dịu dàng trong lòng Đấng Christ cho môn đổ đang dao động của Ngài. Satan đòi có mọi môn đồ để hắn có thể sàng sảy họ như lúa mì. Chúa Jêsus đã nói Phierơ trong tư cách người đại diện cho hết thảy môn đồ. Nhưng Chúa đã cầu nguyện cho Simôn để đức tin ông không bị lu mờ. ("Ta đã cầu nguyện cho ngươi" là những chữ rất tuyệt vời.) Sau khi Phierơ quay lại với Ngài, ông sẽ làm vững chí anh em mình. Việc quay lại này không nói đến sự cứu rỗi, nhưng đúng hơn nói đến sự khôi phục khỏi sự sa ngã.
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22:32,34 Với sự tự tin không xứng hợp, Phierơ diễn tả sự sẵn lòng đi với Chúa Jêsus để đồng tù đổng chết. Nhưng ông đã phải nghe Chúa nói trước khi trời sáng, ông sẽ ba lần chối rằng thậm chí mình không biết Chúa nữa kia!
Mác 14:30 trích lời Chúa phán rằng trước khi gà gáy hai lần, Phierơ sẽ chối Chúa ba lần. Trong Mathiơ 2ố:34; Luca 22:34; Giăng 13:38, Chúa phán trước khi gà gáy, Phierơ sẽ chối Chúa ba lần, phải thừa nhận rằng khó dung hòa điều có vẻ như mâu thuẫn này. cỏ thể đã có nhiều hem một lần gà gáy, một lần lúc ban đêm và một lần lúc rạng sáng. Cũng nên lưu ý rằng các sách Tin Lành ghi ít nhất sáu lần chối Chúa khác nhau của Phierơ. Ổng đã chối Đấng Christ trước:
1.	Một cô gái (Mathiơ 26:69,70; Mác 14:66-68).
2.	Một cô gái trẻ khác nữa (Mathiơ 26:71,72).
3.	Đám đông cạnh đó (Mathiơ 26:73,74; Mác 14:70,71).
4.	Một người nam (Luca 22:58).
5.	Một người nam khác nữa (Luca 22:59,60)
6.	Đầy tớ của thầy cả thượng phẩm (Giăng 18:26,27). Chắc người này khác với những người kia vì lời ông nói: "Ta há chẳng từng thấy ngươi ở trong vườn với người sao?" (Câu 26).
H. Những Mạng Lịnh Lẽn Bương Mãi (22:35-
38)
22:35 Trước đó trong chức vụ Ngài, Chúa sai các môn đổ ra đi không đem theo túi tiền, bao và giày - là
những thứ tối thiểu. Những thứ cần thiết là đủ cho họ rồi. Và sự thật đã chứng tỏ như thế. Họ phải thừa nhận họ không thiếu chi hết.
22:36 Nhưng Chúa sắp lìa họ, và họ sẽ bước vào giai đoạn mới trong sự hầu việc Ngài. Họ sẽ gặp nghèo khổ, đói khát, và nguy hiểm, và họ cần dự bị cho những nhu cầu hiện tại. Giờ đây họ nên mang theo túi tiền, bao hay hộp đựng thức ăn trưa, và nếu thiếu gươm, họ phải bán áo ngoài mà mua. Cứu Chúa muốn nói gì khi bảo các môn đồ mua một thanh gươm? Dường như rõ ràng Ngài ắt hẳn không định cho họ dùng gươm làm vũ khí tấn công người khác. Làm như vậy là vi phạm lời dạy của Ngài trong những phân đoạn như:
"Đức Chúa Jêsus đáp lại rằng: Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nẩy. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian nẩy, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận" (Giăng 18:36).
"Hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết về gươm" (Mathiơ 26:52).
"Hãy yêu kẻ thủ nghịch..." (Mathiơ 5:44).
"Ai vả má bên hữu ngươi, hây đưa má bên kia cho họ luôn" (Mathiơ 5:39; cũng xem Il.Côrinhtô 10:4).
Vậy Chúa Jêsus muốn nói điều gì với chữ gươm này?
Có người cho rằng Ngài đang nói đến gươm của Thánh Linh tức là Lời Đức Chúa Trời (Êphêsô 6:17). Điều này là khả dĩ, nhưng vậy thì túi tiền, bao, và áo xống ngoài ắt cũng phải được thuộc linh hóa.
2.	William nói rằng gươm nghĩa là sự bảo vệ của một chính quyền có trật tự, cho rằng ương Rôma 13:4, gươm nói đến quyền lực của quan án.
3.	Lange nói gươm là để tự vệ chống lại những người thù địch, nhưng không phải để tấn công. Nhưng theo Mathiơ 5:39 dường như loại bỏ cách đùng gươm, thậm chí dùng để tự vệ.
4.	Có người nghĩ gươm này nhằm tự vệ trước dã thú mà thôi. Điều này khả dĩ.
22:37 Câu 37 giải thích vì sao giờ đây các môn đổ cần đem theo túi tiền, bao và gươm. Chúa vẫn ở với họ từ trước cho đến nay, chu cấp những nhu cầu trần thế của họ. Ngài sắp rời khỏi họ theo lời tiên tri Êsai 53:12. Sự chỉ về Ngài đã được trọn, tức là đời sống và chức vụ trên trần gian của Ngài sẽ kết thúc với việc Ngài bị kể vào hàng kẻ dữ.
22:38 Các môn đổ hoàn toàn hiểu nhầm Chúa. Họ đã mang theo hai thanh gươm, hàm ý những thanh gươm này sẽ chắc chắn đủ giải quyết mọi nan đề ở phía trước. Chúa chấm dứt cuộc đối thoại bằng câu nói: "Áy là đủ." Dường như họ nghĩ có thể ngăn chặn nỗ lực của kẻ thù nhằm giết Ngài bằng cách dùng hai thanh gươm này. Điều này hoàn toàn trật với ý tưởng của Ngài!
I. Sự Thòng Khổ Trong vườn Ghêtsamanê (22:3MB)
22:39 Vườn Ghếtsêmanê nằm ở sườn phía tây núi ôlive. Chúa Jêsus thường đến đó cầu nguyện, và các môn đổ - kể cả kẻ phản bội - đương nhiên biết rõ nơi này.
22:40 Cuối bữa Tiệc Thánh, Chúa Jêsus và các môn đồ rời phòng cao đi vào vườn. Khi đến nơi, Ngài báo trước họ phải cẩu nguyện để khối sa vào sự cám dỏ. Có lẽ cám dỗ cụ thể mà Ngài đang nghĩ đến chính là áp lực để lìa bỏ Đức Chúa Trời và Đấng Christ của Ngài khi kẻ thù đến gần.
22:41,42 Rồi Chúa Jêsus rời khỏi các môn đồ đi xa hơn vào vườn, nơi đó Ngài cẩu nguyện một mình. Lời cầu nguyện của Ngài là nếu Cha muốn, chén này có thể qua khỏi Ngài; dầu vậy Ngài muốn ý Cha được nên, chứ không phải ý riêng của Ngài. Chúng ta hiểu lời cầu nguyện này có nghĩa: Nếu còn con đường nào khác để có thể cứu tội nhân hơn cách chính con phải đi lên thập tự, xin cha bày tỏ phương cách ấy ngay giờ này. Thiên đàng im lặng, vì không còn con đường nào khác.
Chúng ta thật sự không biết những khổ nạn của Đấng Christ trong vườn có thuộc một phần trong công tác chuộc tội của Ngài không. Công tác cứu chuộc được hoàn tất trong ba giờ tối tăm trên thập tự giá. Nhưng vườn Ghếtsêmanê là tiên vị của Gôgôtha. Tại đỏ, chính suy nghĩ về tiếp xúc với tội lỗi chúng ta khiến Chúa Jêsus chịu thương khó mãnh liệt nhất.
22:43,44 Nhân tánh trọn lành của Ngài được nhìn thấy trong sự thống khổ đi kèm với những đau đớn của Ngài. Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài, mà thêm sức cho Ngài. Một minh Luca ghi lại điểu này, cũng như sự kiện mô hôi Ngài trở nên
như giọt máu lớn rơi xuống đất. Chi
tiết thứ nhì này đã thu hút sự quan tâm của vị bác sĩ cẩn thận.
22:45,46 Khi Chúa Jêsus quay lại với các môn đồ, họ đang ngủ, không phải do thờ ơ, nhưng đúng hơn do kiệt sức buồn rầu. Một lần nữa, Ngài khuyên họ đứng dậy cẩu nguyện, vì giờ khủng hoảng sắp đến gần, và họ sẽ bị cám dỗ chối Ngài trước nhà cầm quyền.
J. Chúa Bị Phản Bội Và Bị Bắt (22:47-53) 22:47,48 Giờ đây, Giuđa đã đến cùng với một nhóm thầy tế lễ cả, các trưởng lão, và các thầy đội để bắt Chúa. Theo sự xếp đặt trước, kẻ phản bội sẽ ra dấu chọn Chúa Jêsus bằng cách hôn Ngài. Stewart nhận định:
Thật là phong thái đáng kinh khiếp tột cùng, mốc cuối cùng của hành vi .xâu xa ỏ nhục mà hành động đồi bại xấu xa của con rií>ười không thê vượt qua khỏi dó, khi nẹoài kia tron? vườn, Giuổa phản thầy mình, khônạ phải bởi tiếng ỉa hay quà dấm hay lưỡi dan qăm. >iluflií> bằng tuột
ì.' 61 nụ hôn.
Đau đớn vô hạn, Chúa Jêsus hỏi: "Hỡi Giuđa, ngươi lấy cái hôn để phản Con Người sao?"
22:49-51 Các môn đồ thấy sự sắp xảy đến, và sẵn sàng tấn công. Trên thực tế, một người trong các sứ đổ, cụ thể là Phierơ, đã rút gươm ra chém đứt tai hữu đẩy tớ của thầy cả thượng phẩm. Chúa Jêsus quở ồng vì ông dùng phương tiện xác thịt để đánh trận thuộc linh. Giờ của Ngài đã đến, và những mục đích đã định trước của Đức Chúa Trời phải xảy đến. Đầy lòng thương xót, Chúa rờ tai của nạn nhân và chữa lành cho hắn.
22:52,53 Quay sang những lãnh đạo và những sĩ quan Do Thái, Chúa hỏi vì sao họ đến bắt Ngài như thể Ngài là kẻ trộm cướp trốn chạy vậy. Chẳng phải Ngài dạy hằng ngày trong khu vực đền thờ, thế sao không bắt Ngài lúc đó? Nhưng Ngài đã biết câu trả lời, này là giờ của họ, và quyền lực của sự tối tăm. Giờ nẩy là khoảng nửa đêm thứ Năm.
Dường như vụ xét xử Chúa chúng ta trước tòa án tôn giáo có ba giai đoạn. Thứ nhất, Ngài ra hầu tòa trước mặt Anne. Sau đó Ngài được đưa đến trước Caiphe. Cuối cùng, Ngài bị kiện trước Tòa Công Luận. Những biến cố từ thời điểm này cho đến câu 65 chắc đã xảy ra giữa khoảng một giờ sáng đến năm giờ sáng ngày Thứ Sáu.
K. Phierti Chối Chóa JỄSQS Và Khóc Lóc Bắng Cay (22:54-62)
22:54 Khi Chúa bị đưa đến nhà thấy cả thượng phẩm, Phierơ đi theo Ngài xa xa. Vào trong nhà, ông đứng cùng chỗ với những người đang sưởi ấm gần lửa ngay giữa sân. Một đẩy tớ gái ngó chăm Phierơ và thốt lên ông là một trong những môn đồ Chúa Jêsus. Đau đớn thay, Phierơ đã chối rằng mình không biết Ngài.
22:58-62 Lát sau, một người khác cũng buộc tội Phierơ là một trong những môn đồ của Jêsus người Naxarét. Một lần nữa, Phierơ phủ nhận lời buộc tội này. Khoảng một giở sau, một người khác cũng nhận ra Phierơ là người Galilê, và cũng là môn đồ của Chúa. Phierơ chối không biết
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gì về những lời người kia đang nói. Nhưng lúc này, sự chối Chúa của ông bị ngắt ngang bới tiếng gà gáy. Trong khoảnh khắc đen tối đó, Chúa quay lại ngó Phierơ, và Phierơ nhớ lại Lời Chúa đã phán rằng trước khi gà gáy, ông sẽ chối Ngài ba lẩn. Ánh mắt của Con Đức Chúa Trời đã khiến Phierơ đi ra ngoài bóng đêm khóc lóc đắng cay.
L. Bọn Lính Nhạo Báng Con Nguôi (22:63-65)
Chính những sĩ quan được giao canh gác đền thờ thiêng liêng tại Giêrusalem đã bắt Chúa Jêsus. Giờ đây, những người được xem là người canh gác nhà thánh khiết của Đức Chúa Trời bắt đầu nhạo báng Chúa Jêsus và đánh Ngài. Sau khi bịt mắt Ngài, họ đánh vào mặt Ngài, rồi bảo Ngài xác định xem người nào đã đánh. Đây chưa phải là toàn bộ những việc họ đã làm, nhưng Ngài đã kiên nhẫn chịu đựng cảnh những tội nhân đối xử với Ngài cách sai quấy như thế này.
M. Vụ Xử Án Sáng Sòm Trước Tòa Công Luận (22:66-71)
22:66-69 Lúc rạng sáng (năm giở đến sáu giờ sáng), các trưởng lão đem Chúa Jêsus đến Tòa Công Luận. Những nghị viên Tòa Công Luận hỏi Chúa thẳng thừng Ngài có phải là Đấng Mêsi không. Trên thực tế, Chúa Jêsus nói rằng thật vô ích để luận vấn đề này với họ. Họ không sẵn sàng nhận lẽ thật. Nhưng Chúa cảnh cáo họ rằng Đấng đang đứng trước mặt họ trong sự khinh thường một ngày kia sẽ ngồi bên hữu quyển phép Đức Chúa Trời (xem Thithiên 110:1).
22:70-71 Rồi họ hỏi Ngài rõ ràng xem Ngài có phải là Con Đức Chúa Trời không? Không còn nghi ngờ gì ý nghĩa lời họ hỏi nữa. Đối với họ, Con Đức Chúa Trời chính là Đấng bình đẳng với Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus đáp: "Chính các ngươi nói ta là Con Ngài" (xem Mác 14:62). Họ chỉ cần chừng đó. Chẳng phải họ đã nghe Ngài nói phạm thượng, tuyên bố Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời đó sao? Chẳng cần chứng cớ nữa làm chi. Nhưng còn một nan đề. Theo luật của họ, hình phạt cho tội lộng ngôn là án tử hình. Thế nhưng người Giuđa ở dưới quyền của người Lamã và họ không có quyền để xử tử tù nhân. Vì vậy họ phải giải Chúa Jêsus đến Philát, và Philát sẽ không quan tâm chút nào đến bản cáo ữạng tôn giáo như tội lộng ngôn. Vì vậy, họ phải chính thức kiện Ngài về những tội chính trị.
N. Chúa JỄSQS trước mặt Ptiilát (23:1-7) 23:1,2 Sau khi Chúajêsus ra trước Tòa Công Luận (cả hội đồng), Ngài bị điệu đến tòa án dân sự trước mặt Philát, là quan tổng đốc Lamã. Ba tội chính trị giờ đây đem ra kiện Ngài bởi những lãnh tụ tôn giáo. Trước hết, họ kiện Ngài xui dần này làm loạn, tức là khiến dân chúng không còn trung thành với Lamã nữa. Thứ nhì, họ nói Ngài cấm người Do Thái nộp thuế cho Sêsa. Cuối cùng, họ kiện Ngài tự tôn Ngài làm Vua.
23:3-7 Khi Philát hỏi Chúa Jêsus xem Ngài có phải vua dân Giuđa không, Chúa trả lời Ngài thật là vua. Philát không diễn giải lời tuyên bố
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của Ngài như mối đe dọa cho hoàng đế Lamã. Sau cuộc thẩm vấn riêng với Chúa Jêsus (Giăng 18:33- 38a), ông quay sang các thầy tế lễ cả và đoàn dân đông, tuyên bố không thấy Ngài có tội gì. Đám đông càng ưở nên khăng khăng, kiện Chúa Jêsus đã kích động lòng bất trung, bắt đầu từ vùng GalilÊ đáng khinh kia cho đến tận Giêrusalem. Khi Philát nghe chữ GalilỂ, ông nghĩ mình đã tìm được lối thoát. Galilê thuộc quyển cai trị của Hê rốt, vì vậy Philát cố tránh dây dưa thêm với vụ án bằng cách giải Chúa Jêsus sang Hêrốt. Tình cờ lúc đó Hêrốt đang đến thăm Giêrusalem trong mấy ngày đó.
Hêrốt Antiba là con của Hêrốt Đại Đế, người đã tàn sát các con trẻ tại Bếtlêhem. Chính Antiba đã giết Giăng Báptít vì cớ Giăng đã lên án mối quan hệ bất hợp pháp với vợ của em trai mình. Đây chính là Hêrốt mà Chúa Jêsus gọi là "con chồn cáo ấy" trong Luca 13:32.
0. Cuộc Thẩm Vân Khinh Thương của Hèrốt (23:8-12)
23:8 Hêrốt rất vui khi Chúa Jêsus xuất hiện trước mặt. Vua đã nghe nói nhiều chuyện về Ngài, và từ lâu đã mong nhìn thấy một số phép lạ do Ngài làm.
23:9-11 Dầu hỏi Chúa bao nhiêu đi nữa, Hêrốt vẫn không nhận được câu trả lời nào. Người Do Thái càng kiện cáo hung tợn hơn, nhưng Chúa Jêsus vẫn không mở miệng. Hêrốt nghĩ, tất cả những gì có thể làm chính là cho quân linh hành hạ Chúa Jêsus, nhạo báng Ngài bằng cách mặc một áo hoa hoe cho Ngài rồi giải trở về Philát.
23:12 Trước kia Phỉlát với vua Hêrốt thù hiểm nhau, nhưng giờ đây thù biến thành bạn. cả hai ở cùng một phe chống Chúa Jêsus, và điều này đã liên hiệp họ lại. Theophylact than vãn thế này: "Thật hổ thẹn biết bao cho Cơ Đốc nhân khi ma quỉ có thể thuyết phục những người gian ác gạt bỏ hiềm thù của họ để cùng đi gây hại, còn Cơ Đốc nhân không thể giữ gìn tình bạn để làm điều thiện."
p. Phán Quyết của Philát: Vỡ Tội Nhưng Bị Kết Án (23:13-25)
23:13-17 Vì không hành động cách công nghĩa để tha bổng tù nhân được xem là vương giả của mình, giờ đây Philát thấy mình mắc bẫy. ổng triệu tập cuộc họp vội các lãnh tụ Do Thái và giải thích cho họ rằng cả vua Hêrốt lẫn ông đều không thể tim ra chứng cứ bất trung nào của Chúa Jêsus. "Người này đã không làm điểu gì đáng chết." Vì vậy ông đề nghị đánh đòn Chúa rồi thả ra. Đúng như Stewart nói:
Dương nhiên, cuộc thỏa hiệp đúng tiếc này hoàn toàn khônự thể biện minh được và thật phi lý. Đây chính là nỗ lực cùa một linh hồn tội nghiệp và lỉầx sợ hãi dê làm bốn phận của minh đối với Chúa Jêsus cíồiìíỊ thời vừa muốn làm hùi lòn? đoàn dân. Mliư>ií> clìỔììiỊ làm dược việc nào cà. và clĩẳiiíỊ lây làm lạ khi những thầy tế lễ giận dữ khòníỊ
chấp nhận phán quyết ây bằiiíỊ bất
■   ■ ,   ■ bĩ cứ giá nao.
23:18-23 Những thầy tế lễ và những quan lớn tức giận. Họ đòi giết
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chết Chúa Jêsus và thả Baraba, tên tội phạm khét tiếng đang bị tù vì tội dấy loạn và giết người. Một lần nữa, Philát nỗ lực miễn tội cho Chúa, nhưng những đòi hỏi hằn học của đám đông đã nhấn chìm ông. Ông có nói gì đi nữa, họ vẫn khăng khăng cố đòi giết chết Con Đức Chúa Trời.
23:24,25 Và dầu Philát đã công bố Chúa Jêsus vô tội rồi, nhưng giờ đây Philát kết án Ngài phải chết để làm đẹp lòng dân chúng. Đổng thời, ông tha Baraba cho dân chúng.
Q. Con Ngươi Bị Dẫn Đến Gô gò tha (23:26-
32)
23:26 Bây giờ khoảng chín giờ sáng ngày Thứ Sáu. Trên đường đến nơi đóng đinh, quân lính bắt một người xứ Syren tên Simôn vác thập tự giá. Ta không biết nhiều về người này, nhưng dường như hai con trai của ông về sau đã ưở thành những Cơ Đốc nhân nổi tiếng (Mác 15:21).
23:27-30 Đám môn đồ đầy cảm thông đã khóc cho Chúa Jêsus khi Ngài bị dẫn đi. Gọi những người đàn bà trong đám đông này là can gái thành Giêrusalem, Ngài bảo họ đừng thương hại Ngài nhưng nên thương hại chính họ. Ngài đang nói đến sự hủy phá kinh khiếp sẽ giáng trên Giêrusalem vào năm 70 s.c. Sự thương khỏ buồn rầu của những ngày ấy sẽ lớn đến nổi những phụ nữ son sẻ - cho đến bấy giờ vẫn là đối tượng bị sỉ nhục - sẽ được kể là đặc biệt may mắn. Cuộc vây thành của Titus sẽ kinh khiếp đến nỗi người ta ước gì núi đổ xuống trên họ, và gò che phủ họ.
23:31 Rồi Chúa Jêsus phán thêm những lời này: "Vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây xanh, thì cây khô sẽ xảy ra sao?" Chính Ngài là cây xanh, còn Ysơraên vô tín là cây khô.
Nếu người Lamã dồn sự hổ nhục và thương khó trên Con Đức Chúa Trời vồ tội này, hình phạt kinh khiếp nào sẽ giáng trên những người đã có tội giết chết con yêu dấu của Đức Chúa Trời?
23:32 Cùng đi với Chúa Jêsus còn có hai người khác nữa, là kẻ trộm cướp, để đem đi hành hình.
R. Sự Bóng Binh Chúa (23:33-38) 23:33 Chỗ hành hình được gọi là chỗ Sọ (còn gọi là Calvary63, ra từ chữ Latinh chỉ về "cái sọ"). Có lẽ hình thể của vùng đất này giống như cái sọ, hoặc có lẽ được đặt tên như thế vì đây là chốn của sự chết, và cái sọ thường được dùng để làm biểu tượng về sự chết. Sự kiềm nén của Thánh Kinh khi mô tả sự đỏng đinh thật đáng lưu ý thay. Không hề nấn ná nơi các chi tiết lành khiếp này. Chỉ một câu đơn giản thôi: "Họ đóng đinh Ngài trên cây thập tự tại đó." Một lần nữa, những nhận định của Stevvard nhắm thẳng vào trọng điểm:
Đấnạ Mêsì phải chết là vấn dề đủ dể khó tin rồi, nluùií> vấn dề Nẹài phải chết một cái chét nhục nhã như thế là hoàn toàn không thế tin nỗi. Mọi diều mà Đấ/ỉíỉ Ch rì sỉ đã từng dụnq đến - kể cà thập tự í,'/Ví - /Víjờ/ đều troníỊ điểm cho chúìUỊ, biên hóa và làm chùn? tỏa sóng hào quang của vẻ đẹp lộiì^ hĩx; dầu vậy. chúníỊ ta đừng bao giờ quên rằng từ trong những đáy vực kinh lâm ây, /Ví>ò/ đã dưa thập tự ạiá lén cao.64
Xin (lạy tôi biết ý nghĩa
Cửa thập tự giá được tôn lên cao Cùng   với  Đấng   Thống Khổ Nhân,
Đã bị kết án phải đổ huyết và phải chết.
- Lucy A. Bennett Có ba cây thập tự tại đồi Gôgôtha hôm ấy, thập tự của Chúa Ịêsus ở giữa, thập tự của những tên trộm cướp ở hai bên. Điều này làm ứng nghiệm Êsai 53:12 - "Ngài đã bị kể vào hàng kẻ dữ."
23:34 Với tình yêu và lòng thương xót vô hạn, từ trên thập tự giá, Chúa Jêsus kêu lên: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điểu gì." Ai biết cả một thác Niagara của cơn thạnh nộ thiên thượng đã được chặn lại bởi lời cầu nguyện này! Morgan bình luận về tình yêu của Cứu Chúa:
Trong tâm hồn của Chúa Jêsus khôníỊ có chút uất ức; không ẹiận dữ, không chút ước muôn ngâm ngầm để trìaig phạt những người ngược đãi Nqài. Những người dã lên tiếng ngưỡng mộ nắm tay bọc sắt. Khi tỏi nqhe Chúa Jêsưs cầu nguyện như thế, tôi biết nơi duy nhát cho nắm tay bọc sắt chính là địa níỊỊtc.65 Tiếp đó là việc bọn lính chia nhau áo xống Ngài, và bắt thăm để lấy chiếc áo choàng không có đường may của Ngài.
23:35-38 Các quan cai đứng trước thập tự giá, nhạo cười Ngài, thách thức Ngài tự cứu mình nếu Ngài thật sự là Đấng Mê si, tức Đấng Đức Chúa Trời đã lựa. Bọn lính cũng giỡn cợt Ngài... đưa giấm cho Ngài và thách thức khả năng tự cứu chính Ngài. Họ cũng đặt một tấm bảng trên đầu thập tự giá:
NGƯỜI NÀY LÀ VUA DÂN GIUĐA.
Một lần nữa chúng ta trích lời Steward:
Chúng ta không thể bỏ sót ý nghĩa sự kiện tấm bảng này được viết bằng ba ngôn ngữ, là Hylạp, Lát in và Hêbơrơ. Rõ ràng, điều này được thực hiện đê bảo đảm mọi người trong đám đông đều có thể đọc được; nlĩiờĩg Hội Thánh của Đấng Christ đã luôn luôn nhìn thấy trong tấm bảng ấv - và đã nhìn thấy đúng - biểu tượng về quyền tể trị phổ thông của chủ mình. Vì đây là ba ngồn ngữ lớn của thế giới, mỗi ngổn ngữ phục vụ cho một ý tưởng chi phôi. Hylạp là ngôn ngữ của văn hóa và tri thức; trong lãnh vực dó, tấm bia này tuyên bố Chúa Jêsus là Vua! Latin là ngôn ngữ cửa luật pháp vù chính quyền; Chúa Jêsus lù Vua tại đó! Hêbơrơ là ngôn nqữciìa tán giáo được khải thị; Chúa Jêsus là Vua ở đó! Như vậy ngay cả khi Ní>ài bị treo vù hấp hối, vẫn đúng là "trên đầu Nqài có nhiều mão triều thiên "
(Khải Huyền Ỉ9:12)66
s. Hai Tên cướp (23:39-43)
23:39-41 Từ những câu chuyện trong các sách Tin Lành khác, chúng ta biết cả hai tên cướp lúc đầu đã nhiếc mắng Chúa Jêsus. Nếu Ngài là Đấng Chrỉst, vi sao Ngài không cứu tất cả bọn họ? Nhưng rồi một trong hai tên đã thay đổi tấm lòng. Quay sang đổng bạn của mình, anh quở trách hắn đã thiếu tôn kính. Suy cho cùng, cả hai đểu chịu khổ vì những tội họ đã phạm. Hình phạt của họ là xứng đáng.
Nhưng Người này, ở trên cây thập tự đứng giữa, không hề làm một điều gì ác.
23:42 Quay sang Chúa Jêsus, tên cướp xin Chúa67 nhớ đến mình khi Ngài trở lại và thiết lập vương quốc Ngài Ưên đất. Đức tín như thế thật đáng lưu ý. Tên cướp hấp hối đã tin Chúa Jêsus sẽ sống lại từ kẻ chết và cuối cùng sẽ trị vì trên thế gian.
23:43 Chúa Jêsus đã ban thưởng cho đức tin của người này khi hứa rằng chính hôm ấy, họ sẽ cùng ở trong Barađi. Barađi cũng chính là từng ười thứ ba (Il.Côrinhtô 12:2,4), và nói đến nơi ở của Đức Chúa Trời. Hôm nay - nhanh biết bao! Với ta - bạn đồng hành tuyệt vời biết bao! Trong nơi Barađi - hạnh phước biết bao! Charỉes Erđman viết:
Câu chuyện này bày tỏ cho clìúníỊ ta biết sự cứu rỗi dược qux định dựa trên sự ăn năn vù đức tin. Tuy nhiên, câu chuyện này cũnq còn chứa đ{fìiẹ nhiều sứ diệp quan trọng khác nữa. Câu chuxện tuyên bô .sự cứu rỗi klìôníỊ phụ thuộc vào các thánh lễ. Tên cướp chưa hề chịu báptêm, cũnự chưa từní> được dự Tiệc Thánh... trên thực tế, Hí>ườì này đã dạn dĩ tuyên xiftĩí> đức tin trước mặt đám dônẹ dầy thù dịch và ẹiữa nlìữníi lời nhạo bání> ỉ>iễu cợt của các quan vù binh lính, thê nhưng anh dược cứu không cần bất kỳ nghi thức traníỊ trọtiỉị nào. Lại càng rõ lum nữa, sự cứu rỗi klìôtĩíị lệ thuộc vào việc lành.... Cũní> thây rõ khó nạ hề có "qiấc m>ít của linh hồn. " Thản thể có lẽ MỈU, nlìưní> ý thức vẫn tồn tại sau sự chét. Một lần nữa, có bằiiíỊ chửng rõ ràng không có "ngục luyện tội." Ra khỏi đời sống tội lỗi và hổ nhục, tên cướp biết ăn năn này đã đi thẳng vào tình trạng phước hạnh. Một lần nữa, có thể nhận định rằng sự cứu rỗi không mang tính phổ thông. Có hai tên cướp; chỉ một tên được cứu. Sau cùng, có thể thấy chính bản chất cửa niềm vui nằm bên kia sự chết cốt ở tại mối thông công có nhân với Đấng Christ. Trọng tâm lời hứa cho tên cướp đang hấp hồi này chính lù: "Ngươi sẽ được ở với ta." Đây là sự bảo đảm đầy phước hạnh cho chúng ta, tức qua đời chính là "được ở với Đấng Christ, " là điều "rất tốt hơn. "68
Từ bên cạnh Chúa Jêsus, một người có thể đi Thiên đàng và người khác đi địa ngục. Bạn đang ở phía bên nào của thập tự giá?
ĩ. Ba Giỗ Tồi Tăm (23:44-49)
23:44 Sự tối tăm bao trùm khắp xứ (hoặc trái đất, chữ Hylạp này mang cả hai nghĩa đó) từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, tức là từ giữa trưa đến ba giờ chiều. Đây là một dấu hiệu cho dân Ysơraên. Họ đã khước từ sự sáng, và giờ đây họ sẽ bị Đức Chúa Trời làm mù óc suy xét của họ.
23:45 Màn trong đền thờ bị xé đôi từ trên chí dưới. Điều này minh họa sự kiện chính bởi sự chết của Chúa Jêsus, con đường đến gần Đức Chúa Trời đã được mở ra cho những ai chịu đến với Ngài bằng đức tin (Hêbơrơ 10:20-22).
23:46,47 Chính trong ba giờ tối tâm này, Chúa Ịêsus đã gánh hình phạt của tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ. Cuối thời gian
đó, Ngài phó linh hồn Ngài trong tay Đức Chúa Trời, là Cha Ngài, và tình nguyện từ bỏ sự sống Ngài. Viên đội trưởng Lamã quá xúc động trước cảnh tượng đến nổi bật lên ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: "Thật người nẩy là người công bình."
23:48,49 cả dân chúng đều có cảm giác buồn rầu kinh sợ và linh tính chẳng lành. Một số môn đồ trung tín của Chúajêsus, gồm cả các người đàn bà theo Ngài từ xứ Galilê, đứng ngó quang cảnh quan trọng nhất này trong lịch sử thế giới.
(ì. Chua Được Chôn Trong Mộ cùa Giủsep (23:50-56)
23:50-54 Cho tới thời điểm này, Giôsép vẫn là môn đồ âm thầm của Chúa Jêsus. Dầu là nghị viên Tòa Công Luận, ông không đồng ý bản phán quyết của họ trong vụ án Chúa Jêsus. Giôsép giờ đây dạn dĩ đến Philát xin được đặc ân hạ xác Chúa Jêsus xuống khỏi thập tự và chôn cất đàng hoàng. (Lúc đó khoảng giữa ba đến sáu giờ chiều). Được phép rồi, Giôsép lập tức lấy vải liệm mà học, rồi chôn trong huyệt đã dục nơi hòn đá, là huyệt đến lúc này vẫn chưa từng dùng. Điều này xảy ra vào ngày thứ Sáu, là ngày sắm sửa. Khi Kinh Thánh nói ngày Sabát gần tới, chúng ta phải nhớ ngày Sabát của người Do Thái bắt đầu vào ngày thứ Sáu lúc mặt trời lặn.
23:55-56 Những phụ nữ trung tín từ xứ Galilê đến đã đi theo Giôsép khi ông đem xác vào đặt trong mổ. Sau đó họ trở về sắp sửa những thuốc thơm và sáp thơm để có thể quay lại và xức xác Đấng họ yêu mến. Khi chôn xác của Chúa Jêsus, trên một phương diện nào đó, Giôsép cũng đã chôn chính mình. Hành động đó đã phân rẽ ông đời đời khỏi dân tộc đã đóng đinh Chúa của sự sống và vinh hiển. Ông sẽ không bao giờ còn là một thành phần của Do Thái giáo nữa, nhưng sẽ sống Ương sự phân rẽ đạo đức khỏi tôn giáo ấy và làm chứng nghịch cùng nó.
Ngày thứ Bảy, những phụ nữ này nghỉ ngơi, vâng giữ điều răn về ngày Sabát.
XII. Sự ĐẮC THẮNG CỦA CON NGƯỜI (Đoạn 24)
A. Nhung Ngươi Nữ Tại Ngãi Mộ Trông (24:1-12)
24:1 Đến ngày Chúa nhật, lúc mờ sáng, họ lên đường đến mộ, đem theo thuốc thơm họ đã sửa soạn để xức
xác Chúa Jêsus. Nhưng họ làm thế nào mong đến được với xác Ngài? Họ không biết có một tảng đá lớn đã lăn chặn cửa mộ sao? Kinh Thánh không cho chúng ta biết câu trả lời này. Tất cả những điều chúng ta biết ấy là họ rất yêu mến Ngài, và tình yêu thường quên đi những khó khăn để có thể đạt đến được mục tiêu.
"Tình yêu của họ đã nôn nao từ sớm (câu Ì) và được ban thưởng dồi dào (câu 6). vẫn có một Chúa phục sinh cho người chổi dậy sớm (Châm Ngôn 8:17).
24:2-10 Khi đến nơi, họ thấy hòn đá đã lăn khỏi cửa mổ. Ngay khi bước vào, họ thấy xác Chúa Jêsus đã bị mất. Không khó hình dung cảnh lúng
túng khó xử của họ. Đang khi họ còn cố tìm ra nguyên nhân, hai thiên sứ (xem Giăng 20:12), mặc áo sáng như chớp, hiện ra và ữấn an họ rằng Chúa Jêsus đang sống, tìm Ngài nơi phần mộ chỉ vô ích thôi. Ngài sống lại như Ngài đã hứa lúc còn ở với họ tại xứ Galilẽ. Chẳng phải Ngài đã báo trước cho họ rằng Con Người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải đóng đinh trên cây thập tự, và đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại sao? (Luca 9:22, 18:33). Lúc đó họ liền nhớ lại. Họ vội vã trở về thành báo tin cho mười một môn đồ. Trong vòng những sứ giả đầu tiên báo tin sự phục sinh này có Mari Mađơlen, Giannơ, và Ma ri mẹ của Giacơ.
24:11,12 Các môn đồ không hể tin
họ. Đấy chỉ là chuyện bịa của bà già. Không thể tín được! Hoang tưởng! Đó là suy nghĩ của họ - cho đến khi Phierơ đích thân đến thăm mộ và nhìn thấy vải liệm Ngài dưới đất. Đây là những mảnh vải đã được quấn chặt quanh thi thể. Chúng ta không rõ những mảnh vải này được tháo ra, hay vẫn nằm nguyên theo hình dạng của thân thể, nhưng chúng ta có thể an tâm cho rằng chúng vẫn còn nằm theo hình dạng của thân thể. Dường như Chúa đã để vải liệm lại như thể chúng là cái kén. Chính sự kiện vải liệm được để lại cho thấy thi thể không bị đánh cắp; kẻ trộm không tốn thì giờ để tháo vải liệm. Phierơ trỏ về nhà, vẫn đang cố giải quyết bí ẩn này. Toàn bộ chuyện này có vẻ gì đây?
6. Chuyên Bỉ Bộ Bên Emmaut (24:13-35) 24:13 Một trong hai môn đổ về Emamaút tên là Cơlêôba; chúng ta không biết người kia là ai. Có lẽ đấy là vợ của ông. Có lời truyền khẩu rằng người ấy là Luca. Tất cả những điều chúng ta chắc ấy là không phải người trong số mười một môn đồ đầu tiên (xem câu 33). Dầu thế nào đi nữa, hai người này đang buồn bã 69 duyệt lại sự chết và sự chôn của Chúa khi họ từ Giêrusalem trở về Emmaúl, chuyến đi dài khoảng bảy dặm.
24:14-18 Đang khi đi, một khách lạ đến đi bên cạnh họ; đấy là Chúa Phục Sinh nhưng họ không nhận ra Ngài. Ngài hỏi họ đang nói với nhau chuyện gì. Thoạt đầu họ dừng lại, một hình ảnh về sự khốn khổ tuyệt vọng. Kế đó Cơlêôba tỏ vẻ ngạc nhiên vì thậm chí còn có khách lạ tại Gỉêrusalem chưa biết chuyện đã xảy ra.
24:19-24 Chúa khuyến khích họ nói thêm bằng câu hỏi: "Sao vậy, chuyện gì đã xảy ra?" Họ trả lời bằng cách trước hết tỏ lòng kính trọng Chúa Jêsus, sau đó ôn lại vụ xét xử và đóng đinh Ngài. Họ nói về những niềm hy vọng tan biến của họ, rồi đến những tin báo thi thể Ngài không còn trong mộ. Thật sự một số thiên sứ bảo đảm rằng Ngài đang sống.
24:25-27 Sau đó, Chúa Jêsus trìu mến rầy họ vì không nhận thấy đấy chính là đường lối các Đấng tiên tri Cựu Ước đã báo trước về Đấng Mêsi. Trước hết, Ngài phải chịu khổ, sau đó Ngài sẽ được vinh hiển. Bắt đầu từ Sáng Thế Ký và tiếp tục qua mọi sách của các tiên tri, Chúa ôn lại mọi câu Kinh Thánh nói đến chính Ngài, là Đấng Mêsi. Đấy là bữa học Kinh
Thánh tuyệt diệu, và chúng ta muốn được ở với Ngài lúc bấy giờ biết dường nào! Nhưng chúng ta có cùng Kinh Thánh Cựu Ước ấy, và có Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng ta, nên chúng ta cũng có thể khám phá những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh.
24:28,29 Lúc bấy giờ, các môn đồ về gần tới nhà. Họ mời lữ khách đồng hành của họ ở lại đêm với mình. Thoạt tiên, Ngài cư xử lịch sự như thể muốn đi tiếp hành ưình; Ngài sẽ không ép buộc họ mời vào. Nhưng họ nài nỉ Ngài ở với họ, và họ đã được ban thưởng dồi dào biết bao!
24:30,31 Khi họ ngồi xuống ăn bữa tối, Vị Khách đã giữ chỗ của Chủ Nhà.
Bữa ăn đạm bạc này đã trở thành một thánh lễ, vù ngôi nhà dã trở thành nhà của Đức Chúa Trời. Đó chính là việc Đấng Christ thực hiện tại bất cứ nơi nào Ngài đến. Ai tiếp đãi Nqài thì sẽ được tiếp đãi lại hậu hỉ. Hai nẹitời này dã mở cửa nhà họ cho Nẹùi, và giờ đây Ngài mở mắt họ (Liên Đoàn Chú Giải Kinh Thánh Hằng Ngày).
Khi Ngài bẻ bánh và đưa cho họ, lần đầu tiên họ đã biết Ngài. Trước đó họ có thấy dấu đinh trên bàn tay Ngài không? Chúng ta chỉ biết rằng mắt họ đã được mở ra cách kỳ diệu để nhận ra Ngài. Ngay lúc việc này xảy ra, Ngài biến mất.
24:32 Lúc đó, họ hồi tưởng lại chuyến đi ban ngày. Chẳng lấy gì làm lạ, lòng họ như nung như đốt khi Ngài nói chuyện cùng họ và cắt nghĩa Kinh Thánh. Vị Thầy Và Bạn Đổng Hành của họ chính là Đức Chúa Jêsus Christ phục sinh.
24:33 Thay vì nghỉ đêm tại Emmaút, họ chạy ưở về Giêrusalem, tại đó họ gặp mười một sứ đồ cùng các môn đồ khác nhóm lại với nhau. "Mười một" ở đây là từ ngữ tổng quát để chỉ đến nhóm nguyên thủy của các môn đồ ngoại Ưừ Giuđa. Thực ra, không phải toàn bộ mười một người có mặt, như chúng ta biết từ Giăng 20:24, nhưng từ ngữ này được dùng theo nghĩa tập thể.
24:34 Trước khi các môn đổ tại Emmaút có thể chia sẻ tin vui của họ, các môn đồ tại Giêrusalem hân hoan thông báo Chúa đã thật sự sống lại và đã hiện ra cho Simôn Phierơ.
24:35 Bấy giờ đến lượt hai môn đổ từ Emmaút lên tiếng: "Vâng, chúng tôi biết rồi, vì Ngài đã đi bộ với chúng tôi, vào nhà chúng ta, và đã bày tỏ chính Ngài cho chúng tôi lúc bẻ bánh."
c. Chúa Hiện Ra Cho Mười Một Sử Đã (24:36-43)
24:36-41 Thân thể phục sinh của Chúa Jêsus là một thân thể hiển nhiên đúng nghĩa đen bằng thịt và xương. Đây cũng chính là thân thể đã được chôn trước đó, thế nhưng được biến đổi ở chỗ thân thể ấy không còn phải phục dưới sự chết nữa. Với thân thể vinh hiển này, Chúa Jêsus có thể vào phòng khi các cánh cửa đóng kín (Giăng 20:19).
Đây là việc Ngài đã làm trong buổi tối Chúa Nhật đầu tiên ấy. Các môn đổ đã ngó lên và thấy Ngài, rồi nghe Ngài phán: "Bình an cho các ngươi."
Họ đã kinh hoảng, ngỡ đó là ma. Chỉ khi Chúa cho họ thấy những dấu hiệu chịu thương khó ưên bàn tay và bàn chân của Ngài, họ mới bắt đầu hiểu ra. Thậm chí đến lúc đỏ vẫn hầu như quá tốt đến độ không thể tưởng là thật được.
24:42,43 Kế đó, để cho họ thấy đây thật chính là Chúa Jêsus, Ngài ăn một miếng cả nướng và một miếng tàng ong (Bản Anh ngữ).
D. Tri Hiểu Được Khai Mã (24:44-49) 24:44 Có lẽ những câu này là phần tóm tắt sự dạy dỗ của Cứu Chúa giữa lúc Ngài sống lại và thăng thiên. Ngài giải thích sự sống lại của Ngài làm ứng nghiệm những lời chính Ngài đã phán với họ. Chẳng phải Ngài đã bảo cho họ mọi lời tíên tri của Cựu Ước nói về Ngài phải ứng nghiệm sao? Luật pháp Môise, các sách tiên tri, cùng các Thi Thiên là ba phần chính của Cựu Ước. Kết hợp lại, chúng biểu thị toàn bộ Cựu Ước. Chủ để chính của những lời tiên tri Cựu Ước về Đấng Christ là gì? Đó là:
1.	Ngài phải chịu khổ (Thithiên 22:1-21; Êsai 53:1-9).
2.	Đến ngày thứ ba, Ngài phải từ kẻ chết sống lại (Thithiên Ì ó: 10; Giôna 1:17; Ôsê 6:2).
3.	Và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đẩu từ thành Giêrusalem.
Chúa Jêsus đã mở trí chữ họ hiểu toàn bộ những câu Kinh Thánh này. Trên thực tế, đây là một đoạn đầy dẫy những điều được mở ra: Ngôi mộ được mở ra (câu 12), ngôi nhà được mở cửa ra (câu 29), mắt mở ra (câu 31), Kinh Thánh mở ra (câu 32), môi miệng mở ra (câu 35), ưí hiểu mớ ra (cầu 45, và các từng ười mở ra (càu 51).
24:48,49 Các môn đổ là những nhân chứng của sự sống lại. Họ phải ra đi làm sứ giả rao báo sứ điệp vinh diệu này. Nhưng ưước hết họ phải chờ nhận lấy lời hứa của Cha, tức là chờ sự giáng lâm của Thánh Linh vào ngày Lễ Ngũ Tuần. Bấy giờ, họ sẽ mặc lấy quyển năng thiên thượng để làm chứng cho Đấng Christ Phục Sinh. Đức Thánh Linh đã được Cha hứa ban trong những phân đoạn Cựu Ước như Êsai 44:3; Êxêchiên 36:27; Giôên 2:28.
E. Sự Thăng Thiên cùa Con Người (24:50-
53)
24:50,51 Sự Thăng Thiên của Đấng Christ xảy ra bốn mươi ngày sau khi Chúa sống lại. Ngài đưa các môn đổ đến tận Bẽthani, ở triền phía đông núi ổlive, và Ngài giơ tay lên ban phước cho họ. Đang khi chúc phước như vậy, Ngài được cất lên trời.
24:52,53 Họ thờ lạy Ngài, rồi trở về thành Giêrusalem, mừng rỡ lắm. Trong mười ngày kế tiếp, họ dành nhiều thời gian ở trong đền thờ ngợi khen và chúc tụng Đức Chúa Trời.
Sách Tin Lành của Luca đã mở đẩu với những tín đồ sốt sắng tại đền thờ, cầu nguyện nài xin Đấng Mêsi họ đã chờ đợi từ lâu. Sách kết thúc tại cùng một nơi ấy với những tín đồ mộ đạo sốt sắng ngợi khen và 70 chúc tụng Đức Chúa Trời về lời cầu nguyện đã
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được nhậm và về sự cứu chuộc đã được hoàn tất. Đây là đỉnh điểm tuyệt vời cho điều mà Renan gọi là sách hay nhất trong thế gian. Amen.
CHÚ THÍCH
'(1:2) James s. Stewart, The Life and Teaching of Jêsus Christ, ưang ọ.
2(1:4) Cũng chính chữ này (anothẽn) có trong Giăng 3:7: "Ngươi phải sanh lại" (hoặc "từ trên").
3( 1:16, ĩ 7) G. Coleman Luck, Luke, trang 17.
4(1:28) Từ ngữ Hy văn này là một phân từ thụ động, cho thấy nàng đã nhận ơn này. Từ ngữ Latin passive ("đầy dẫy ân điển") đã bị lạm dụng để dạy rằng Mari là nguồn của ân điển. Điểu này nêu rõ tầm quan trọng của cách địch thật chính xác rõ ràng.
5(l:72-75) G. Campbell Morgan, The Gospel According to Luke, trang 30, 31.
6(2:7) J. N. Darby, Synopsis of the Booksoí the Bible, 111:293.
7(2:8) Stewart, Life and Teaching, trang 24.
8(2:13,14) Bản vãn phê bình (NU) ghi là "cho người có thiện ý," và câu đó có vẻ như mâu thuẫn với giáo lý Kinh Thánh về sự bại hoại của con người. Những người Tin Lành thuần túy nào chấp nhận cách lý giải phê binh này thì thường diễn ý. Truyền thống KJV chắc là đúng nhất.
ọ(2:33) Cách ghi của bản NU "cha và mẹ con trẻ" không phủ nhận Sự Giáng Sinh Bởi Nữ Đổng Trinh, nhưng kém rõ ràng hơn. Cũng đôi chiếu câu 43 trong các bản truyền thống và bản đại đa số so với bản vãn NU.
10(2:40) Bản văn NU bỏ qua chữ "trong tâm thần."
11 (4:13) Stewart, Life and Teaching, trang 45.
12(4:28) John Charles Ryle, Expository Thoughts ôn the Gospels, st. Luke, 1:121.
13(5:30) Bản văn NU ghi là "các người Pharỉsi và thầy thông giáo," muốn nói những thầy thông giáo ấy là người theo quan điểm của phái Pharisi.
ỉ4(6:17-19) Tuy nhiên, nhiều học giả tin rằng "đổng bằng" (Bản KJV) là một địa điểm bằng phảng trên sườn núi tại đỏ, và những điểm khác biệt này chỉ thuần túy do cô đọng, cách chọn ý nhấn mạnh của Maứiiơ và Luca, và cách sắp xếp trong khi biên tập (do Đức Chúa Trời soi dẫn).
15(6:26) Đại đa số các thủ bản bỏ qua chữ "mọi," gợi ý chỉ một số người sẽ khen ngợi những kẻ thỏa hiệp.
16(ớ:27-29a) R B. Meyer, The Heavenlies, trang 20.
17(ó:47-49) Cách ghi của bản phê bình ("được xây chắc chắn") - được hầu hết các bản Kinh Thánh hiện đại đi theo - đã trượt mất ý này. Đây không phải vấn đề người ta xây dựng đời sống mình thế nào, nhưng là trên ai (ĐấngChrist)!
18(7:21-23) c. G. Moore, trích lời của w. H. Griffith Thomas, Outline Studies in the Gospel of Luke, trang 129.
19(7:27) F. L. Godet, Commentary ôn the Gospel of Luke, 1:350.
20(7:30-34) Ryle, St. Luke, 1:230. 21 (7:49,50) Ibid., trang 239.
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22(8:11-15) J. N. Darby, The Gospel of Luke, trang ó Ì.
23(8:\B) G. H. Lang, The Parabolic Teaching of the Scripture, ừang 00.
24(8:2ó,27) ở đây và trong câu 37, bản văn NU ghi là người Giêrasê.
25(8:34-39) Darby, Synopsis, 111:340.
2ó(8:51-53) Sừ Robert Anderson, Misunderstood Texts of the New Testament, trang 51.
27(9:19-20) Stewart, Life and Teaching, trang 109, 110.
28(9:28, 29) w. H. Rogers,
29(9:32,33) Ryle, Gospels, St. Luke, 1:320.
30(9:50) A. L. Williams
31 (9:62) Chắc câu này không nói đến ánh mắt nhìn lại đàng sau cách thoáng qua, nhưng là "trạng thái tinh thần "quay về Êđíptô" của dân Ysơraên trong đồng vắng.
32( 10: Ì -12) ở đây và trong câu 17, bản NU ghi là "bảy mươi hai môn đồ."
33(10:16) Ryle, St. Luke, 1:357, 358.
34( 10:36,37) F. Davidson, chủ biên, The New Bible Commentary, trang 851.
35(10:42) c. A. Coates, An Outline of Luke's Gospel, trang 129.
36(10:42) Charles R. Erdman, The Gospel of Luke, trang 112.
37(11:4) Luca cung cấp bản ngắn hơn của "Bài Cầu Nguyện của Môn Đổ," điều này có lẽ gợi ý rằng bài cầu nguyện này không phải để đọc thuộc lòng từng chữ một. Những sự bỏ qua trong bản vãn phê bình (NU) (xem những chú thích cuối trang của bản
NKJV) thường được xem là những phần do cách nhà biên soạn bản văn đó thêm vào từ Mathiơ.
38(11:39) Thì mệnh lệnh cách hiện tại của Hy văn gợi ý một hành động tiếp diễn.
"(11:41) Harry A. Ironside, Addresses ôn the Gospel of Luke, ữang 390.
40(11:46) William Kelly, An Exposition of the Gospel of Luke, ưang 199.
41 (Ì2:2, 3) Godet, Luke, 11:89.
42(12:15) J. R. Miller, Come Ye Apart, bài giảng cho ngày 10 tháng Sáu.
43(12:3Ó) Kelly, Luke, trang 214.
"Ìli 3:6-9) Lang, Parabolic Teaching, trang 230.
45(14:33) Ryle, Gospels, Si. Luke, 11:86.
46( 14:34,35) Kelly, Luke, trang 249.
47(15:20) Stewart, Life and Teaching, Ưang 77, 78.
48{ 16:9) Our Lord's Teachings About Money (tract), trang 10, li.
49(ló:9) J. N. Darby, The Man of Sorrovvs, trang 178.
50(17:10) Roy Hession, The Calvary Road, trang 49.
51 (í 7:34-30) Cả thủ bản cổ nhất và đại đa số các thủ bản đều thiếu câu 36, và điều này có nghĩa rất có thể câu này không xác thực.
52(18:31 -33) Ryle, Gospels, St. Luke, 11:282.
53(19:11) Một mina ("nén" - tiếng Hibảlai minah, Hyvăn mna) có giá trị cao hơn đổng "bảng" Anh rất nhiều, vì vậy sự thay đổi ở đây ra từ bản KJV.
54(19:41, 42) Griffith Thomas, Luke, trang 303.
55(20:18) Những người khác hiểu hòn đá ở đây nói đến những tội nhân biết ăn năn với lòng thống hối rơi trên Chúa Jêsus trong sự tan vỡ thật sự và được cứu để phân biệt với người chối bỏ Đấng Christ bị chà nát thành bột tại sự đoán xét ữong tương lai.
56(20:35) Coates, Luke's Gospel, trang 252.
57(21:l-4) Dĩ. Joseph Parker.
58(21:20-24) Christian Truth Magazine, November 19Ó2, trang 303.
59(21:20-24) Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, 11:95-101.
ó0(22:7) Leon Morris, The Gospel According to Luke, trang 302-304.
61 (22:47,48) Stewărt, Life and Teaching, trang 154.
62(23:13-17) Ibid., trang lói.
ó3(23:33) Đây là chỗ duy nhất trong Kinh Thánh Anh ngữ (truyền thống KJV) cỏ tên gọi yêu dấu này. Dầu có hàng ngàn hội chúng mang tên "Hội Thánh... Calvary," hầu hết các bản Kinh Thánh hiện đại đã bỏ cách dịch truyền thống này.
64(23:33) Stewart, Life and Teaching, trang 166.
65(23:34) Morgan, Luke, trang 2Ó9.
66(23:35-38) Stewart, Life and Teaching, trang 168-
67(23:42) Cách ghi của bản truyền thống và bản đại đa số: "Lạy Chúa, xin nhớ đến tôi," tạo ấn tượng mạnh hơn bản văn phê bình (NU) "Hỡi Chúa Jêsus, xin nhớ lấy tôi." Tước hiệu tôn trọng "Chúa" (còn có nghĩa "Tôn Ồng") bày tỏ đức tin sâu nhiệm hơn cách dùng một danh xưng cá nhân (rất phổ thông thời bấy giờ).
68(23:43) Erdman, Liíke, trang 217,218.
^(24:13) Bản văn NU ghi là: "'Các ngươi đang nói với nhau kiểu đối thoại nào vậy?' và họ đứng yên, buồn bực lắm."
70(24:52,53) Bản văn phê bình (NU) bỏ qua chữ "ngợi khen và" cũng như chữ "Amen" cuối cùng (trong Bản Anh ngữ).
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TIN LÀNH THEO GIĂNG

Giới Thiệu
"Quyển sách thâm thúy nhất trên thế giới?"    - A. T. Robertson.
I. Vị Trí Độc Đáo Trong Kinh Thánh
Giăng nói cụ thể cho chúng ta biết sách của ông là sách truyền giảng -"để các ngươi tin" (20:31). Đã có lần hội thánh noi theo tiền lệ của các sứ đồ: hàng triệu quyển sách Tin Lành Giăng loại bỏ túi đã được phân phát trong thế kỷ vừa qua làm chứng sự thực ấy.
Nhưng Giăng cũng là một trong những sách được ưa thích trong Kinh Thánh - nếu không nói là sách rất được ưa thích - của những Cơ Đốc nhân trưởng thành và sùng kính. Giăng không chỉ đon thuần nêu những sự kiện về đời sống của Chúa chúng ta, mà còn có những bài giảng dài và những phần suy gẫm trưởng thành của vị sứ đồ đã đổng bước đi với Đấng Christ (có ỉẽ) từ những năm cuối thời niên thiếu tại Galiỉê đến tuổi già tột cùng trong tỉnh Asia. Sách Tin Lành của ông chép câu Kinh Thánh nổi tiếng nhất Tân Ước, được Martin Luther gọi là "cốt lõi của Tin Lành," là Giăng 3:16.
Nếu sách Tin Lành của sứ đổ Giăng là sách duy nhất của Tân Ước thì nó vẫn cung cấp thịt (và sữa) Đạo đủ để nghiên cứu suy gẫm đến trọn đời.
li. Quyển Tác Giả
Quyền tác giả của sách Tin Lành Thứ Tư đã bị tranh cãi nhiều trong 150 năm qua. Rõ ràng như vậy thôi, vì sách cung cấp lời chứng rõ ràng biết bao về thần tánh của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Cuộc công kích ấy tìm cách chứng minh sách Tin Lành này không phải tác phẩm của nhân chứng trực tiếp, nhưng của một "thiên tài tôn giáo" vô danh nào đó đã sống vào khoảng năm mươi đến một trăm năm sau đó. Vì vậy, người ta cho rằng sách phản ảnh suy nghĩ của hội thánh về Đấng Christ, chứ không phải những điều Ngài đã thực sự có, thật sự nói hay thực sự làm.
Xét về quyền tác giả thì bản thân sách Tin Lành này là vô danh, nhưng có rất nhiều nguyên nhân để tin sách này được viết bởi sứ đồ Giăng, là một trong mười hai sứ đổ.
Clement ở Alexanđria thuật lại rằng cuối cuộc đời trường thọ của Giăng, vị sứ đồ được một số bạn hữu thân thuộc nhất đến thâm tại Êphêsô, yêu cầu ông viết một sách Tin Lành để bổ sung cho Các Sách Tin Lành Cộng Quan. Chịu ảnh hưởng của Thánh Linh Đức Chúa Trời, Giăng đã viết một sách Tin Lành thuộc linh. Gọi như vậy không có nghĩa các sách khác được xem là không thuộc linh, nhưng điểm nhấn mạnh của Giăng về những lời nói của Đấng Christ và ý nghĩa sâu nhiệm hom về các dấu lạ ấy đã thực sự giải thích vì sao sách Tin Lành của ông có thể đặc biệt được gọi là "thuộc linh."
Ngoại Chứng
Theophilus ở Antioch (vào khoảng 170 s.c.) là tác giả đầu tiên đã gọi cụ
thể tên Giăng là tác giả của sách này. Tuy nhiên, nhiều lời ám chỉ có trước đỏ và những câu ưích từ sách Tin Lành Thứ Tư ở nơi Ignatius, Justin Martyr (chắc là vậy), Tatian, Bộ Kinh Điển Muratorian, và những nhà chủ xướng tà giáo tên Basilides và Valentinus.
Irenaeus đã điền đầy đủ dây chuyền môn đồ liên tục từ chính Đức Chúa Jêsus đến Giăng, từ Giăng đến Polycarp, và từ Polycarp đến chính mình. Điểu này đưa chúng ta từ buổi bình minh của Cơ Đốc giáo đến gần cuối thế kỷ thứ nhì. Irenaeus ưích rộng rãi rằng sách Tin Lành này là do vị sứ đồ Giăng viết, và với tư cách sách đã được vững lập trong hội thánh rồi. Từ Irenaeus trở đi, sách Tin Lành này được khẳng định rộng rãi, gồm cả những nhân chứng như Clement ở Alexandria và Tertullian.
Tính mãi cho đến đầu thế kỷ mười chín, chỉ một nhóm tà giáo ít ai biết đến gọi là nhóm Alogi phủ nhận quyền tác giả của Giăng mà thôi.
Chính phần kết Giăng 21 chắc do những lãnh đạo hội thánh tại Êphêsô viết vào cuối thế kỷ thứ nhất, để khích lệ những người trung tín chấp nhận sách Tin Lành của Giăng. Câu 24 chỉ ngược về "môn đồ mà Đức Chúa Jêsus yêu" trong câu 20 và trong đoạn 13. Câu này luôn luôn được xem như nói đến sứ đồ Giăng.
Những người theo thần học tự do thường dạy rằng sách Tin Lành Thứ Tư được viết thậm chí đến tận cuối thế kỷ thứ nhì. Tuy nhiên, năm 1920, một mảnh của Giăng 18 (Papyrus 52, được xác định niên hiệu bởi những phương pháp chủ quan là có từ nửa đẩu thế kỷ thứ nhì, và có lẽ vào khoảng 125 s.c.) được khám phá tại Ềdíptô. Sự kiện mảnh này được phát hiện trong thành phố tỉnh lẻ (chứ không phải tại Alexandria, chẳng hạn) khẳng định thời điểm viết sách này theo truyền thống vào nửa cuối thế kỷ thứ nhất là một niên hiệu vững chắc, vì sẽ phải mất khoảng thời gian nào đó để đi từ Êphêsô đến vùng thượng Êdíptô (phía nam). Một mảnh tương tự từ Giăng, tên là mảnh chỉ thảo Egerton Papyrus 2, cũng có từ đầu thế kỷ thứ nhì, khẳng định thêm thời điểm viết ngay ương đời của Giăng. Nội Chứng Vào cuối thế kỷ mười chín, một học giả Anh Quốc Giáo nổi tiếng, là giám mục Westcott, lập luận binh vực quyền tác giả của Giăng thành những vòng tròn đổng tâm thu hẹp dần. Có thể cô đọng lập luận này như sau: (1) Tác giả là một người Do Thái - phong cách viết, ngữ vựng, mức độ quen thuộc với các phong tục và nét đặc trưng Do Thái, và bối cảnh của Cựu Ước được phản ảnh trong sách Tin Lành này, thảy đều hậu thuẫn mạnh mẽ chứng cứ này. (2) Ông là một người Do Thái đã sống tại Paỉestíne (1:28; 2:1,11; 4:4Ố; 11:18,54; 21:1,2). Ổng biết thân thiết về Giêrusalem và đền thờ (5:2; 9:7; 18:1; 19:13, 17,20,41; cũng xem 2:14-10; 8:20; 10:22). (3) Ông là một nhân chứng trực tiếp của những điểu ông thuật lại. Có vô số chi tiết về địa danh, nhân vật, thời gian, phương
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Cách (4:46; 5:14; 6:59; 12:21; 13:1; 14:5,8; 18:6; 19:31). (4) Ông là vị sứ đồvầ cho thấy sự hiểu biết gần gũi về nhóm môn đổ thân tín và về chính Chúa (ó:ì Ọ, 60, ÓI; 12:10; 13:22,28; 10:19). (5) Vì tác giả nói rất chính xác khi kể tên các sứ đổ khác và không nêu tên mình, nên xem như người không được nêu tên ở 13:23; 19:20; 20:2; 21:7,20 là sứ đồ Giăng. Ba phân đoạn quan trọng để suy xét thêm về đặc điểm nhân chứng trực tiếp của tác giả là 1:14; 19:35 và 21:24. HI. Thời Điểm Viết
Irenaeus nói rõ ràng Giăng viết sách Tin Lành của ông từ Ềphêsô, vì vậy nếu Irenaeus nói đúng, thời điểm khả dĩ sớm nhất sẽ là năm 69 hoặc 70 S.C., khi vị sứ đồ đến tại đó. Vì Giăng không đề cập đến sự phá hủy thành Giêrusalem, nên có thể biến cố đó chưa xảy ra, và điều này sẽ cung cấp thời điểm viết trước biến cố kinh khiếp kia.
Một số học giả theo trường phái khá tự đo đã chọn thời điểm viết sách Giăng có sớm từ năm 45-06 vì cớ những mối liên kết khả dĩ với các Cuộn giấy da tìm thấy cạnh Biển Chết. Điểu này là bất thường, vì nói chung những người theo phái bảo thủ thích thời điểm viết có sớm, còn những người không bảo thủ thích thời điểm viết muộn hơn. Trong trường hợp này, những lời truyền khẩu của hội thánh đầu tiên lại đứng về phía niên hiệu muộn.
Những lập luận binh vực niên hiệu muộn ở đầu thế kỷ thứ hai rất mạnh mẽ. Hầu hết các học giả đồng Ỷ với Irenaeus, Clement ở Alexandria và
Jerome rằng Giăng là sách cuối cùng trong bốn sách Tin Lành được viết ra, một phần vì ông dường như xây dựng trên các sách Tin Lành Cộng Quan và bổ túc cho các sách này. Sự kiện không nhắc đến việc phá hủy thành Giêrusalem trong sách Giăng có lẽ do sách được viết mười lăm hoặc hai mươi năm sau đỏ, khi chấn động ấy đã tan rồi. ỉrenaeus viết rằng Giăng sống mãi đến thời trị vì của hoàng đế Trajan (là người bắt đầu cai trị vào năm 89), và có thể thời điểm viết trước đó không lâu. Những câu nói đến "người Giuđa" trong sách Tin Lành này cũng gợi ý một thời kỳ muộn hơn sau này, khi sự chống đối của người Do Thái với đạo Đấng Christ đã gay gắt hem để trở thành com bắt bớ.
Tuy không thể lấy được thời điểm viết chính xác nào, nhưng thập kỷ giữa năm 85-95 s.c. là khung thời gian khả dĩ nhất.
IV. Bối Cảnh Và Chủ Để
Giăng xây dựng sách Tin Lành của mình quanh bảy phép lạ, hay "dấu lạ" trước công chúng. Mỗi phép lạ này nhằm chứng tỏ Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời: (1) Hóa nước thành rượu trong tiệc cưới tại Cana xứ Gaỉiìè (2:9). (2) Chửa lành con trai quan thị vệ (4:46-54). (3) Chữa lành người bại tại ao Bêtếtđa (5:2-9). (4) Nuôi năm ngàn người ăn (6:1-14). (5) Chúa Jêsus bước đi trên biển Galilê để giải cứu môn đổ khỏi cơn bão (6:16-21). (ó) Chữa lành người mủ từ thuở sinh ra (9:1-7). (7) Cứu Laxarơ từ kẻ chết sống lại (11:1-44). Ngoài bảy phép lạ được thi hành trước công chúng này,
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còn có phép lạ thứ tám được thi hành chỉ riêng cho các môn đồ sau khi Chúa sống lại - phép lạ đánh bắt cá (21:1-14).
Charles R. Erdman nói sách Tin Lành Thứ Tư "đã đưa càng nhiều người hơn nữa đến theo Đấng Christ, đã thôi thúc càng nhiều tín hữu hem nửa bước vào sự phục vụ tận trung, đã trình bày cho các học giả nhiều nan để gây cấn hơn nữa, hơn bất kỳ sách nào khác mà ta có thể kể tên ra."
Bảng niên đại cho chức vụ trên đất của Chúa chúng ta được thiết lập từ sách Tin Lành này. Từ ba sách Tin Lành kia, chức vụ của Đấng Christ dường như chỉ kéo dài trong một năm thôi. Những câu nói đến các kỳ lễ hằng năm trong sách Giăng cung cấp cho chúng ta thời kỳ khoảng ba năm cho chức vụ công khai của Chúa. Đe ý những câu này: Lễ Vượt Qua thứ nhất (2:12,13); "một ngày lễ" (5:1), có lẽ là Lẻ Vượt Qua hay Lễ Phurim; Lễ Vượt Qua thứ nhi (hoặc thứ ba) (ố:4); Lễ Lều Tạm (7:2); Lễ Khánh Thành Đền Thờ (10:22); và Lẻ Vượt Qua cuối cùng (12:1).
Giăng cũng rất chinh xác khi nói đến thời gian. Trong khi ba tác giả kia thường thỏa lòng với những khung tham chiếu phỏng chừng, Giăng đế cáp những chi tiết cụ thể như là giờ thứ bảy (4:52); ngày thứ ba (2:1); hai ngày (Ì Ì :ó); và sáu ngày (12:1).
Văn phong và lừ vựng của sách Tin Lành này là độc nhất vô nhị ngoại trừ các thơ tín cùa Giăng. Các cáu vãn ngắn và đơn giản. Chúng mang ý tưởng Hêbơrơ dầu viết trong ngôn ngữ Hylạp. Thường thì câu ván càng ngắn.
lẽ thật lại càng có ảnh hưởng lớn! Ngữ vựng là phần hạn chế nhất trong toàn bộ các sách Tin Lành, nhưng lại mang ý nghĩa thâm thúy nhất. Để ý những từ ngữ quan trọng sau đây và tần số xuất hiện của chúng: Cha (118), tin (động từ - 100), thế gian (78), yêu thương (45), lời chứng, làm chứng, V.V.. (47), sự sống (37), sự sáng (24).
Một đặc trưng nổi bật của sách Giáng là sự xuất hiện con số bảy và những cấp số nhân của nó. Những ý tưởng về sự hoàn hảo và hoàn chỉnh gắn liền với con số này trong suốt Kinh Thánh (xem Sáng Thế Ký 2:1-3). Trong sách Tin Lành này, Thánh Linh Đức Chúa Trời kiện toàn và làm đầy đủ khải thị về Đức Chúa Trời trong Thân Vị Đức Chúa Jêsus Christ, vì vậy những khuôn mẫu cân cứ trên con số bảy này xuất hiện thường xuyên.
Bảy câu "Ta là" trong sách Giăng là rất quen thuộc: "'Bánh Sự sống" (0:35,41,48,51); -Sự Sáng của Thế Gian" (8:12; 9:5); "Cái cửa" (10:7,Ọ); "Người Chăn Hiền Lành" (10:1 ], 14); "Sự Sống Lại Và Sự sống" (11:25); "Đường Đi, Lẽ thật, Và Sự sống" (14:ố); và "Gốc Nho" (15:1,5). Kém quen thuộc hơn bảy câu trên còn có bảy càu "Ta là" mà không có định ngữ, tức là nhữna lời tuyên bố đơn giàn: 4:2ố; ó:20; 8:24, 28, 58; 13:10; 18:5,8. Cảu cuối cùng là cảu kép.
ở đoạn ó, là đoạn liên quan đến Bánh Sự Sống. từ ngữ Hyìạp được dịch là "bánh" và "các ổ bánh" xuất hiện 21 lần, cũng là bội số cùa số bảy. Thèm vào đó, trong bài giảng về Bánh Sự Sống. cụm [ử "bánh từ trời" xuất hiện chính xác bảy lần; cụm tử tương
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tự "từ trên trời xuống" cũng xuất hiện bảy lần.
Như chúng ta thấy, mục đích Giăng viết sách này là để độc giả có thể tin "Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống" (20:31).


ì.

li. IU. IV.
V. VI. VII.
VUI. IX. X.
 BỐ CỤC
PHẨN MỚ ĐẦU: sự HIỆN ĐẾN LẨN THỨ NHẤT CỦA CHÚA JÊSUS,
CON ĐỨC CHÚA TRỒI (1:1-18)
NĂM ĐẦU TIÊN TRONG CHỨC vụ (1:19 - 4:54)
NĂM CHỨC VỤ THỨ NHÌ (Đoạn 5)
NĂM CHỨC VỤ THỨ BA: xứ GALILÊ (Đoạn ó)
NĂM CHỨC VỤ THỨ BA: GIÊRUSALEM (7:1 - 10:39)
NĂM CHỨC VỤ THỨ BA: VÙNG BÊRÊ (10:40 - 11:57)
CHỨC VỤ CỦA CHÚA JÊSUS CHO RIÊNG NGÀI (Đoạn 12-17)
Sự THƯƠNG KHÓ VÀ sự CHẾT CỦA CHÚA JÊSUS (Đoạn 18,19)
CHIẾN THẮNG CỦA CHÚA JÊSUS (Đoạn 20)
ĐOẠN KẾT: ĐỨC CHÚA CON PHỤC SINH VỚI NHỮNG NGƯỞI THUỘC VẾ NGÀI (Đoạn 21)

CHÚ GIẢI

I. PHẦN MỞ ĐẦU: sự HIỆN ĐẾN LẨN THỨ NHẤT CỦA CON ĐỨC CHÚA TRỜI (1:1-18)
Giăng bắt đầu sách Tin Lành của mình bằng cách nói về Ngôi Lời -nhưng ông không giải thích liền từ đầu Ngôi Lời là ai hay là gì. Lời là một đơn vị lời nói để bởi đó chúng ta diễn tả chính mình cho người khác. Nhưng khống phải Giăng đang viết về lời nói, nhưng đúng hơn về một ĩ hàn Vị. Thân VỊ đó là Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã bày tỏ đầy đủ chính Ngài cho nhân loại qua Thân Vị của Chúa Jêsus. Bằng cách vào thẻ gian. Đấng Christ đã bày tò hoàn hảo cho chúng ta biết Đức Chúa Trời ra sao. Bằng cách chết thay chúng ta trẽn thập tự giá, Ngài nói cho chúng ta biết Đức Chúa Trời yêu chúng ta đến mức nào. Vi vậy, Đấng Christ là Lời Hằng Sông của Đức Chúa Trời cho con người, là sự diễn tả những ý tưởng của Đức Chúa Trời.
A. Ngôi lởi Trong CÕI Đoi Đời Và Cõi Thời Gian (1:1-5)
1:1 Ban đầu có Ngôi Lời. Chính Ngài khống hể có khởi đầu, nhưng đã hiện hữu từ suốt cõi đời đời. Trong chừng mực lý trí loài người có thể đi ngược trở về nước, thì Chúa Jẻsus đã có ở đó rồi. Ngài không hể được tạo dựng. Ngài không hề có khởi đầu nào. (Bảng gia phổ sẽ không phù hợp trong sách Tin Lành nói ve Con Đức Chúa Trời này.) Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời. Ngài có một thân vị riêng biệt và đặc biệt. Ngài không phải chỉ là một ý
kiến, một tư tưởng, hay một loại ví dụ mơ hồ nào đó, nhưng là một Ngôi Vị thực sự, Đấng đã sống cùng Đức Chúa Trời. Và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ngài không những ở với Đức Chúa Trời, mà chính Ngài đã là Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh dạy rằng có một Đức Chúa Trời và có Ba Ngôi trong Đức Chúa Trời - Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh. cả Ba Ngôi này đều là Đức Chúa Trời. Trong câu Kinh Thánh này, hai trong số các ngôi của Đức Chúa Trời được nhắc đến -Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Chính ngay câu đầu tiên trong rất nhiều câu tuyên bố rõ ràng của sách Tin Lành này, Đức Chúa Jêsus Chrìst là Đức Chúa Trời. Nói rằng Ngài là "một vị thần," nói rằng Ngài giống như thần, hay nói Ngài là thần linh, thì không đủ. Kinh Thánh dạy rằng Ngài là Đức Chúa Trời.
1:2 Câu 2 có vẻ như là chỉ lập lại điều vừa được nói, nhưng thực sự không phải như vậy. Câu này dạy rằng ngôi vị và thần tánh của Đấng Christ đã không có khởi đẩu. Không phải Ngài đã trớ thành một ngôi vị lần đầu tiên khi làm Hài Nhi ở Bếưêhem. Cũng không phải bởi cách nào đó chính Ngài trở thành một vị thần sau khi Ngài sống lại, như một số người dạy ngày nay. Ngài là Đức Chúa Trời từ cả cỗi đời đời.
1:3 Muôn vật bởi Ngài làm nên. Chính Ngài không phải là một tạo vật; trái lại, Ngài là Đấng Tạo Dựng muôn vật. Điều này bao hàm cả con người, các loài thú, các hành tinh, các thiên sứ - muôn vật thấy được và không thấy được. Chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Không hề có ngoại lệ khả dĩ nào. Nếu một vật được tạo dựng, thì chính Ngài đã đựng nên vật ấy. Với tư cách Đấng Tạo Hóa, đương nhiên Ngài trồi hơn mọi vật thọ tạo của Ngài. cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời đều dự phần vào công cuộc sáng thế: "Đức Chúa Trời dựng nên ười và đất" (Sáng Thế Ký 1:1). "Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước" (Sáng Thế Ký 1:2). "Muôn vật... đều là bởi Ngài (Đấng Christ) và vì Ngài mà được dựng nên cả" (Côlôse l:lób).
1:4 Trong Ngài có sự sống. Câu này không chỉ nói Ngài có sự sống, nhưng muốn nói Ngài đã và hiện là nguồn sự sống. Từ ngữ ở đây bao gồm cả sự sống thuộc thể lẫn thuộc linh. Khi ra đời, chúng ta nhận sự sống thuộc thể. Khi được tái sanh, chúng ta nhận sự sống thuộc linh. cả hai sự sống ấy đều đến từ Ngài.
Sự sống là sự sáng của loài người. Đấng đã ban sự sống cho chúng ta cũng chính Đấng là sự sáng của loài người. Ngài ban sự hướng dẫn và chỉ huy cần thiết cho con người. Tồn tại là một chuyện, nhưng biết cách để sống, biết mục đích thật của sự sống, và biết đường đến Thiên đàng, đó lại là chuyện khác. Đấng đã ban sự sống cho chúng ta củng chính là Đấng ban cho chúng ta sự sáng trên con đường chúng ta đi.
Có bảy danh hiệu tuyệt vời của Chúa Jêsus Christ chúng ta trong đoạn mở đầu này của sách Tin Lành. Ngài được gọi là (1) Ngôi Lời (câu 1,14); (2)
Sự Sáng (câu 5,7); (3) Chiên Con của Đức Chúa Trời (câu 29,3ố); (4) Con Đức Chúa Trời (câu 34,49); (5) Đấng Christ (Đấng Mêsi) (câu 41); (6) Vua Ysorraên (câu 49); và (7) Con Người (câu 51). Bốn danh xưng đầu, mỗi danh xưng được nhắc đến ít nhất hai lần, dường như mang tính áp dụng phổ thông. Ba danh xưng cuối, mỗi danh xưng chỉ được nhắc đến một lần duy nhất, áp dụng trước hết cho Ysơraên, là dân thời xưa của Đức Chúa Trời.
1:5 Sự sáng soi trong tối tăm. Tội lỗi vào thế gian đem lại tối tăm cho tâm trí con người. Nó đẩy thế gian lao vào bóng tối theo ý nghĩa là con người nói chung không biết Đức Chúa Trời cũng không muốn biết Ngài nữa. Đức Chúa Jêsus Christ đã đến chính trong sự tối tăm này - sự sáng chiếu soi trong nơi tối tăm.
Tối tăm chẳng hể nhận lấy sự sáng. Có thể câu này muốn nói sự tối tăm đã không hiểu Đức Chúa Jêsus khi Ngài vào trong thế giới. Để khỏi nhầm với Loài người không nhận ra Ngài thực sự là Đấng nào, hay vì sao Ngài đã đến. Tuy nhiên còn một ý nghĩa khác nữa được nêu trong chú thích ngoài lề của bản NKJV: Tối tăm chẳng hể đắc thắng sự sáng. Như vậy, ý tưởng ở đây sẽ là: sự khước từ và thù địch của con người đã không ngăn được sự sáng thật chiếu soi.
B. Chức Vụ Của Giăng Báptít (1:6-8)
1:6 Câu ỏ nói đến Giăng Báptít, không phải nói đến Giăng tác giả sách Tin Lành này. Giăng Báptít được Đức Chúa Trời sai đến làm người đi trước mớ đường cho Chúa Jêsus. Sứ mạng của ông là công bố sự hiện đến của Đấng Christ và bảo dân chúng chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp Ngài.
1:7 Người này đến để làm chứng về sự thực Đức Chúa Jêsus chính là Sự Sáng của thế gian, để mọi người có thể tin cậy nơi Ngài.
1:8 Nếu Giăng cố gắng thu hút chú ý về chính mình, ông sẽ không trung tín trong nhiệm vụ đã giao cho ông. Ông chỉ con người đến với Chúa Jêsus chứ không đến với chính ông.
c. Sự Hiện Bên Lấn Thứ Nhất Của Con Đức Chúa Trời (1:9-18)
1:9 Sự sáng này là sự sáng thật.
Nhiều người khác trải bao thời đại đã tuyên bố mình là người dẫn đường và vị cứu tinh, nhưng Đấng mà Giăng làm chứng cho chính là Sự Sáng thật, Sự Sáng tốt nhất và thật nhất. Cách dịch khác cho câu này là: "Sự Sáng thật, là sự sáng khi đến thế gian, thì đem sự sáng cho mọi người." Nói cách khác, cụm từ đến thế gian có thể mô tả Sự Sáng thật, chứ không mô tả mọi người. Chính bởi Sự Sáng thật... đến thế gian mà mọi người đã được ban sự sáng. Điều này không có nghĩa mọi người đã nhận lãnh sự hiểu biết nội tâm nào đó về Đấng Christ. Cũng không có nghĩa mọi người đểu đã có lần này hoặc lần khác nghe về Đức Chúa Jêsus. Đúng hơn, câu này nói Sự Sáng chiếu soi trên mọi người, bất luận quốc tịch, chủng tộc, hay màu da. Câu này cũng nói rằng bởi soi sáng trên mọi người, Chúa Jêsus đã bày tỏ ra con người trong bản chất thật của họ. Bởi việc Ngài đến thế gian trong
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tư cách Con Người hoàn hảo, Ngài đã cho thấy những người khác là bất toàn biết dường nào. Khi một căn phòng ở trong bóng tối, bạn không nhìn thấy bụi trên đổ đạc. Nhưng khi ánh sáng bật lên, căn phòng được nhìn thấy đúng thực trạng của nó. Với cùng ý nghĩa đó, việc chiếu soi Sự Sáng thật bày tỏ con người như đúng thực trạng của họ.
1:10 Từ lúc Ngài giáng sinh tại Bếtlêhem cho đến ngày Ngài về trời. Ngài đã ở trong chính thế giới mà chúng ta hiện đang sống. Ngài đã khiến toàn thế gian này hiện hữu và Ngài là Sớ Hữu Chủ hợp pháp của nó. Thay vì cồng nhận Ngài là Đấng Tạo Hóa, con người nghĩ Ngài chỉ là một người giống như họ thôi. Họ đã đối đãi với Ngài như khách lạ và cặn bã của xã hội.
1:11 Ngài đến trong xứ mình (chú thích ngoài lề NKJV là đến Ương "đồ vật hoặc lãnh địa" của mình). Không phải Ngài đang bước đi ưên tài sản của người khác. Trái lại, Ngài đang sống ưên hành tinh mà chính Ngài đã tạo dựng trước kia. Dân của chính Ngài chẳng hể nhận lấy Ngài. Theo ý nghĩa tổng quát, có lẽ câu này nói đến toàn nhân loại, và đúng là hầu hết nhân loại đã khước từ Ngài. Nhưng theo ý nghĩa đặc biệt, dân Do Thái là tuyển dân trên trần gian này của Ngài. Khi Ngài đến thế gian, Ngài đã trình diện chính Ngài cho dân Do Thái trong tư cách Đấng Mêsi của họ, nhưng họ vẫn không nhận lấy Ngài.
1:12 Vì vậy giờ đây Ngài ban chính Ngài cho nhân loại lần nữa và cho những người nào tiếp nhận Ngài, Ngài ban cho quyển hoặc thẩm quyền để trở nên con cái Đức Chúa Trời.
Câu này dạy chúng ta rõ ràng về cách trở nên con cái Đức Chúa Trời.
Không bởi việc lành, cũng không nhờ làm thành viên của hội thánh, cũng không bằng cách làm cố hết sức mình - nhưng bằng cách tiếp nhận Ngài, bằng cách tin Danh Ngài.
1:13 Để trở nên con cái theo ý nghĩa thuộc thể, người ấy phải được sinh ra. Để trở thành con Đức Chúa Trời cũng vậy, người ấy phải được sinh ra lần thứ nhì. Điều này được gọi là sự sanh mới, hay sự hoán cải, hay được cứu. Câu này cho chúng ta biết ba cách mà sự tái sanh không xảy ra bởi đó, và một cách duy nhất mà sự tái sanh thực sự diễn ra. Thứ nhất, ba phương cách mà chúng ta không nhờ đó được sanh lại. Chẳng bởi khí huyết, câu này có nghĩa một người không trở nên Cơ Đốc nhân bởi có cha mẹ là Cơ Đốc nhân. Sự cứu rỗi không lưu truyền từ cha mẹ sang con cái qua dòng huyết. Cũng không phải bởi tình dục (Bản Anh ngữ "ý muốn của xác thịt"). Nói cách khác, người không có quyển trong chính xác thịt mình để tạo ra sự tái sanh. Dầu người ấy phải sẵn lòng để được cứu, thế nhưng ý chí cửa người ấy không đủ để cứu người.
Cũng không phải bởi ý người. Không ai có thể cứu được một người khác. Chẳng hạn, vị truyền đạo có thể gắng hết sức chăm lo cho một người nào đó được tái sanh, nhưng ông không có quyền để đem lại sự tái sanh kỳ điệu này. Như vậy, sự tái sinh này
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xảy ra bằng cách nào? Câu ưả lời được tìm thấy trong những chữ "nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời." Câu này đem giản có nghĩa quyền năng để đem lại sự tái sanh không có nơi bất kỳ vật nào hay bất kỳ người nào khác ngoại trừ Đức Chúa Trời.
1:14 Ngôi Lời đã trở nên xác thịt khi Chúa Ịêsus sanh ra làm Hài Nhi trong máng cỏ tại Bếtlêhem. Ngài đã luôn luôn hiện hữu trong tư cách Con Đức Chúa Trời ở với Đức Chúa Cha trên Thiên đàng, nhưng giờ đây đã chọn bước vào thế gian trong thân thể con người. Ngài ở giữa chúng ta. Đây không phải chỉ là một lần hiện ra ngắn ngủi để có hiểu lầm hay sai sót nào đó về sự hiện ra ấy. Đức Chúa Trời đã thực sự bước vào đất này và sống ở đây trong tư cách một Con Người giữa vòng loài người. Chữ "ở giữa" có nghĩa "đã lập lều tạm" hay "đã dựng lều của Ngài." Thân thể Ngài là cái lều mà Ngài đã sống trong đó giữa vòng con người suốt ba mươi ba năm.
Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài. Trong Kinh Thánh, "vinh hiển" thường nói đến sự sáng chiếu soi rực rỡ mà người ta nhìn thấy khi Đức Chúa Trời hiện diện. Vinh hiển cũng nói đến sự toàn hảo và xuất sắc của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Jêsus ở trên đất này, Ngài đã che vinh hiển của Ngài Ương thân thể bằng xác thịt. Nhưng có hai phương cách để sự vinh hiển Ngài đượcbằỴ tỏ. Thứ nhất, đã có sự vinh hiển đạo đức của Ngài. Với từ ngữ này, chúng ta nói đến sự chói lọi về đời sống và tính cách toàn hảo của Ngài. Không có một lỗi lầm hay tì vết nào trong Ngài. Ngài là toàn hảo ương mọi đường lối Ngài. Mọi đức hạnh được bày tỏ ương đời sống Ngài cân bằng tuyệt vời. Rồi có sự chiếu soi hữu hình của vinh hiển Ngài đã xảy ra trên Núi Hóa Hình (Mathiơ 17:1,2). Lúc đó, Phierơ, Giacơ và Giăng đã thấy mặt Ngài chiếu sáng như mặt trời, và áo xống Ngài chiếu sáng như ánh sáng rực rỡ. Ba người này đã được nhìn trước vẻ lộng lẫy Chúa Jêsus sẽ có khi Ngài trở lại trần gian và cai trị trong một ngàn năm.
Khi Giăng nói, "Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài," rõ ràng, ông chủ yếu đang nói đến sự vinh hiển đạo đức của Chúa Jêsus. Ông và các môn đổ khác đã ngắm xem điều kỳ diệu của một đời sống hoàn hảo tuyệt đối đã sống trên đất này. Nhưng có thể Giăng cũng bao gồm cả sự kiện trên Núi Hóa Hình nửa. Vinh hiển mà các sứ đồ nhìn thấy cho họ biết rằng Ngài thật sự là Con Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus là Con Một đến lừ nơi Cha, có nghĩa Chúa Jêsus là Con độc nhất vô nhị của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã không có Con nào khác giống như Ngài. Trên một phương diện, mọi tín hữu thật đều là con của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Jêsus là Con Duy Nhất của Đức Chúa Trời - trong một tầng lớp chỉ có riêng mình Ngài. Là Con Đức Chúa Trời, Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời.
Cứu Chúa đầy ơn và lẽ thật. Một mặt, đầy dẫy đức nhân từ vô hạn đối với người khác, Ngài còn hoàn toàn ngay thật và công bình, và Ngài không
hề biện hộ cho tội lỗi hay tán thành điều ác. Hoàn toàn đầy ơn và đồng thời hoàn toàn công bình là một điều mà chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có được.
1:15 Giăng Báptít đã làm chứng Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời. Trước khi Chúa bước vào chức vụ công khai, Giăng vẫn luôn đang nói cho người khác biết về Ngài. Thật ra, khi Chúa Jêsus vừa xuất hiện Giăng đã nói: "Ấy là Đấng lâu nay ta vẫn đang mô tả cho các ngươi." Chúa Jêsus đã đến sau Giăng xét về sự giáng sinh và chức vụ của Ngài. Ngài ra đời sau Giăng sáu tháng và trình diện dân Ysơraên sau khi Giăng đã rao giảng và làm phép báptêm. Nhưng Chúa Jêsus vốn trồi hơn Giăng. Ngài cao trọng hơn Giăng; Ngài xứng đáng được tôn trọng hơn, nguyên nhân đơn giản chính là Ngài có trước Giăng. Ngài đã hiện hữu từ suốt cõi đời đời -là Con Đức Chúa Trời.
1:16 Tất cả những ai tin Chúa Jêsus đều nhận được những nguồn ban sức mạnh thuộc linh từ sự đầy dẫy của Ngài. Sự đẩy dẫy của Ngài lớn đến nỗi Ngài có thể ban cho mọi Cơ Đốc nhân tại mọi quốc gia và trong mọi thời đại. Cụm từ ơn càng thêm ơn có lẽ muốn nói "ơn chổng chất trên em" hoặc "ân điển dư dật." ở đây, ơn nói đến em huệ hào phóng của Đức Chúa Trời tuôn đổ trên con cái yêu dấu của Ngài.
1:17 Giăng đối chiếu thời kỳ Cựu Ước với kỷ nguyên Tân Ước. Luật pháp được ban qua Môise đã không phải là sự bày tỏ ân điển. Luật pháp đòi hỏi con người phải vâng theo và kết án họ phải chết nếu không vâng theo luật pháp. Luật pháp bảo cho con người biết đâu là điều đúng nhưng không ban cho họ quyền năng để làm điều đúng. Luật pháp được ban để con người thấy họ là tội nhân, nhưng đã không thể cứu họ khỏi tội của họ. Còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jẽsus Christ mà đến. Ngài đã không đến để đoán xét thế gian nhưng để cứu những người không xứng đáng, những người không thể tự cứu, và những người đã là kẻ thù của Ngài. Đó là ân điển - Điều Tốt Nhất của Thiên đàng dành cho kẻ xấu xa nhất của trần gian.
Không những ân điển đến bởi Đức Chúa Jẽsus Christ, mà lẽ thật cũng đến bởi Ngài nữa. Ngài đã nói về chính Ngài: "Ta là... lẽ thật." Ngài là Đấng ngay thật và thành tín tuyệt đối trong mọi lời phán và công việc Ngài. Ngài không tỏ ơn đến độ hy sinh cả lẽ thật. Dầu yêu thương tội nhân, Ngài không yêu tội lỗi của họ. Ngài đã thấy tiền công của tội lỗi là sự chết. Và vì vậy Ngài đích thân chịu chết để đền trả án phạt sự chết mà chúng ta đáng phải nhận, để Ngài có thể tỏ sự nhân từ không xứng đáng được nhận cho chúng ta khi cứu rỗi linh hồn chúng ta, và ban cho chúng ta một quê hương trên trời.
1:18 Chưa hể ai thấy Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Thần Linh do đó vô hình. Ngài không có thân thể. Dầu Ngài đã thực sự hiện ra cho con người Ương Cựu Ước với hình dạng thấy bằng mắt được, như một Thiên Sứ hay như một Người, những lần
hiện ra này không bày tỏ Ngài thực sự ra sao. Đó chỉ là những lần hiện ra tạm thời để bởi đó Ngài phán với dân sự Ngài. Chúa Jêsus chính là Con Một của Đức Chúa Trời;1 Ngài là Con độc nhất vô nhị của Đức Chúa Trời; không có con nào khác giống như Ngài. Ngài luôn luôn giữ địa vị gần gũi đặc biệt với Đức Chúa Cha. Ngay cả khi ở trên đất này, Chúa Jêsus vẫn ở trong lòng Cha. Ngài là một với Đức Chúa Trời và bình đẳng với Đức Chúa Trời. Đấng phước hạnh này đã bày tỏ đầy đủ cho con người biết Đức Chúa Trời ra sao. Khi con người thấy Chúa Jêsus, thì họ thấy Đức Chúa Trời. Họ đã nghe Đức Chúa Trời phán. Họ đã cảm nhận tình yêu và sự dịu dàng của Đức Chúa Trời. Nhưng ý tưởng và thái độ của Đức Chúa Trời đối với con người đã được giãi bày đầy đủ bởi Đấng Christ.
li. NĂM ĐẦU TIÊN TRONG CHỨC vụ CỦA CON ĐỨC CHÚA TRỜI (1:19-4:54) A. Lãi Chứng cùa Giăng Báptit (1:13-34) 1:19 Khi tin tức lan truyền đến Giêrusalem rằng một người tên Giăng đang bảo dân tộc ăn năn vì Đấng Mêsi sắp đến, người Giuđa sai một ủy ban gồm những thầy tế lễ và người Lêvi đến tìm hiểu người này là ai. Mấy thầy tế lễ là những người thi hành sự phục vụ quan trọng trong đền thở, còn Lêvi là những đầy tớ dự phần vào những bổn phận thông thường tại đó. Họ hỏi: "Ông là ai?" "ỏng có phải là Đấng Mêsỉ lâu nay chúng ta đang đợi không?"
1:20 Nhiều người khác có thể nắm ngay cơ hội này để được nổi tiếng bằng cách tuyên bố mình là Đấng Christ. Nhưng Giăng là một nhân chứng trung tín. Lời chứng của ông là: ông không phải là Đấng Christ (Đấng Mêsi).
1:21,22 Người Giuđa chờ đợi Êli ưở lại ưần gian trước khi Đấng Christ hiện đến (Malachi 4:5). Vì vậy họ lý luận nếu Giăng không phải là Đấng Mêsi, thì có lẽ ông là Êlỉ. Nhưng Giăng quả quyết với họ ông không phải. Trong Phụctruyền Luậtlệ Ký 18:15, Môise nói: "Từ giữa anh em ngươi, Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi sẽ lập lên một đấng tiên tri như ta; các ngươi khá nghe theo đấng ấy!" Người Do Thái nhớ lời dự ngôn này và nghĩ Giăng có lẽ là Đấng Tiên Tri được Môise nói đến. Nhưng một lần nữa Giăng nói mình không phải là Đấng đó. Ắt hẳn phái đoàn này rất lúng túng sợ quay về Giêrusalem mà không mang theo câu trả lời rõ ràng, nên đã yêu cầu Giăng tuyên bố mình là ai.
1:23 Người trả lời: Ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng." Để trả lời thắc mắc của họ, Giăng Báptít trích Êsai 40:3, là câu nói tiên tri một người mớ đường sẽ xuất hiện để công bố sự hiện đến của Đấng Christ. Nói cách khác, Giăng nói mình là người mở đường đã được dự ngôn kia. óng là tiếng kêu, và Ysơraên là đổng vắng. Bởi phạm tội và lìa bỏ Chúa, dân sự này trở nên khô hạn và cằn cỗi, giống như đồng vắng. Giăng nói mình đem giản là một tiếng kêu. óng không phô mình như một vĩ nhân đáng được ca ngợi và khâm phục, nhưng như một tiếng nói - không phải để ngắm nhìn,
nhưng chỉ để nghe. Giăng là tiếng kêu, nhưng Đấng Christ là Ngôi Lời. Lời cần có tiếng để người ta biết đến nó, và tiếng không có giá Ưị gì nếu không có lời. Lời là vĩ đại vô hạn hơn tiếng, nhưng được làm tiếng cho Ngài chính là đặc ân của chúng ta đấy.
Sứ điệp của Giăng là: "Hãy ban đường của Chúa cho bằng." Nói cách khác: "Đấng Mêsi sắp đến. Hãy loại bỏ khỏi đời sống các ngươi mọi điều nào ngăn trớ các ngươi tiếp nhận Ngài. Hãy ăn năn tội các ngươi, để Ngài có thể đến ưị vị trên các ngươi với tư cách vua Ysơraên."
1:24,25 Người Pharisi lập thành một hệ phái khắc khe của người Do Thái, tự hào về kiến thức luật pháp siêu việt của họ và về những nỗ lực để thực thi những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong những lời dạy dỗ của Cựu Ước. Thực ra, đa số họ là những người giả hình, cố gắng tỏ vẻ mộ đạo nhưng lại sống những cuộc đời hết sức tội lỗi. Họ muốn biết Giăng có thẩm quyền nào để làm phép báptêm nếu ông không phải là những nhân vật quan trọng mà họ vừa nêu tên.
1:26,27 Giăng trả lời, "Ta làm phép báptêm bằng nước." ỏng không muốn ai nghĩ ôngìầ người quan trọng. Công tác của ông đơn giản là chuẩn bị con người cho Đấng Christ. Bất cứ khi nào người nghe ông chịu ăn năn tội của họ, ông đều làm phép báptêm cho họ bằng nước như một biểu tượng bể ngoài về sự thay đổi bể trong của họ. Giăng nói tiếp, đương nhiên chỉ về Chúa Jêsus: "Có một Đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không nhận biết."
Người Pharisi không nhận ra Ngài là Đắng Mêsi họ đã chờ đợi từ lâu. Trong thực tế, Giăng đang nói với người Pharisi: "Đừng nghĩ ta là một vĩ nhân. Đấng mà các ngươi đáng phải chú ý đến chính là Chúa Jêsus; thế nhưng các ngươi không biết Ngài thực sự là ai." Ngài là Đấng xứng đáng. Ngài đến sau Giăng Báptít, nhưng Ngài xứng đáng nhận mọi sự ca ngợi và nổi bật. Bổn phận của đầy tớ hay tôi tớ là cởi dây giày cho chủ. Nhưng Giăng kể mình không xứng đáng được làm ngay cả một việc hèn kém tầm thường đến thế cho Đấng Christ.
1:28 Không rõ địa điểm chính xác của Bethabara (hoặc Bêthani - Bản Việt Ngữ và NKJV). Nhưng chúng ta thực sự biết đây là nơi ở bờ phía đông sông Giôđanh. Nếu chúng ta chấp nhận cách ghi Bêtiiani, thì đây không thể là Bêthani gần Giêrusalem.
1:29 Ngày kê" liếp sau chuyến viếng thăm của những người Pharisi từ Giêrusalem đến, Giăng nhìn lên thấy Chúa Jêsus đến cùng mình. Tràn ngập hào hứng và xúc động trong giây phút đó, ông kêu lớn lên: "Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi!" Chiên con là con thú dâng làm của tế lễ hy sinh giữa vòng người Do Thái. Đức Chúa Trời dạy tuyển dân Ngài giết một con chiên con và rưới huyết nó ra như một của tế lễ. Chiên con đã bị giết như một vật thay thế và huyết nó đổ ra để tội lỗi được tha.
Tuy nhiên, huyết những chiên con bị giết trong thời Cựu Ước không dẹp bỏ tội lỗi được. Những chiên con đó
là hình ảnh hay là hình bỏng, để chỉ hướng tới sự kiện Đức Chúa Trời một ngày kia sẽ cung ứng một Chiên Con là Đấng sẽ thực sự cất bỏ tội lỗi. Trải suốt bao năm, những người Do Thái tin kính vẫn luôn chờ đợi sự hiện đến của Chiên Con này. Giờ đây cuối cùng thời điểm đã đến, và Giăng Báptít công bố khải hoàn sự hiện đến của Chiên Con thật của Đức Chúa Trời.
Khi ông nói Chúa Jêsus gánh lấy tội lỗi của thế gian, ông không có ý bảo tội của mọi người bởi đỏ đều được tha. Sự chết của Đấng Christ có giá trị vĩ đại đủ để đền trả tội lỗi của toàn thế gian, nhưng chỉ những tội nhân nào chịu tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình thì mới được tha thứ.
J. c. Jones nói rõ câu này phát biểu tính ưu việt trong sự chuộc tội của Đấng Christ:
1.	Ưu việt trong BẢN CHẤT của
nạn nhân. Trong khi những của tế lễ
Do Thái giáo là những chiên con
không có lý trí, của tế lễ Cơ Đốc giáo
chính là Chiên Con của Đức Chúa
Trời.
2.	Ưu việt trong TÍNH HIỆƯ
NĂNG của công tác. Trong khi các
của tế lễ Do Thái giáo chỉ làm cho
nhớ lại tội lỗi mỗi năm, của tế lễ Cơ
Đốc giáo đã cất bỏ tội lỗi. "Ngài đã
cất bỏ tội lỗi bởi dâng của tế lễ bằng
chính Ngài."
3.	Vượt trỗi hem trong PHẠM VI
hoạt động của sự chuộc tội ấy. Trong
khi các tế lễ của người Do Thái nhằm
lợi ích của một dân tộc mà thôi, của
tế lễ của Cơ Đốc giáo nhằm cho mọi
dân tộc; "của tế lễ ấy cất bỏ tội lỗi của toàn thế gian."2
1:30,31 Giăng không hề mệt mỏi nhắc nhở dân sự rằng ông chỉ đang dọn đường cho Đấng cao trọng hơn chính mình, và Đấng ấy sắp đến. Chúa Jêsus cao trọng hơn Giăng với cùng một mức độ Đức Chúa Trời cao trọng hơn loài người. Giăng sanh ra vài tháng trước Chúa Ịêsus, nhưng Chúa Jêsus đã hiện hữu từ suốt cả cõi đời đời. Khi Giăng nói, "ta vốn chẳng biết Ngài," không nhất thiết ông muốn bảo mình chưa từng nhìn thấy Ngài trước đó.
Vì hai người là anh em bà con, nên chắc Giăng và Chúa Jêsus đã quen biết thân thiết. Nhưng Giăng vẫn chưa nhận ra anh em bà con của mình là Đấng Mêsi cho đến thời điểm Ngài chịu báptêm. Sứ mạng của Giăng là dọn đường cho Chúa, và nêu bật Ngài ra cho dân Ysơraên khi Ngài xuất hiện. Chính vì cớ đó Giăng làm phép báptêm cho dân chúng bằng nước - để chuẩn bị cho họ đón sự hiện đến của Đấng Christ. Việc đó không nhằm mục đích thu hút môn đổ đến với chính ông.
1:32 Câu này nói đến thời điểm Giăng làm phép báptêm cho Chúa Jêsus tại sông Giôđanh. Sau khi Chúa lên khỏi nước, Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã giáng xuống như chim bồ câu, đậu trẽn mình Ngài (cũng xem Mathiơ 3:16). Tác giả tiếp tục giải thích ý nghĩa của việc này.
1:33 Đức Chúa Trời đã tỏ cho Giăng biết Đấng Mêsi sẽ đến và khi Ngài đến, Thánh Linh sẽ ngự xuống
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đậu lên trên Ngài. Do đó, khi điều này xảy ra cho Chúa Ịêsus, Giăng nhận ra đây là Đấng sẽ làm phép báptêm bằng Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là một Ngôi Vị, một trong Ba Ngôi của Đức Chúa Trời. Ngài bình đẳng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.
Trong khi Giăng làm phép báptêm bằng nước, Chúa Jêsus sẽ làm phép báptêm bằng Đức Thánh Linh. Phép báptêm bằng Đức Thánh Linh đã xảy ra vào ngày Lễ Ngũ Tuần (CôngVụ 1:5; 2:4,38). Tại thời điểm đó, Thánh Linh từ ười giáng xuống để ở ữong thân thể của mỗi tín hữu và cũng khiến mỗi tín hữu trở thành chi thể của hội thánh, tức là Thân của Đấng Christ (I.Côrỉnhtô 12:13).
1:34 Dựa trên điều được chứng kiến tại phép báptêm của Chúa Jêsus, Giăng làm chứng mạnh mẽ cho sự kiện Chúa Jêsus ớ Naxarét là Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã được báo trước rằng Ngài sẽ vào trong thế gian này. Khi Giăng nói Đấng Christ là Con Đức Chúa Trời, ông có ý nói Ngài là Đức Chúa Con.
B. Sự Kêu Gọi Anhrê, Giáng Và Pỉiỉerơ (1:35-42)
1:35,36 Ngày mai ở đây tức là
ngày thứ ba được nhắc đến cho tới nay. Giăng đang ở đó với hai môn đồ
mình. Hai người này đã nghe Giăng giảng và tin lời Giăng nói. Nhưng họ vẫn chưa gặp Đức Chúa Jêsus. Giờ đây, Giăng làm chứng công khai về Chúa. Ngày hôm trước, ông đã nói về Ngôi VỊ của Ngài (Chiên Con của Đức Chúa Trời) và công tác của Ngài (Đấng cất tội lỗi của thế gian đi). Giờ đây ông chỉ đơn giản chú ý đến Thân Vị Ngài. Sứ điệp của ông ngắn gọn, đơn giản, không ích kỷ và hoàn toàn nói về Cứu Chúa.
1:37 Bởi sự giảng đạo trung tín của mình, Giăng đã mất hai môn đổ, nhưng ông rất vui mừng nhìn thấy họ đi theo Chúa Jêsus. Vì vậy, chúng ta nên lo lắng sao cho bạn hữu của mình đi theo Chúa hem là lo cho họ đánh giá cao về mình.
1:38 Cứu Chúa luôn quan tâm đến những người đi theo Ngài. ở đây Ngài tỏ lòng quan tâm bằng cách quay lại với hai môn đồ và hỏi: "Các ngươi tìm chi?" Ngài biết câu trả lời này rồi; Ngài biết mọi sự. Nhưng Ngài muốn họ nói ra ước ao của họ. Câu trả lời của họ: "Rabỉ, thầy ở đâu?" cho thấy họ muốn ở với Chúa và biết Chúa rõ hem. Họ không chỉ thỏa mãn ở mức chỉ gặp Ngài mà thôi. Họ khao khát được thông công với Ngài. Rabi là từ ngữ Hibálai chỉ về "thầy" (nghĩa đen là "người vĩ đại của tôi").
1:39 Ngài phán rằng: "Hãy đến xem." Không ai thật lòng khao khát muốn biết nhiều hơn về Cứu Chúa mà lại bị bỏ rơi. Chúa Jêsus mời hai người đến nơi Ngài đang ở lúc bấy giờ - chắc là một nơi ở rất nghèo nàn nếu đem so với những căn nhà thời hiện đại.
Vậy, hai người đi, thấy nơi Ngài ở, và ở lại cùng Ngài trong ngày đó; lúc bấy giờ độ chừng giờ thứ mười.
Những người này chưa bao giờ được vinh dự đến thế. Họ ở lại đêm đó trong cùng ngôi nhà với Đấng Tạo Hóa toàn cõi vũ trụ. Họ ở trong số
những thành viên đầu tiên của dân Do Thái nhận ra Đấng Mêsi.
Giờ thứ mười là mười giờ sáng hoặc bốn giờ chiều. Nói chung người ta thường thích dùng thì giờ sớm (của người Rô ma).
1:40 Một trong hai môn đổ đó là Anh rê. Ngày nay Anh rô không nổi tiếng như anh của ông là Simôn Phỉerơ, nhưng thật thú vị khi thấy ông là người đầu tiên gặp Chúa Jêsus trong hai người này.
Kinh Thánh không nêu tên của môn đổ kia cho chúng ta, nhưng hầu như mọi học giả Kinh Thánh đều cho rằng đó là Giăng - người đã viết sách Tin Lành này. Họ lập luận rằng đức tính khiêm nhường đã khiến Giăng không đề cập chính tên mình.
1:41 Khi một người tìm thấy Chúa Jêsus, người ấy thường muốn bà con của mình cũng gặp Ngài nửa. Sự cứu rỗi quá tuyệt vời đến nỗi không thể giữ riêng cho mình. Vì vậy Anhrê nhanh chóng đi tìm Simôn anh mình để báo tin tức đầy hào hứng, "Chúng ta đã gặp Đấng Mêsi!" Đây quả là lời công bố đáng ngạc nhiên biết bao! ít nhất trong bốn ngàn năm, con người đã chờ đợi Đấng Christ đã hứa ban, là Đấng chịu xức dầu của Đức Chúa Trời. Giờ đây Simôn nghe từ môi miệng của chính em minh tin tức đáng sửng sốt rằng Đấng Mêsi đang ở gần. Thực sự họ đang sống tại nơi lịch sử đang được thiết lập. Sứ điệp của Anhrê thật đơn sơ biết bao. Chỉ gồm sáu chữ - "Chúng ta đã gặp Đấng Mêsi" - thế nhưng Đức Chúa Trời đã dùng sứ điệp ấy để chinh phục Phierơ.
Điều này dạy chúng ta không cần phải trở thành những vị truyền đạo vĩ đại hay những diễn giả thông thái. Chúng ta chỉ cần nói cho con người biết về Chúa Jêsus bằng những lời lẽ đơn sơ, và Đức Chúa Trời sẽ lo phần còn lại.
1:42 Anhrê đã dẫn anh trai mình đến đúng chỗ và đúng Người. Ông đã không đẫn anh mình đến với nhà thờ, tín điều hay một vị nào trong hàng giáo phẩm. Người bèn dẫn Simôn đến cùng Đức Chúa Jêsus. Hành động này thật quan trọng biết bao! Bới sự quan tâm của Anhrê, về sau Simôn đã trớ thành tay đánh lưới người vĩ đại, và là một Ưong những vị sứ đồ hàng đầu của Chúa. Simôn đã được công chúng biết đến nhiều hơn em mình, nhưng Anhrê rõ ràng sẽ chia phần thưởng cùng Phierơ vì chính Anhrê đã đưa Phierơ đến với Chúa Jêsus. Chúa biết tên Phierơ rồi mà không cần ai nói. Ngài cũng biết Simôn cỏ tính cách không ổn định. Và cuối cùng, Ngài đã biết tính cách của Simôn sẽ được thay đổi, để ông sẽ trở nên vững vàng như một hòn đá. Chúa Jêsus biết mọi điều này bằng cách nào? Vì Ngài đã và hiện là Đức Chúa Trời.
Tên của Simôn đã thực sự đổi thành Sêpha (tiếng Aram chỉ về "đá"), và ông đã thực sự trở thành một người có tính cách vững vàng, đặc biệt sau sự thăng thiên của Chúa và sự giáng lâm của Đức Thánh Linh.
c. Sự Kêu Gọi Philip Vả Nathanaẽn (1:43-51) 1:43 Giờ đây chúng ta đã đọc đến ngày thứ tư trong đoạn này. Bosch nói rõ rằng vào ngày thứ nhất, chúng ta chỉ thấy một mình Giăng (câu 15-28);
vào ngày thứ nhì chúng ta thấy Giăng và Chúa Jêsus (câu 29- 34); vào ngày thứ ba, chúng ta thấy Chúa Jêsus và Giăng (cằn 35-42); và vào ngày thứ tư, chúng ta thấy chỉ một mình Chúa Jêsus thôi (cấu 43-51). Chúa đi bộ lên hướng bắc vào vùng gọi là Galilê. Tại đó Ngài tìm Philíp và mời gọi PIìilíp làm môn đồ. "Hãy theo ta!" Đây là những lời vĩ đại vì cớ Đấng đã phán những lời ấy, và tuyệt vời vì đặc ân mà những lời ấy đem đến. Cứu Chúa vẫn đang mời gọi lời đem giản nhưng hết sức quan trọng này cho mọi người ở khắp mọi nơi.
1:44 Bếtsaiđa là thành ở bờ biển xứ Galilê. Rất ít thành phố Ưên thế giới đã từng được vinh dự đến như vậy. Chúa đã thực hiện một số phép lạ đầy quyền năng của Ngài tại đó (Luca 10:13). Đây chính là quê hương cửa Philíp, Anhrê và Phierơ. Thế nhưng thành này đã khước tử Cứu Chúa, và kết quả thành bị phá hủy hoàn toàn đến nỗi giờ đây chúng ta không thể nói thành này nằm chính xác tại địa điểm nào.
1:45 Phiỉíp muốn chia sẻ niềm vui mới tìm được của mình với người khác, vì vậy ông đi và đã tìm thây Nathanaên. Tân tín hữu là những người chinh phục linh hồn giỏi nhất. Sứ điệp của ông thật đơn giản và đi thẳng vào ý chính. Ổng bảo Nathanaên rằng ông đã gặp Đấng Mêsi, là Đấng đã được Môise và các Đấng tiên tri báo trước - ấy là Đức Chúa Jêsus ở Naxarét. Thực ra, sứ điệp của ông chưa hoàn toàn chính xác. Ổng mô tả Chúa Jêsus là con của
Giôsép. Đương nhiên, Chúa Jêsus được sinh ra bới Nữ Đồng Trinh Mali và không có cha về phần xác. Giôsép đã nhận Chúa Ịêsus làm con và bởi đó trớ thành người cha về mặt pháp lý của Ngài, dầu vậy không phải là cha thật của Ngài. James s. Stewart nhận định:
Đường lôi của Đống Christ không hề là cách đòi hỏi một đức tin ngay từ lúc bắt đẩu dã đủ lỗng đủ cánh. Đườn% lôi của Ngài không hề là Hí>ăn người khác làm môn dồ vì cớ một bài Tín Điều chưa hoàn chỉnh. Vù hoàn toàn chắc chắn đó cũng không phải là đường lồi của Ngài /!ÍJÓV hỏm nay. ẨVgài đã đặt mình bên cạnh những anh em của Ngài. Ngài truyền họ ẹíííỉ bó chính Ngài với họ tại bất cứ điếm nào họ có thể được. NíỊÒi tiếp nhận họ với đức tin mà họ có thể dành cho N°ài. Nqài thỏa lòní> với điếm khởi dầu như thể; và từ đá Nqài dẫn đưa nhũn? bạn hữu Nẹùi tiên lên, cũ MỊ như Nqài đã dẫn nhóm nẹười đầu tiên này tiến lên, tìm?, bước một, đến với bí mại sâu kín nhát vé chính thân vị cùa Ngùi và đến vinh hiển dầy trọn của tư cách môn lùi?
1:46 Nathanaẽn gặp nhiều nan đề. Naxarét là một thành phố bị khinh chê trong xứ Galilê. Đối với ông, dường như không thể nào có chuyện Đấng Mêsi lại sống trong vùng phụ cận nghèo nàn đến như thế. Vì vậy ông đã nói lên thắc mắc trong suy nghĩ của mình. Philíp không tranh luận. Philíp cảm thấy cách tốt nhất để đáp ứng với những sự phản đối chính là giới thiệu con người trực tiếp đến
với Chúa Jêsus - một bài học hết sức quý giá cho tất cả những ai tìm cách chinh phục người khác về với Đấng Christ. Đừng tranh cãi. Đừng tham gia vào những cuộc thảo luận kéo dài. Cứ bảo người ta, hãy đến xem.
1:47 Câu 47 cho thấy Chúa Jẽsus đã biết hết mọi sự. Chưa hề quen biết trước với Nathanaên nhưng Ngài tuyên bố Nathanaên là một người Ysơraẽn thật, trong người không có điều dối trá hay lừa gạt chi hết. Giacốp đã có được danh tiếng sử dụng những phương pháp làm ăn vốn hoàn toàn không ngay thật, nhưng Nathanaên là một người "Ysơraên" mà trong ông không có một chút gì "Giacốp."
1:48 Dĩ nhiên Nathanaên ngạc nhiên khi một người hoàn toàn là Khách Lạ lại nói về mình dường như thể trước đây đã biết mình rồi. Dường như ông đã hoàn toàn bị che kín khi đang ngồi dưới gốc cây vả. Rõ ràng những nhánh xum xuê chìa ra của các cây này và các tán lá xung quanh đã che khuất ông khỏi tầm nhìn. Nhưng Chúa Jêsus đã thấy ông, cho dù ông bị che khuất kín như thế.
1:49 Có lẽ chính quyển năng Chúa Jêsus nhìn thấy ông khi ông bị che khuất khỏi tầm mắt con người đã thuyết phục Nathanaên, hoặc cỏ lẽ sự hiểu biết này được ban cho ông cách siêu nhiên. Dầu thế nào đi nữa, giờ đây ông đã biết Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời và Vua dân Ysơraên.
1:50 Chúa ban cho Nathanaên hai bằng chứng cho thấy Ngài là Đấng Mêsi. Ngài đã mô tả tính cách của ông, và Ngài đã thấy Nathanaên khi không con mắt nào khác thấy được ông. Hai bằng chứng này đã đủ cho Nathanaên, và ông đã tin Ngài. Nhưng giờ đây Chúa Jêsus hứa cho ông thấy những bằng chứng còn lớn hơn thê nữa.
1:51 Mỗi khi Chúa Jêsus mở đầu câu nói với những chữ "quả thật quả thật" (nghĩa đen là "Amen, Amen"4), thì luôn luôn Ngài sắp nói một điều rất quan trọng, ổ đây, Ngài cho Nathanaên nhìn thấy hình ảnh thời điểm trong tương lai khi Ngài trớ lại cai trị trên cả trái đất. Thế gian bấy giờ sẽ biết Con Trai người thợ mộc từng sống tại thành Naxarét bị khinh khi kia thực sự là Con Đức Chúa Trời và Vua Ysơraên. Trong ngày đó, trời mở ra. ơn của Đức Chúa Trời sẽ ở trên Vua khi Ngài cai trị, với Giêrusalem là kinh đô của Ngài.
Rất có thể Nathanaên đang suy gẫm câu chuyện cái thang của Giacốp (Sáng Thế Ký 28:12). Chiếc thang đo, cùng với các thiên sứ đi lên và đi xuống, là hình ảnh về chính Đức Chúa Jêsus Chrỉst, là con đường duy nhất đến Thiên đàng. Các thiên sứ của Đức Chúa Trời sẽ lên và xuống trẽn Con Người. Các thiên sứ là các tôi tớ của Đức Chúa Trời, đi lại như những ngọn lửa để làm công việc Ngài. Khi Chúa Jêsus cai trị với tư cách Vua, những thiên sứ này sẽ đi tới lui giữa trời và đất, làm trọn ý muốn Ngài.
Chúa Jêsus đang nói với Nathanaên rằng ông chỉ mới thấy những biểu hiện rất nhỏ về tư cách
Đấng Mêsi của Ngài. Trong Thời Trị Vì tương lai của Đấng Christ, ông sẽ thấy Chúa Jêsus được bày tỏ đầy đủ trong tư cách Con Được Xức Dầu của Đức Chúa Trời. Bấy giờ cả nhân loại đều sẽ biết có một Đấng tốt lành đã Ui ực sự ra từ Naxarét.
D. Phép Lạ Đẩu Tiên: Nước Hóa Thành Rượu (2:1-11)
2:1 Cách ba ngày sau rõ ràng nói đến ngày thứ ba trong đạt Chúa ở tại Galilô. Trong 1:43, Cứu Chúa đã đi vào vùng đó. Chúng ta không biết chính xác Cana nằm ở đâu, nhưng từ câu 12 của đoạn này suy ra được thành này ở gần Cabênaum và ở trên vùng đất cao hơn.
Có đám cưới tại thành Cana Ương ngày hòm ấy, và mẹ Chúa Jêsus cũng có tại đó. Thật thú vị khi thấy Kinh Thánh nói Mari là mẹ Chúa Jêsus. Cứu Chúa không nổi tiếng nhờ Ngài là Con Trai của Nữ Đồng Trinh Mali, nhưng bà nổi tiếng vì bà là mẹ của Chúa chúng ta. Kinh Thánh luôn luôn dành địa vị cao nhất cho Đấng Christ chứ không cho Mali.
2:2 Đức Chúa Jêsus cũng được mời đến dự đám cưới với môn đổ Ngài. Đây là quyết định khôn ngoan của những người tổ chức tiệc cưới khi mời Đấng Christ đến. Ngày hôm nay con người mời Chúa đến dự tiệc cưới của họ, đó vẫn là quyết định khôn ngoan y như vậy. Tuy nhiên, để làm việc này, cả cô dâu lẫn chàng rể phải là những tín hữu thật nơi Chúa Jêsus. Rồi họ cũng phải dâng đời sống họ cho Cứu Chúa và quyết định nhà của họ sẽ là nơi Ngài rất thích ở.
2:3 Không đủ rượu. Khi mẹ Chúa Jêsus nhận thấy chuyện xảy ra, bà ưình nan đề ngay cho Con Trai mình. Bà biết Ngài có thể làm phép lạ để cung cấp rượu, và có lẽ bà muốn con trai mình bày tỏ chính Ngài là Con Đức Chúa Trời cho những vị khách đang đến dự. Trong Kinh Thánh, rượu thường nói về sự vui mừng. Khi Mari nói, "Người ỉa không có rượu nữa," bà đang mô tả rất chính xác về những người nam và nữ chưa hề được cứu. Không hề có vui mừng thật và lâu dài cho những người chưa tin.
2:4 Câu Chúa trả lời cho mẹ dường như lạnh lùng và xa cách. Nhưng đây không phải là một lời quở trách nặng nề như nó có vẻ đối với chúng ta. Chữ "đàn bà kia" dùng ở đây chính là một đanh hiệu tôn trọng, tương tự như từ ngữ "lady" (quý bà) của chúng ta. Khi Chúa hỏi: "Hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng" (Bản Anh ngữ: "Hỡi đàn bà kia, nỗi lo của ngươi có liên quan gì đến Ta?"), Ngài cho thấy trong khi thi hành sứ mạng thiên thượng của Ngài, Ngài không phục dưới những lời chỉ dạy từ mẹ Ngài, nhưng hoàn toàn hành động vâng theo ý muốn của Cha Ngài trên trời. Mari muốn thấy Chúa Ịêsus được vinh hiển, nhưng Ngài phải nhắc bà nhớ thời điểm ấy vẫn chưa đến. Trước khi Ngài hiện ra cho thế gian với tư cách Đấng Christ toàn thắng, Ngài phải trước nhất lên bàn thờ của lễ thiêu, và đây là việc Ngài đã làm tại thập tự giá ở đồi Gôgôtha.
VVilliam nói như sau: Cụm từ "Ta với ngươi có sự xì chăng" .xuất hiện nhiều lần trong
Kinh Thánh. Câu này muôn nói: "Chứng ta có điều gì chung?" Câu trả lời rằng: "Không có gì cả." Đavít dùng câu nàx hai lần đồi với nlnĨỊìg anh em bù con của mình, là các con trai của Xêrugia. Họ không thê nào có điều gì chung với ông trong sự sống thuộc linh cả! Êlisê dùng câu này trong HCácvua 3 để diễn tả vực ngăn cách giữa ông và Giồram con Aháp lù sâu biết bao! Đã ba lần vía quỷ sử dụng chính độnq từ này để cho thấy Sát an chẳng, hề có gì chun? với Đấng Christ, hay Đấng Christ với Saton. Và cuối cùm>, Chúa đã dừng câu này nói với Nữ ĐồníỊ Trinh Man dế cho thấy thật khâm* thê vượt qua vực sâu giữa thần tánh vô tội của Ní>ùi với nhân tánh tội lỗi cứa bà, và chí có Một Tiên^ Nói Duy Nhất có thâm quyền trên dôi tai của Ngài5
2:5 Mali hiểu ý nghĩa những lời nói của Ngài, vì vậy bà bảo các tôi tớ hãy vâng theo mọi lời Chúa truyền dạy họ. Những lời của bà là lời quan trọng cho mỗi chúng ta. Lưu ý bà không truyền những người này vâng lời bà, hay vâng lời bất kỳ người nào khác. Bà chỉ cho họ đến với Chúa Jêsus và bảo họ rằng Ngài là Đấng mà họ phải vâng lời. Những lời dạy của Chúa Ịêsus được ban cho chúng ta qua các trang Tân Ước. Khi đọc quyển sách quý báu này, chúng ta phải nhớ những lời vừa được ghi lại của Mari, "Người biểu chi, hãy vâng theo cả."
2:6 Tại nơi tổ chức tiệc cưới, có sáu cái ché đá lớn, mỗi cái chứa hai ba ga-lông nước (khoảng 90-130 lít) nước này được người Do Thái dùng rửa sạch sự ô uế. Chẳng hạn, nếu một người Do Thái đụng phải xác chết, người ấy bị kể là ô uế cho đến khi chịu một lễ nghi tẩy uế nào đó.
2:7 Chúa Jêsus truyền lịnh đổ nước đẩy những ché này. Những tôi tớ làm theo lịnh này tức khắc. Chúa dùng những phương tiện sẵn có khi Ngài sắp thi hành phép lạ. Ngài cho phép con người cung cấp những ché đá, và đổ đẩy nước vào đó, nhưng rồi Ngài làm việc mà không người nào từng làm được - biến nước thành rượu! Chính những đầy tớ này - chứ không phải các môn đồ - là người đổ nước đầy ché. Bằng cách này, Chúa tránh mọi khả năng bị ghép tội lừa đảo. Hem nữa, những ché này được đổ đầy tới miệng, để khỏi ai nói rượu đã được đổ thêm vào lượng nước đó.
2:8 Giờ đây phép lạ xảy ra. Chúa truyền những đầy tớ hãy múc nước từ các ché đá đó rồi đem cho người coi tiệc. Từ đây, rõ ràng phép lạ đã xảy ra tức thời. Nước đã không biến thành rượu qua một khoảng thời gian, nhưng chỉ trong một giây hay khoảng cỡ đó. Đúng như có người đã trinh bày đầy thi vị: "Nước vô tri giác đã nhìn thấy Đức Chúa Trời của chúng và đỏ mặt hổ thẹn."
2:9 Chủ tiệc là người có trách nhiệm sắp xếp các bàn ăn và thức ăn. Khi chủ tiệc nếm thứ rượu ấy ông nhận thấy có điều bất thường đã xảy ra. Ổng không biết rượu này đến bởi đâu, nhưng biết đây là rượu rất ngon, nên lập tức gọi cho chàng rể.
Cơ Đốc nhân ngày nay nên có thái độ nào đối với rượu? Đôi khi rượu
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được dùng như dược liệu, và điều này hoàn toàn phù hợp với sự dạy dỗ của Tân Ước (I.Timôthê 5:23). Tuy nhiên, vì những hậu quả kinh khiếp đã xảy ra liên quan đến cách dùng rượu vô độ, Cơ Đốc nhân phải cẩn ưọng Ương mọi hoàn cảnh và trong mọi nền văn hóa, trước hết dành tất cả cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, không được thỏa mãn dục vọng ích kỷ của riêng mình. Tín đồ luôn nhớ những lời cảnh cáo một cách rõ ràng ương Kinh Thánh chống lại thói ghiền rượu (Rôma 13:13; Gai 5:21; Êphêsô 5:18; I.Phi 4:3); và nói chung chống lại mọi sự vô độ (I.Côrinhtô 6:12). Ai cũng có thể trở nên ghiền rượu. Cách để ưánh nguy hiểm này ấy là đừng đụng đến những thức uống có cồn. Cuối cùng, chúng ta phải luôn xem xét đến ảnh hưởng những hành động của mình trên người khác (Rỏma 14:21). Cơ Đốc nhân sẽ có lời làm chứng thật tồi tệ nếu người chưa được cứu thấy Cơ Đốc nhân ấy uống rượu, và vì vậy, Cơ Đốc nhân nên kiêng rượu.
2:10 Người coi tiệc đã chú ý đến sự khác biệt rất nổi bật giữa phương cách hành động của Chúa Jêsus với phương cách hành động thông thường của con người. Thói thường tại tiệc cưới là dọn rượu ngon trước, khi người ta có thể phát hiện đúng nhất và thưởng thức được hương vị của nó. Sau đó, khi đã ăn và uống rồi, người ta không còn tỉnh táo về phẩm chất những thức uống nữa. Trong tiệc cưới này, rượu ngon nhất lại được dọn lên sau cùng. Trong điều này có ý nghĩa thuộc linh cho chúng ta. Thế gian thường đem ngay từ lúc đầu cho người ta điều tốt nhất mà thế gian có. Nó chìa ra những lời chào mời hấp dẫn nhất của nó cho giới trẻ. Sau đó khi người ta đã phí phạm đời họ trong những lạc thú trống rỗng, thế gian không còn gì khác hem những cặn bã cho tuổi già của người ấy. Đời sống Cơ Đốc hoàn toàn trái ngược với cảnh đó. Đời sống ấy luôn luôn trớ nên tốt hơn. Đấng Christ giữ lại rượu ngon nhất cho đến lúc cuối cùng. Tiệc yến sẽ đến ưếp theo sau sự kiêng ăn.
Phần Kinh Thánh này có áp dụng hết sức trực tiếp cho dân Do Thái. Lúc này không hề có sự vui mừng thật trong Do Thái giáo. Dân chúng đang trải qua một loạt những nghi lễ và kỳ lễ buồn tẻ, nhưng sự sống dành cho họ thật vô vị. Họ là những người xa lạ với sự vui mừng thiên thượng. Chúa Jêsus đang tìm cách dạy họ đặt đức tin nơi Ngài. Chúa sẽ biến sự hiện hữu buồn tẻ của họ trở nên đầy dẫy vui mừng. Nước của lễ nghi và kỳ lễ Do Thái có thể biến thành rượu của thực tại đầy vui mừng trong Đấng Christ.
2:11 Câu tuyên bố đây là phép lạ thứ nhất đã loại bỏ những phép lạ lố bịch được gán cho Chúa chúng ta vào thời thơ ấu của Ngài. Những phép lạ ấy được tìm thấy trong những sách Ngụy Tin Lành như là "Sách Tin Lành của Phierơ." Chúng gán cho Chúa chúng ta những phép lạ mà người ta cho rằng được thi hành khi Ngài còn là đứa trẻ và hầu như mang bản chất lộng ngôn. Vì thấy trước điều này, Đức Thánh Linh đã bảo vệ thời kỳ này trong đời sống của Chúa chúng ta và
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tính cách của Ngài bởi một chú thích nhỏ bổ sung thêm ở đây.
Hóa nước thành rượu là một dấu lạ, có nghĩa là một phép lạ có kèm theo một ý nghĩa. Đây là một hành động siêu phàm có kèm theo ý nghĩa thuộc linh. Những phép lạ này cũng được nhằm chứng tỏ Chúa Jêsus thực sự là Đấng Christ của Đức Chúa Trời. Bằng cách thi hành dấu lạ này, Ngài đã tỏ bày sự vinh hiển của mình. Ngài đã cho con người thấy Ngài thật sự là Đức Chúa Trời - biểu hiện ra trong xác thịt. Các môn đồ bèn tin Ngài. Đương nhiên, trên một phương diện, họ đã tin nơi Ngài từ ưước đó. Nhưng giờ đây đức tin của họ được làm cho vững mạnh, và họ tin Ngài đầy đủ hơn. Cynddylan Jones nói rỗ:
Phép lạ thứ nhất của Mâise lờ hóa nước thành huyết: trong dó đã có một xêu tô hủy diệt khủní> khiếp. NlĩitỉìíỊ phép lạ thứ nhất cùa Đâni> Christ là hóa nước thành rượu: trong dỏ có một rêu tô êm dịu đem lại sự yên úi.
E. Chúa Jêsus Tẩy Sạch Nhà Cùa Cha Ngải (2:12-17)
2:12 Giờ đây Cứu Chúa rời Cana xuống thành Cabênaum cùng với mẹ, anh em và môn đổ Ngài. Họ chỉ ở tại Cabênaum ít ngày thôi. Ngay sau đó, Chúa Jêsus lên thành Giêrusalem.
2:13 Bắt đầu từ lúc này, chúng ta có lời chứng đầu tiên của Chúa cho thành Giêrusalem. Giai đoạn này trong chức vụ Ngài tiếp tục cho đến đoạn 3, câu 21. Ngài vừa bắt đầu vừa kết thúc chức vụ công khai của Ngài bằng cách tẩy sạch đền thờ tại thời điểm Lễ Vượt Qua (cũng xem Mathiơ 21:12,13; Mác 11:15-18; Luca 19:45,4Ố). Lễ Vượt Qua là kỳ lễ hằng năm kỷ niệm thời kỳ con cái Ysơraên được giải thoát khỏi ách nô lệ trong xứ Êdíptô và được dẫn vượt qua Biển Đỏ tiến vào đồng vắng, và sau đó tiến vào Đất Hứa. Lần cử hành Lễ Vượt Qua đầu tiên được ghi lại trong Xuất Êdíptô Ký 12. Là một người Do Thái mộ đạo, Chúajêsus đi lên Giẽrusalem để dự ngày lễ quan trọng này trong lịch Do Thái.
2:14 Đến đền thờ, Ngài thấy đền thờ đã trở thành nơi họp chợ. Bò, chiên, bổ câu được bày bán, và người đổi bạc cũng đang giao dịch tại đó. Các thú vật và chim được bán cho người thờ phượng dùng làm của tế lễ. Những người đổi bạc nhận tiền của những người đến từ các nước ngoài và đổi tiền của Giêrusalem để khách hành hương có thể trả thuế đền thờ. Người ta biết rằng những người đổi tiền này thường lợi dụng và gian lận với những người đến từ nơi xa.
2:15 Roi dây mà Chúa bện chắc là một cái roi nhỏ làm bằng dây. Kinh Thánh không ghi lại Ngài đã thực sự dùng roi ấy đánh ai. Thay vào đó, chắc đây chỉ đem thuần là biểu tượng về thẩm quyền mà Ngài đang cầm trong tay. Vung roi trước mặt, Ngài đuổi những kẻ buôn bán ấy ra khỏi đền thờ và đổ bàn của những người đổi bạc.
2:16 Luật pháp cho phép người nghèo dâng một cặp chim bồ câu, vì họ không thể trả tiền để mua những con thú đắt tiền hem. Đối với người bán bồ câu, Chúa truyền lịnh hãy cất
bỏ điểu đó khỏi đây. Thật không phù hợp khi họ làm nhà Cha của Ngài ra nhà buôn bán. Trong mọi thời đại, Đức Chúa Trời đã cảnh cáo dân sự Ngài đừng dùng những sự phục vụ ương tôn giáo như một phương tiện làm giàu. Trong mọi hành động của Ngài không có điều gì là tàn ác hay bất công. Đúng hơn, chúng chỉ là dấu hiệu cho thấy đức thánh khiết và công bình của Ngài.
2:17 Khi môn đồ Ngài thấy việc đang xảy ra, họ được nhắc cho nhớ lại Thithiên 69:9, là câu báo trước rằng khi Đấng Mêsi đến, Ngài sẽ hoàn toàn đầy dẫy lòng sốt sắng về những việc của Đức Chúa Trời. Giờ đây họ đã thấy Chúa Jêsus bày tỏ lòng cương quyết mãnh liệt để sự thờ phượng Chúa phải được thanh sạch, và họ nhận ra đây chính là Đấng được tác giả Thithiên đã nói đến.
Chúng ta nên nhớ thân thể Cơ Đốc nhân là đền thờ của Đức Thánh Linh. Chúa Jêsus đã lo lắng cho đền thờ tại Giêrusalem được giữ thuần khiết thế nào, thì chúng ta cũng phải cẩn thận phó dâng thân thể mình cho Chúa để được tẩy sạch liên tục thể ấy.
ỉ. Chúa Jêsus Báo Trước sự Chết Và sự Sông Lại của Ngài (2:18-22)
2:18 Dường như dân Do Thái luôn tìm kiếm một dấu lạ hay phép lạ nào đó. Trên thực tế họ đang nói: "Nếu thầy làm một công việc vĩ đại đầy quyền năng cho chúng tôi, thì chúng tôi mới tin." Tuy nhiên, Chúa Jêsus làm hết phép lạ này đến phép lạ kia mà lòng họ vẫn cứ khép kín với Ngài, trong câu 18, họ chất vấn thẩm quyển
Ngài dùng để đuổi những người làm ăn buôn bán ra khỏi đền thờ. Họ đòi hỏi Ngài phải làm một dấu lạ nào đó để xác nhận lời Ngài tuyên bố là Đấng Mêsi.
2:19 Để ưả lời, Chúa Jêsus tuyên bố một câu đáng kinh ngạc về sự chết và sự sống lại của Ngài. Ngài bảo họ họ sẽ phá hủy đền thánh của Ngài, nhưng trong ba ngày, Ngài sẽ dựng nó lại. Thần tánh của Đấng Christ một lần nữa được nhìn thấy trong câu này. Chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể phán: "Trong ba ngày ta sẽ dựng lại!"
2:20 Người Gỉuđa không hiểu Ngài. Họ quan tâm đến của cải vật chất hem là lẽ thật thuộc linh. Đền thờ duy nhất họ có thể nghĩ đến chính là đền thờ Hêrốt, lúc bấy giờ đang đứng tại Giêrusalem. Người ta xây đền thờ này mất bốn mươi sáu năm, và họ không hiểu nổi làm sao có người có khả năng xây lại trong ba ngày.
2:21 Tuy nhiên, Chúa Jêsus đang nói đến chính thân thể Ngài, là đền thánh mà toàn bộ sự đầy dẫy của Đức Chúa Trời ngự trong đó. Những người Giuđa này đã làm ô uế đền thờ tại Giêrusalem thể nào, thì họ cũng sẽ giết Ngài trong một vài năm ngắn ngủi nữa thể ấy.
2:22 Về sau, sau khi Chúa Jêsus chịu đóng đinh và được từ kẻ chết sống lại rồi, môn đồ nhớ lại Ngài đã hứa sống lại trong ba ngày. Với sự ứng nghiệm lời tiên tri thật tuyệt vời như thế trước mắt, họ tin Kinh Thánh và Lời Chúa Jêsus đã phán.
Chúng ta thường gặp những chân lý rất khó hiểu. Nhưng ở đây chúng ta học được rằng chúng ta nên chất chứa Lời Đức Chúa Trời ưong lòng mình. Một ngày nào đó về sau, Chúa sẽ khiến điều đó tỏ tường cho chúng ta, dầu bây giờ chúng ta chưa hiểu. Khi nói họ tin Kinh Thánh, điều đó có nghĩa họ đã tin những lời dự ngôn của Cựu Ước về sự sống lại của Đấng Mêsi.
6. Nhiêu Nguôi xưng Mình Tin Đãng Christ (2:23-25)
2:23 Do kết quả dấu lạ Chúa Jêsus đã làm tại Giẽrusalem trong Lễ vượt Qua, nhiều người tin danh Ngài. Điều này không nhất thiết họ thật sự phó thác đời sống mình cho Ngài với lòng tin cậy đem sơ; đúng hơn, họ tự xưng mình chấp nhận Ngài. Hành động của họ không hề thực tế; nó chỉ là biểu hiện bề ngoài đi theo Chúa Jêsus. Điều đó tương tự với tình trạng chúng ta gặp trong thế gian này, là nơi rất nhiều người tuyên bố mình là Cơ Đốc nhân nhưng chưa hề thực sự được tái sanh bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ.
2:24 Dầu rất nhiều người tin Ngài, nhưng Chúa Jêsus không tin (cùng một từ ngữ trong tiếng Hylạp) nơi họ. Câu này có nghĩa Ngài không phó thác chính Ngài cho họ. Ngài nhận thấy họ đến với Ngài chỉ vì hiếu kỳ. Họ đang Um điều gì đó thuộc về cảm tính và ngoạn mục. Ngài nhận biết mọi người - tư tưởng và những động cơ của họ. Ngài biết vì sao họ hành động như vậy. Ngài biết đức tin của họ là thật hay chỉ là sự bắt chước.
2:25 Không ai biết lòng người rõ hơn chính Chúa. Ngài không cẩn ai dạy hay soi sáng cho Ngài về đề tài đó. Ngài hiểu biết trọn vẹn về mọi điều ương lòng người ta và vì sao họ cư xử như vậy.
H. Chua Jêsus Dạy Nĩcôđem về sự Tái Sanh (3:1-21)
3:1 Cầu chuyện về Nicôđem tương phản với điều vừa xảy ra trước đó. Rất nhiều người Giuđa tại Giêrusalem xưng mình tin Chúa, nhưng Ngài biết đức tin của họ không thật. Nicôđem là một ngoại lệ. Chúa nhận thấy nơi ông lòng khao khát sốt sắng muốn biết chân lý. Câu Ì đúng ra nên bắt đầu bằng một từ nối: "Nhưng1 trong vòng người Pharisi, có người tên là Nicôđem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giuđa."
Nicôđem được công nhận là giáo sư giữa vòng dân ông. Có lẽ ông đến với Chúa tìm sự dạy dỗ, để có thể trở về cùng dân Do Thái với kiến thức bổ sung thêm này.
3:2 Kinh Thánh {chông nói vì sao Nicôđem đến với Chúa Jêsus đương ban đêm. Lời giải thích hiển nhiên nhất ấy là chắc ông sẽ rất bối rối khi bị người ta nhìn thấy mình đến với Chúa Jêsus, vì Chúa Jêsus tuyệt nhiên không được đại đa số dân Do Thái chấp nhận. Tuy nhiên, ông đã đến với Chúa Jêsus. Nicôđem công nhận Chúa Jêsus là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì không ai có thể làm phép lạ như thế nếu không được sự giúp đỡ trực tiếp của Đức Chúa Trời. Dầu hiểu biết như vậy, Nicôđem vẫn không nhận ra Chúa là Đức Chúa Trời tỏ mình trong
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xác thịt. Ông giống như rất nhiều người ngày nay đang bảo rằng Chúa Jêsus là một vĩ nhân, một giáo sư tuyệt vời, một tấm gương nổi bật. Tất cả những lời tuyên bố này vẫn không phải là chân lý đầy đủ. Chúa Jêsus đã ra và hiện là Đức Chúa Trời.
3:3 Thoạt nhìn, câu trả lời của Chúa Jêsus dường như không liên quan đến điều Nicôđem vừa nói. Chúa chúng ta đang nói: "Hỡi Nicôđem, ngươi đã đến với ta để được dạy dỗ, nhưng điều ngươi thật sự cần chính là được tái sanh. Đây chính là nơi ngươi phải bắt đầu. Ngươi phải được sanh lại từ ưên cao. Nếu không, ngươi không bao giờ có thể thấy nước Đức Chúa Trời."
Chúa giới thiệu những lời tuyệt vời này bằng cụm từ: "Quả thật, quả thật" (nghĩa đen là Amen, Amen). Những lời này báo cho chúng ta biết là sắp có một lẽ thật quan trọng được đưa ra.
Là người Giuđa, Nicôđem lâu nay vẫn đang trông chờ Đấng Mêsi đến để giải thoát dân Ysơraên khỏi ách nô lệ của Rôma. Đế quốc Lamã bấy giờ thống trị toàn thế giới, và người Do Thái phải phục dưới luật pháp và chính quyền cửa Lamã. Nicôđem đã khao khát thời điểm Đấng Mêsi thiết lập vương quốc Ngài trên đất, lúc đó dân Do Thái sẽ làm đầu muôn dân, và lúc đó mọi kẻ thù của họ sẽ bị tiêu diệt. Giờ đây Chúa báo cho Nicôđem biết muốn vào nước đó, thì phải sanh lại. Sự sinh ra lần thứ nhất cần thiết cho sự sống thuộc thể thể nào, thì sự sinh ra lần thứ nhì cũng cần thiết cho sự sống thiên thượng thể ấy. (Cụm từ "sanh lại" có thể củng có nghĩa là "sanh ra từ trên cao.") Nói cách khác, chỉ những người nào có đời sống đã thay đổi mới được vào vương quốc của Đấng Christ. Vì ưiều đại của Ngài là Ưiều đại công bình, nên thần dân của Ngài cũng phải là người công bình. Ngài không thể trị vì ưên một dân tộc đang tiếp tục đi ương tội lỗi họ.
3:4 Một lần nữa ở đây, chúng ta thấy thật khó cho con người hiểu được lời Chúa Jêsus. Nicôđem khăng khăng hiểu mọi sự theo nghĩa đen. Ông không hiểu nổi một người trưởng thành làm sao sanh lại lần nữa. ổng suy nghĩ đến tình ưạng không thể xảy ra về mặt thuộc thể cho một người trở vào lòng mẹ để một lần nữa được sanh ra.
Nicôđem làm minh họa về "người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng" (I.Côrinhtô 2:14).
3:5 Để giải thích thêm, Chúa Jêsus bảo Nicôđem phải sanh lại bởi nước và Thánh Linh. Nếu không, ông không bao giờ được vào nước Đức Chúa Trời.
Chúa Jêsus muốn nói điểu gì? Nhiều người quả quyết Chúa muốn nói đến nước theo nghĩa đen, và Chúa Jêsus nói về lẽ thiết yếu của phép báptêm để được cứu rỗi. Tuy nhiên, sự dạy dỗ như thế lại trái với phần còn lại của Kinh Thánh. Trong suốt cả Lời Đức Chúa Trời, chúng ta đọc thấy sự cứu rỗi là bởi đức tin nơi một mình
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Đức Chúa Jêsus Christ mà thôi. Phép báptêm dành cho những người đã được cứu rồi, chứ không được định để làm phương tiện cứu rỗi.
Có người gợi ý rằng nước trong câu này nói đến Lời Đức Chúa Trời. Trong Ềphêsô 2:25,26, nước được liên hệ gần gũi với Lời Đức Chúa Trời. Hem nữa, ưong I.Phierơ Ì :23 và Giacơ 1:18 có nói sự tái sanh xảy ra nhờ Lời Đức Chúa Trời. Do đó, rất có thể nước trong câu này thực sự nói đến Kinh Thánh. Chúng ta biết không thể có sự cứu rỗi nếu không có Kinh Thánh. Sứ điệp chứa đựng trong Lời Đức Chúa Trời chính là điều tội nhân phải nhận lấy trước khi có được sự tái sanh.
Nhưng nước cũng có thể nói đến Đức Thánh Linh. Trong Giăng 7:38-39, Chúa Jêsus nói về sông nước hằng sống, và chúng ta được dạy rõ rằng khi Ngài dùng chữ nước, Ngài đang nói về Đức Thánh Linh. Nếu nước nói đến Đức Thánh Linh trong đoạn 7, vậy tại sao nó không mang cùng ý nghĩa ấy trong đoạn 3?
Tuy nhiên, dường như sẽ gặp khó khăn nếu chấp nhận lối giải thích này. Chúa Jêsus phán: "Nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời." Nếu hiểu nước ở đây nói đến Đức Thánh Linh, thì như vậy có vẻ Đức Thánh Linh được nhắc đến hai lần trong câu này. Nhưng chữ được địch là "và" cũng có thể được dịch chính xác là "thậm chí." Do đó, câu này sẽ như sau: Nếu một người chẳng nhờ nước, thậm chí nhờ Đức Thánh
Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi tin đấy là ý nghĩa chính xác của câu này. Sự sinh ra thuộc thể vẫn chưa đủ.8 Cũng phải có sự sanh ra thuộc linh nếu muốn vào Nước Đức Chúa Trời. Sự sinh ra thuộc linh này do Thánh Linh Đức Chúa Trời để lại khi một người tin vào Chúa Jêsus Christ. Lối giải thích này được hậu thuẫn bởi sự kiện cụm từ "sanh bởi Thánh Linh" được tìm thấy hai lần trong những câu tiếp theo (câu ó, 8).
3:6 Dẫu Nicôđem bằng cách nào đó có thể vào lòng mẹ lần thứ nhì để được sinh ra lần thứ hai, thì điều đó vẫn không sửa được bản tánh xấu xa trong ông. Cụm từ "hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt" có nghĩa con cái sanh bới cha mẹ về phần xác thì được sanh ra trong tội lỗi và tuyệt vọng, hoàn toàn không thể tự cứu mình. Mặt khác, hễ chỉ sanh bởi Thánh Linh là thẩn. Sự sanh ra thuộc linh xảy ra khi một người tin nơi Chúa Jêsus. Khi một người nhờ Thánh Linh sanh lại, người ấy nhận bản tánh mới, và được dựng nên phù hợp cho Đức Chúa Trời.
3:7 Nicôđem đừng nên lấy làm lạ
về sự dạy dỗ của Chúa Jêsus. Ông phải nhận thấy con người phải được sanh lại, và ông phải hiểu bản tánh con người hoàn toàn không thể cứu được tình trạng sa ngã của chính họ. Ông phải nhận thấy muốn làm thần dân trong nước Đức Chúa Trời, mỗi người phải trở nên thánh khiết, thanh sạch và thuộc linh.
3:8 Như cách thường làm, Chúa Jêsus dùng thiên nhiên để minh họa
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chân lý thuộc linh. Ngài nhắc Nicôđem rằng gió thổi đi đâu thì thổi, người ta có thể nghe tiếng gió nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết di đâu. Sự tái sanh rất giống với gió. Trước hết, sự tái sanh xảy ra theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Sự tái sanh không phải là một sức mạnh ở dưới quyền kiểm soát của con người. Thứ nhì, sự tái sanh là vô hình. Bạn không thể nhìn thấy sự tái sanh xảy ra, nhưng có thể thấy những kết quả của sự tái sanh trong đời sống của người ấy. Khi một người được cứu, sự thay đổi xảy đến cho người. Những điểu ác trước kia người yêu mến, thì nay người ghét chúng. Nay người yêu mến chính những điểu thuộc về Đức Chúa Trời mà trước kia người xem thường. Không ai hiểu đầy đủ về gió thể nào, thì cũng vậy, sự tái sanh là một công tác lạ lùng của Thánh Linh Đức Chúa Trời mà con người không thể hiểu hết. Hơn nữa, giống như gió, sự tái sanh là không thể đoán trước được. Không thể nói được sự tái sanh xảy ra khi nào và ở đâu.
3:9 Một lần nữa, Nicôđem minh họa cho tình ưạng lý ưí tự nhiên không thể hiểu được những vấn đề thiên thượng. Rõ ràng, ông vẫn đang cố nghĩ sự tái sanh như một sự kiện thiên nhiên hay thuộc thể, chứ không phải như một biến cố thuộc linh. Vì vậy ông hỏi Chúa Jêsus: "Điểu đó làm thể nào được?"
3:10 Chúajêsus trả lời là giáo SƯ của Ysơraên, đáng ra Nicôđem phải hiểu những điểu này rồi. Kinh Thánh Cựu Ước nói rõ rằng khi Đấng Mêsi ưở lại ưần gian để thiết lập vương quốc Ngài, trước hết Ngài sẽ đoán xét những kẻ thù Ngài và tiêu diệt mọi điều nào chống nghịch Ngài. Chỉ những người nào đã xưng ra và lìa bỏ tội của họ mới được vào vương quốc Ngài.
3:11 Bấy giờ, Chúa Jêsus nhấn mạnh sự vô ngộ của lời Ngài dạy, và còn nhấn mạnh cả lòng vô tín của con người đối với sự dạy dỗ ấy. Từ suốt cả cõi đời đời, Ngài đã biết lẽ chân thật của điều này và chỉ dạy dỗ những điểu nào Ngài đã biết và đã thấy. Nicôđem và hầu hết người Giuđa thời ông đã không chịu tín lời làm chứng của Ngài.
3:12 Những việc thuộc về đất mà
Chúa nói đến trong câu này là những điều nào? Đó là vương quốc trên trần gian của Ngài. Là người nghiên cứu Cựu Ước, Nicôđem đã biết một ngày kia Đấng Mêsi sẽ đến và thiết lập vương quốc theo nghĩa đen ngay trên đất này với Giêrusalem là kinh đỏ của Ngài. Điều Nicôđem không thể hiểu được chính là: muốn vào nước ấy, phải được tái sanh. Vậy "những việc thuộc về trời" mà Chúa nói đến ở đây là gì? Chúng là những chân lý sẽ được giải nghĩa trong các câu tiếp theo -tức là phương cách kỳ diệu để bởi đó một người tiếp nhận sự tái sanh này.
3:13 Chỉ có một người duy nhất đủ tư cách nói những việc thuộc về trời, vì Ngài chính là Đấng duy nhất ấy, Đấng đã ở trên trời. Chúa Jêsus không chỉ đơn thuần là một giáo sư được Đức Chúa Trời sai đến giữa vòng loài người, nhưng Ngài còn là Đấng đá
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Sống với Đức Chúa Cha từ cả cõi đời đời, và đã từ ười xuống thế gian này. Khi Ngài nói "chưa hể có ai lên trời," Ngài không có ý bảo các thánh đồ Cựu Ước như Hênóc và Êli đi vẫn chưa đến ười, nhưng Ngài nói họ đã được cất lên trời Ương khi Ngài đi lên trời bằng chính quyền năng của Ngài. Một cách giải thích khác nữa ấy là: không một con người nào có quyền đến liên tục trước hiện diện của Đức Chúa Trời theo như cách Ngài đã đến. Ngài có thể đến nơi ngự của Đức Chúa Trời theo cách độc nhất vô nhị vì Ngài đã từ trời xuống đất này. Dầu Chúa Jêsus đứng trên đất đang nói chuyện với Nicôđem, Ngài nói rằng Ngài vốn ở trên trời. Làm sao như vậy được? Đây là một câu tuyên bố sự thật, Là Đức Chúa Trời, Chúa có thể cùng lúc ở khắp mọi nơi. Đây chính là điều chúng ta muốn nói khi bảo rằng Ngài là Đấng Toàn Tại. Tuy một số bản Kinh Thánh hiện đại bỏ sót những chữ "Đấng vốn ở trên trời" (who is in heaven - thì hiện tại), nhưng những chữ này được hậu thuẫn rộng rãi trong nhiều thủ bản và thuộc về khúc Kinh Thánh này.
3:14 Giờ đây Chúa Jẽsus sắp bày tỏ chân lý thiên thượng cho Nicôđem. Làm thể nào sự tái sanh xảy ra? Hình phạt cho tội lỗi con người phải được thỏa đáp trước đã. Con người không thể vào Thiên đàng trong tội lỗi của họ. Xưa Môise treo con rắn bằng đổng trên cây trụ trong đổng vắng khi hết thảy con cái Ysơraên bị rắn cắn thể nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên dường ấy. (Đọc Dânsố Ký 21:49).
Khi họ lang thang qua đồng vắng đến Đất Hứa, con cái Ysơraên trở nên ngã lòng và mất kiên nhẫn. Họ lầm bằm với Chúa. Để phạt họ, Chúa sai rắn lửa đến giữa họ và nhiều người phải chết. Khi những người sống sót kêu cầu ăn năn với Chúa, Chúa bảo Môise làm một con rắn bằng đổng treo trên một cây trụ. Những người Ysơraên bị rắn cắn mà chịu nhìn con rắn này thì được chữa lành bởi phép lạ của Ngài. Chúa Jêsus đã trưng dẫn sự kiện Cựu Ước này để minh họa cách mà sự tái sanh sẽ xảy ra. Những người nam nữ đã bị rắn tội lỗi cắn, và bị kết án phải chịu sự chết đời đời.. Con rắn bằng đổng là hình bóng hay hình ảnh về Chúa Jêsus. Trong Kinh Thánh, đồng nói đến sự đoán xét. Chúa Jêsus là Đấng vô tội và đáng ra không bao giờ bị hình phạt, nhưng Ngài đã thế chỗ chúng ta và gánh chịu sự đoán phạt mà chúng ta đáng phải chịu. Cây trụ nói về thập tự giá của đồi Gôgôtha, là nơi Chúa Jêsus sẽ bị treo lên. Chúng ta được cứu bởi nhìn đến Ngài trong đức tin.
3:15 Cứu Chúa, là Đấng không hể biết đến tội lỗi, đã bị trở nên tội lỗi vì cớ chúng ta, để chúng ta được làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời trong Ngài. Hễ ai tin Chúa Jêsus thì nhận lấy sự sống đời đời như một món quà tặng không.
3:16 Đây là câu được biết đến nhiều nhất trong cả Kinh Thánh, bởi vì câu này phát biểu Tin Lành rất rõ ràng và đơn giản. Câu này tóm tắt điều Chúa Jêsus đang dạy Nicôđem về phương cách tiếp nhận sự tái sanh.
Chúng ta đọc thấy Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Thế gian ở đây bao
gồm cả nhân loại. Đức Chúa Trời không yêu tội lỗi của nhân loại, cũng không yêu hệ thống thế gian gian ác này, nhưng Ngài yêu con người và không muốn bất kỳ ai bị chết mất.
Mức độ tình yêu của Ngài được bày tỏ bới sự kiện Ngài đã ban Con Một của Ngài. Đức Chúa Trời không có con nào khác giống như Chúa Jêsus. Chính để tỏ bày tình yêu vô hạn của Ngài mà Ngài sẵn lòng ban Con độc nhất của Ngài đến chết thay dòng dõi tội lỗi phản loạn. Câu này không có nghĩa mọi người đều được cứu. Một người phải tiếp nhận điều Đấng Christ đã làm cho mình trước đã thì Đức Chúa Trời mới ban cho người ấy sự sống đời đời. Do đó, những lời sau được bổ sung thêm: "Hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất." Không cần phải để bất kỳ ai bị hư mất. Chúa đã dự bị phương cách cho mọi người có thể được cứu, nhưng mỗi người phải công nhận Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa của bản thân mình. Khi công nhận như vậy thì có sự sống đời đời như một tài sản hiện tại. Boreham nói:
Khi hội thánh hiên được tình yên Đức Chúa Trời đã dùfií> dể yêu thế QÌan, thì hội thánh sẽ klìónq m>tủ >i^(/i rà khôn í,' muốn ở xén. cho đến cìiừní> mọi đê quác vĩ dại đều bị bắt phục, cho đến chừníỊ mọi dáo san hô dền {lược chình phục vế cho NíỊÒi.9
3:17 Đức Chúa Trời không phải là vị vua hà khắc tàn ác chỉ lo trút giận trên nhân loại. Lòng Ngài tràn đầy dịu dàng đối với con người và Ngài đã trả giá tột cùng để cứu con người. Ắt hẳn Ngài có thể sai Con Ngài vào thế gian để đoán xét thế gian, nhưng Ngài đã không làm như vậy. Trái lại, Ngài sai con Ngài đến đây để chịu khổ, chịu tuôn huyết và chịu chết để thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. Công tác của Chúa Jêsus trên thập tự giá có giá trị lớn lao đến nỗi mọi tội nhân ở mọi nơi đều có thể được cứu nếu chịu tiếp nhận Ngài.
3:18 Giờ đây cả nhân loại được chia làm hai hạng người: hoặc là người tin Chúa, hoặc là người không tin Chúa. số phận đời đời của chúng ta được quyết định bởi thái độ của chúng ta đối với Con Đức Chúa Trời. Ai tin Cứu Chúa thì không bị đoán xét đâu, nhưng ai không tin Ngài thì hiện đã bị đoán xét rồi. Đức Chúa Jêsus đã hoàn tất công tác cứu rỗi, và giờ đây tùy mỗi cá nhân quyết định sẽ tiếp nhận hay khước từ Ngài. Thật khủng khiếp biết bao khi khước từ món quà tình yêu lớn lao đến thế. Nếu một ai không chịu tin Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời không thể làm gì khác hơn là đoán phạt người ấy.
Tin danh Ngài cũng chính là tin nơi Ngài. Trong Kinh Thánh, danh xưng đại diện cho người ấy. Nếu bạn tin nơi danh Ngài, tức là bạn tin Ngài.
3:19 Chúa Jêsus là sự sáng, tức Đấng đã đến thế gian. Ngài là Chiên Con vô tội và không ti vết của Đức Chúa Trời. Ngài đã chết thay tội lỗi của toàn thế gian. Nhưng con người có vì cớ đó mà yêu mến Ngài không? Không - họ tức giận Ngài, họ thích tội
lỗi của họ hơn là có Chúa Jêsus làm Cứu Chúa, vì vậy họ khước từ Ngài. Có một số loài bò sát trốn chạy khỏi sự sáng thể nào, thì những người gian ác cũng ừốn chạy khỏi hiện điện của Đấng Christ thể ấy.
3:20 Những người yêu thích tội lỗi thì ghét sự sáng, vì sự sáng phơi trần tình trạng tội lỗi của họ. Khi Chúa Jêsus ồ Mèn thế gian này, những người tội lỗi rất khó chịu bới sự hiện diện của Ngài vì Ngài bày tỏ tình trạng khủng khiếp của họ qua chính đức thánh khiết của Ngài. Cách tốt nhất để cho thấy độ cong một cái cây là đặt một cái cây thẳng bên cạnh cây cong. Đến thế gian trong tư cách Con Người Trọn Lành, Chúa Jêsus bày tỏ tình ưạng không ngay thẳng của mọi người khác, bằng phương cách so sánh.
3:21 Nếu một người thật sự ngay thẳng trước mặt Chúa, người ấy sẽ đến với sự sáng, tức là đến với Chúa Jêsus, và nhận ra tình trạng hoàn toàn không xứng đáng và đầy tội lỗi của chính mình. Bấy giờ người ấy sẽ tin cậy Cứu Chúa cho riêng mình, và bởi đó được sanh lại nhờ đức tin nơi Đấng Christ.
I. Chức Vụ Của Giăng Báptít Trong Xứ Giuđê (3:22-36)
3:22 Phần thứ nhất của đoạn này mô tả lời làm chứng của Chúa Jêsus trong thành Giêrusalem. Từ câu này đến cuối đoạn, Giăng mô tả chức vụ của Đấng Christ trong xứ Giuđê, tại nơi đó, rõ ràng Chúa tiếp tục công bố Tin Lành cứu rỗi. Khi con người đến với sự sáng, họ chịu báptêm. Từ câu này, có vẻ Chúa Jêsus đã làm phép báptêm, nhưng từ Giăng 4:2, chúng ta biết chính môn đồ Ngài làm phép báptêm.
3:23 "Giăng" được nói đến trong câu này chính là Giăng Báptít. Ông vẫn đang rao giảng sứ điệp ăn năn trong vùng Giuđê và làm báptêm cho những người Giuđa chịu ăn năn để chuẩn bị đón Đấng Mêsi hiện đến. Giăng cũng làm phép báptêm tại Ênôn... vì ở đó có nhiều nước. Câu này không chứng minh dứt khoát ông đã làm phép báptêm bằng cách dìm mình xuống, nhưng đương nhiên hàm ý điều đó. Nếu ông làm phép báptêm bằng cách ray nước, hay xối nước, thì chắc không phải cần có nhiều nước.
3:24 Câu này được nêu ra để giải thích chức vụ tiếp theo của Giăng và đáp ứng tiếp theo của những người Do Thái mộ đạo với chức vụ của ông. Trong tương lai gần, Giăng sẽ bị bỏ vào ngục và bị chém đầu vì đã làm chứng trung tín. Nhưng ngay lúc này, ông vẫn đang siêng năng thi hành sứ mạng của mình.
3:25 Từ câu này, rỏ ràng một số môn đổ của Giăng cãi lẫy với người Giuđa về lễ tinh sạch. Câu này muốn nói điều gì? Lễ tinh sạch ở đây nói đến phép báptêm. Lập luận ấy là: phép báptêm của Giăng có tốt hơn phép báptêm của Chúa Jêsus không. Phép báptêm nào có quyền năng hem? Phép báptêm nào có giá trị hem? Có lẽ một số môn đổ của Giăng tranh cãi thiếu khôn ngoan rằng không có phép báptêm nào tốt hem phép báptêm của thầy họ được. Có lẽ người Pharisi cố
trêu cho môn đồ của Giăng ganh tị với Chúa Jêsus và tình trạng được mến mộ của Ngài.
3:26 Họ đến với Giăng để tìm câu ưả lời quyết định. Dường như họ đang nói với Giăng: "Nếu phép báptêm của thầy là tốt hơn, vậy tại sao có rất nhiều người đang rời bỏ thầy để đến với Jêsus?" (Cụm từ "người ở cùng thây bên kia sông Giôđanh" chỉ về Đấng Christ.) Giăng làm chứng về Chúa Jêsus, và kết quả lời làm chứng này ấy là rất nhiều môn đồ của Giăng đã rời bỏ ông để bắt đầu theo Chúa Jêsus.
3:27 Nếu câu ưả lời của Giăng đang chỉ về Chúa Jêsus, thì có nghĩa bất kỳ thành công nào của Cứu Chúa cũng đều là dấu hiệu Đức Chúa Trời ưng thuận Ngài. Nếu Giăng đang nói đến chính mình, ông đang bảo rằng mình không hề giả vờ làm một người vĩ đại hay quan trọng. Ổng không hể tuyên bố phép báptêm của ông ưổi hơn phép báptêm của Chúa Jêsus. ở đây ông chỉ nói ông không hề có điều gì ngoại trừ những điều đã nhận được từ trên trời ban cho. Và không có cớ gì trong thế gian này khiến chúng ta nên kiêu hãnh hay tìm cách tự làm cho mình được người ta quý mến.
3:28 Giăng nhắc môn đồ của ông rằng ông đã nói rõ thời điểm, và một lần nữa nhắc rằng ỏng không phải là Đấng Christ, nhưng chỉ được sai đến để dọn đường cho Đấng Mêsi. Vậy cớ sao họ lại tranh cãi về ông? Cớ sao họ lại tìm cách thành lập một đảng phái quanh ông? ông không phải là nhân vật quan trọng, nhưng chỉ đang cố gắng chỉ cho người ta đến với Chúa Jêsus thôi.
3:29 Đức Chúa Jêsus Christ là chàng rể. Giăng Báptít chỉ là bạn của chàng rể, là "chàng phụ rể." Cô dâu không thuộc về bạn của chàng rể, nhưng ưái lại thuộc về chính chàng rể. Do đó, hoàn toàn xứng đáng khi người ta theo Chúa Jêsus chứ không theo Giăng. "Vợ" ở đây được dùng để nói tổng quát đến mọi người nào sẽ ưở thành môn đồ của Chúa Jêsus. Trong Cựu Ước, Ysơraên được gọi là vợ của Đức Giêhôva. về sau trong Tân Ước, những ai là thành viên trong hội thánh của Đấng Christ thì được mô tả qua hình ảnh của cô đâu. ở đây trong sách Tin Lành của Giăng, chữ này được dùng theo nghĩa tổng quát để bao gồm tất cả những ai lìa Giăng Báptít khi Đấng Mêsi xuất hiện. Câu này không nói đến Ysơraên hay hội thánh. Giăng không mất vui khi mất môn đồ. Niềm vui lớn lao của ông là lắng nghe tiếng của chàng rể. ông thỏa lòng khi Chúa Jêsus nhận được mọi sự chú ý. Sự vui mừng của ông được trọn vẹn khi Đấng Christ được con người ca ngợi và tôn kinh.
3:30 Toàn bộ mục tiêu cho chức vụ của Giăng được tóm tắt trong câu này. Ông làm việc không ngừng để chỉ cho những người nam và nữ đến với Chúa, khiến họ nhận ra giá trị thật của Ngài. Để làm việc này, Giăng nhận thấy ông phải giữ mình ở khuất đàng sau hậu trường. Đầy tớ Đấng Christ tìm cách thu hút sự chú ý về chính mình, thì đó diệt sự là một hình thức bất trung.
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Để ý ba chữ "phải" trong đoạn này: dành cho Tội Nhân (3:7); dành cho Cứu Chúa (3:14); và dành cho Thánh Đồ
3:31 Chúa Jêsus là Đấng đến từ trên cao và là Đấng trẽn hết mọi loài. Câu này nhằm bày tỏ nguồn gốc thiên thượng và địa vị tối cao của Ngài. Để chứng minh mình thấp kém hơn, Giăng Báptít nói ông từ đất đến, và thuộc về đất, nói ra cũng như là thuộc về đất. Câu này đơn giản có nghĩa là xét về sự sinh hạ, ông được sinh ra làm một con người bởi những bậc cha mẹ cũng là con người. Ông không thuộc về tầng lớp trên trời, và không thể nói với đồng một thẩm quyền như Con Đức Chúa Trời. Ổng thấp kém hơn Chúa Jêsus vì Đấng từ trên cao đến là trên hết mọi loài. Đấng Christ là Đấng tể trị tối cao của cả cõi vũ trụ. Do đó, hoàn toàn xứng đáng để người ta theo Chúa chứ không theo sứ giả của Chúa.
3:32 Nhưng khi Chúa Jêsus phán, Ngài phán đầy thẩm quyền. Ngài nói cho con người những điều Ngài đã thấy và nghe. Không hề có chút khả năng nào về sai lầm hay dối gạt. Thế nhưng thật lạ lùng khi nói, không ai nhận lấy lời chứng của Ngài. Đừng nên hiểu những chữ "không có ai" theo nghĩa tuyệt đối. Có những cá nhân tiếp nhận lời của Chúa Jêsus. Tuy nhiên, Giăng đang nhìn nhân loại nói chung và chỉ đem giản nói rằng những lời dạy của Cứu Chúa đã bị khước từ bởi đại đa số. Chúa Jêsus là Đấng đã đến từ trời, nhưng lại có ít người chịu lắng nghe Ngài.
3:33 Câu 33 mô tả một số ít người đã chịu tiếp nhận lời của Chúa như là chính lời của Đức Chúa Trời. Bởi sự tiếp nhận của họ, họ làm chứng chắc rằng Đức Chúa Trời là thật. Ngày nay cũng vậy. Khi đã tiếp nhận sứ điệp Tin Lành, họ đã đứng về phía Đức Chúa Trời để chống lại chính họ và cả phần nhân loại còn lại. Họ nhận thấy nếu Đức Chúa Trời đã nói điều nào thì điều đó phải là thật. Hãy lưu ý câu 33 dạy rõ ràng biết bao về thần tánh của Đấng Christ. Câu này nói ai tin lời chứng của Đấng Christ thì công nhận rằng Đức Chúa Trời là thật. Chẳng qua đây là cách nói khác nữa để bảo lời chứng của Đấng Christ chính là lời chứng của Đức Chúa Trời, và tiếp nhận Ngài cũng chính là tiếp nhận Đức Chua Trời.
3:34 Chúa Jêsus là Đấng Đức Chúa Trời đã sai đến. Ngài rao truyền Lời của Đức Chúa Trời. Để chứng minh câu này, Giăng nói Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực. Đấng Christ được xức dầu bới Thánh Linh Đức Chúa Trời theo phương cách không xảy đến cho bất kỳ một người nào khác. Những người khác đã nếm biết sự giúp đỡ của Thánh Linh trong chức vụ họ, nhưng không ai khác từng có chức vụ đầy dẫy Thánh Linh như Con Đức Chúa Trời. Các đấng tiên tri đã nhận lãnh khải thị từng phần đến từ Đức Chúa Trời, nhưng "Thánh Linh đã bày tỏ chính sự khôn ngoan, chính tấm lòng của Đức Chúa Trời cho con người bằng trọn tình yêu vô biên của tấm lòng ấy trong Đấng Christ và bởi Ngài."
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3:35 Đây là một trong bảy lần của sách Tin Lành Giăng cho chúng ta biết Đức Chúa Cha yêu Đức Chúa Con. ỏ đây, tính yêu ấy được thể hiện qua việc giao cho Đức Chúa Con quyền kiểm soát mọi vật. Trong số những vật thuộc Ưọn quyền Cứu Chúa có số phận của loài người, như được giải thích trong câu 36.
3:36 Đức Chúa Trời đã ban cho Đấng Christ quyền ban sự sống đời đời cho mọi người nào tin Ngài. Đây là một trong những câu rõ ràng nhất của cả Kinh Thánh về cách để một người được cứu. Đơn giản là bởi tin nơi Đức Chúa Con. Khi đọc câu này, chúng ta phải nhận thấy Đức Chúa Trời đang phán. Ngài đang lập một lời hứa không hề thất bại được. Ngài phán, thật rõ ràng và đặc biệt, rằng hễ ai tin nơi Con Ngài thì được sự sống đời đời. Chấp nhận lời hứa này không phải là bước nhảy mù quáng vào bóng tối. Đây đem giản là tin vào điều không thể sai lầm được. Ai không vâng lời Con Đức Chúa Trời thì sẽ không thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời ở trên người đó rồi. Từ câu này, chúng ta biết số phận đời đời của mình tùy thuộc vào cách chúng ta đối đãi với Con Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta tiếp nhận Ngài, Đức Chúa Trời ban sự sống đời đời cho chúng ta như một món quà tặng không. Nếu chối từ Ngài, chúng ta sẽ không bao giờ được hưởng sự sống đời đời, nhưng không phải chỉ vậy thôi, mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời còn ở trên chúng ta, sẩn sàng giáng xuống bất cứ lúc nào.
Lưu ý câu này không hề bảo tuân giữ luật pháp, vâng giữ Luật Vàng, đi nhà thờ, cố làm những điều tốt nhất sức mình làm được, hay tự tìm ra con đường để đến Thiên đàng.
J. Sự Hoán Cài Của Người Bàn Bà Samari (4:1-30)
4:1,2 Người Pharisi nghe Chúa Jêsus làm phép báptêm được nhiều môn đổ hơn Giăng và sự ái mộ Giăng rõ ràng đang suy giảm. Có lẽ họ cố tận dụng sự kiện này để khơi dậy lòng ganh tị và cãi lẫy giữa môn đổ của Giăng với môn đổ Chúa Jêsus. Thực ra, chính Chúa Jêsus không làm phép báptêm. Việc này do môn đô Ngài làm. Tuy nhiên, dân chúng đã chịu báptêm để làm môn đồ của Chúa.
4:3 Bằng cách rời khỏi Giuđồ và đi đến xứ Galile, Chúa Jêsus sẽ ngăn chặn được nỗ lực gây chia rẽ của người Pharisi. Nhưng trong câu này còn có điểu khác đầy Ý nghĩa nữa. Giuđẽ là những trụ sở của tôn giáo Do Thái, còn Galilê là vùng dày đặc người ngoại bang. Chúa Jêsus nhận thấy những lãnh đạo dân Do Thái vẫn đang chối bỏ Ngài và lời chứng của Ngài, vì vậy đến đây Ngài quay sang dân ngoại bang để đem sứ điệp cứu rỗi đến cho họ.
4:4 Samari nằm trên lộ trình đi thẳng từ Giuđê đến Galilê. Nhưng rất ít người Do Thái đi theo đường thẳng này. Vùng Samari bị người Do Thái khinh bỉ đến nỗi họ thường đi vòng qua Bêrê lên hướng bắc để vào Galilê. Vì vậy, khi Kinh Thánh nói Chúa Jêsus phải đi ngang qua xứ Samari, thì ý chính ở đây không phải vì Ngài
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buộc phải đi như vậy vì những tính toán về địa lý, nhưng đúng hơn chính là bởi sự kiện có một linh hồn tại Samari mà Ngài có thể giúp đỡ.
4:5 Vào Samari, Chúa Jêsus đến một làng nhỏ kia tên gọi là Sikha. Cách làng đó không xa có đổng ruộng mà Giacốp đã cho Giôsép con mình (Sáng Thế Ký 48:22). Khi Chúa Jêsus vào lãnh thổ này, mọi quang cảnh lịch sử thời xưa của vùng đất không ngừng hiện lên ương trí Ngài.
4:6 Tại đó có cái giếng Giacốp. Bây giờ du khách vẫn có thể nhìn thấy cái giếng thời xưa này, và đây là một trong rất ít địa điểm Kinh Thánh mà ngày nay có thể xác định khá rõ ràng.
Bấy giờ độ giữa trưa (giờ của người Do Thái) hoặc sáu giờ chiều (giờ của người Lamã) khi Chúa Jêsus đến bên giếng. Ngài mệt mỏi vì đi đường xa, nên Ngài ngồi xuống bên giếng. Dầu Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, Ngài cũng là Con Người. Là Đức Chúa Trời, Ngài không bao giờ có thể trở nên mỏi mệt, nhưng là Con Người, Ngài thực sự mỏi mệt. Chúng ta thấy khó hiểu những điều này, nhưng không một lý trí con người hay chết nào có thể hiểu đầy đù về thân vị của Đức Chúa Jêsus Christ. Sự thật là Đức Chúa Trời đã có thể bước vào trần gian và sống như Con Người ở giữa loài người, sự thực đó là một lẽ mầu nhiệm vượt quá trí hiểu của chúng ta.
4:7 Khi Chúa Jêsus đang ngồi bên giếng, một người đàn bà từ trong làng ra múc nước. Theo một số học giả, nếu giữa trưa, thì đấy là thời điểm rất bất thường để phụ nữ đến giếng lấy nước; đó là lúc nóng nhất trong ngày. Nhưng người đàn bà này là một tội nhân đồi bại, và có lẽ bà chọn lúc này bới cảm giác xấu hổ, vì biết sẽ không có phụ nữ nào khác ở đó nhìn thấy mình. Đương nhiên, Chúa Jêsus biết bà sẽ ở bên giếng tại thời điểm đó. Chúa biết bà là linh hồn khốn cùng, và vì vậy Ngài quyết tâm gặp và giải cứu bà khỏi đời sống tội lỗi.
Trong phân đoạn này, chúng ta thấy bậc thầy chinh phục linh hổn đang hành động, vậy chúng ta nên khôn ngoan nghiên cứu những phương pháp Ngài dùng để đưa người đàn bà này đến chỗ cảm nhận được nhu cầu của bà rồi ban cho giải pháp để giải quyết nan đề của bà. Chúa nói với người đàn bà chỉ bảy lần. Người đàn bà cũng nói bảy lần - sáu lần với Chúa và một lần với những người trong thành. Có lẽ nếu chúng ta nói với Chúa bằng mức độ bà đã nói thì chắc hẳn chúng ta cũng đã làm chứng thành công như bà làm chứng cho dân trong thành rồi. Chúa Jêsus mở đầu cuộc đối thoại bằng lời nhờ vả. Mệt mỏi vì chuyến đi, Chúa nói với bà: "Hãy cho ta uống."
4:8 Câu 8 giải thích vì sao, xét từ lập trường con người - Chúa lại xin bà cho uống nước. Môn đồ Ngài đã đi vào Sikha để mua thức ăn. Họ thường mang theo những chiếc xô để múc nước, nhưng họ mang chúng đi mất rồi. Vì vậy nhìn bên ngoài, Chúa không có phương tiện nào để lấy nước từ giếng lén.
4:9 Người đàn bà thấy Chúa Jêsus là người Giuđa và sửng sốt vi Ngài lại
nói chuyện với bà, là một người Samarỉ. Người Samari tuyên bố họ là dòng dõi của Giacốp, và xem mình là người Ysơraên thật. Thực ra, họ là người Do Thái pha trộn với dòng dõi ngoại đạo. Núi Garixim được chọn làm nơi thờ phượng chính thức của họ. Đây là ngọn núi tại xứ Samari, và Chúa với người đàn bà này nhìn thấy rõ ràng núi ấy đang khi nói chuyện với nhau. Người Do Thái rất ghét người Samari. Họ xem người Samari là giống dân tạp. Đó là nguyên nhân khiến người đàn bà này nói với Chúa Jêsus: "ủa kìa! ông là người Giuđa, mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Samari sao?" Bà không nhận thức được rằng bà đang nói chuyện với Đấng Tạo Hóa của bà, và tình yêu của Ngài vượt lên trên những kỳ thị nhỏ nhặt của con người.
4:10,11 Bằng cách nhờ giúp đỡ, Chúa đã khơi dậy sự thích thú và hiếu kỳ của bà. Giờ đây Ngài càng khơi đậy lòng hiếu kỳ thích thú của bà hơn nữa bằng cách nói Ngài vừa là Đức Chúa Trời vừa là Con Người. Trước hết, Ngài là sự ban cho của Đức Chúa Trời - là Đấng mà Đức Chúa Trời đã ban để làm Cứu Chúa của thế gian, là Con độc sanh của Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài cũng là một Con Người - một người vì mệt mỏi bởi chuyến đi nên xin bà nước uống. Nói cách khác, nếu như bà nhận ra Đấng bà đang nói chuyện đây là Đức Chúa Trời đang thể hiện trong xác thịt, thì chắc bà sẽ xin Ngài một ơn phước, và Ngài chắc sẽ ban cho bà nước sống. Bà này chỉ nghĩ được đến nước theo nghĩa đen và
Ngài không thể có nước nếu không có trang thiết bị cần thiết. Bà hoàn toàn không nhận ra Chúa, cũng không hiểu những lời phán của Ngài.
4:12 Bà lại càng lẫn lộn hem nữa khi nghĩ về tổ phụ Giacốp, là người đã cho giếng này. Chính Giacốp đã uống giếng này, cả đến con cháu cùng các bẩy vật của người nữa. Bây giờ tại đây có một lữ khách mệt mỏi, ở sau Giacốp nhiều thế kỷ, một người đang xin nước từ giếng Giacốp thế nhưng lại tuyên bố mình có thể ban cho một điều còn tốt hơn cả nước mà Giacốp đã cho. Nếu có thứ tốt hem cớ sao Ngài còn xin nước từ giếng Giacốp làm gì?
4:13 Thế rồi Chúa bắt đầu giải thích sự khác biệt giữa nước theo nghĩa đen Ưong giếng Giacốp với nước mà Ngài sẽ ban cho. Ai uống nước này thì sẽ khát trở lại. Chắc chắn người Samari có thể hiểu được điều này. Hết ngày này đến ngày kia, bà cứ đến múc nước giếng; thế nhưng nhu cầu này không bao giờ được thỏa đáp hoàn toàn. Đối với mọi giếng khác trên thế gian này cũng vậy. Có người tìm lạc thú và thỏa mãn nơi những điều thuộc về trần thế, nhưng những điều ấy không thể làm thỏa cơn khát cửa lòng người. Đúng như Augustine đã nói trong tác phẩm Lời Xưng Tội của ông: "Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho Ngài, và lòng chúng con không hề yên nghỉ cho đến khi được yên nghỉ trong Ngài."
4:14 Nước do Chúa Jêsus ban cho sẽ thực sự làm thỏa mãn. Ai uống những phước hạnh và sự thương xót của Đấng Christ thì sẽ không bao giờ
462
GIĂNG
461
GIĂNG


khát nữa. Những ích lợi từ nơi Ngài không những làm đầy dẫy lòng, mà còn tuôn tràn ra nữa. Chúng giống như một mạch nước sôi trào, luôn luôn chảy tràn ra, không những trong đời này mà còn cả cõi đời đời nửa. Cụm từ "văng ra cho đến sự sống đời đời" có nghĩa những ích lợi của nước đo Đấng Christ ban cho sẽ không giới hạn vào trần gian này, nhưng sẽ tiếp tục mãi mãi. Sự tương phản hết sức sinh động. Tất cả những điều trần gian này có thể ban cho không đủ để đổ đầy lòng người. Nhưng những phước hạnh do Đấng Christ ban cho không những làm đầy dẫy tấm lòng, mà chúng còn vĩ đại đến nỗi không tấm lòng nào chứa hết được.
Cả thê gian này vẫn không đủ Làm đầy ba góc trái tim này, Thê nlnCtĩg nó vẫn cứ thèm khát mãi;
Chỉ Ba Ngôi Đức Chúa Trời lù Đấng đã iỉipìg nên nó,
Mới có thể làm đầy dẫy trái tim ba ÍỊÓC bao hi của con người.
- Georqe Herberí
Những lạc thú của thế gian này chỉ có trong vài năm ngắn ngủi, những thú vui mà Đấng Christ ban cho sẽ còn tiếp đến sự sống đời đời.
4:15 Khi người đàn bà nghe về nước kỳ diệu này, bà lập tức muốn có ngay. Nhưng bà vẫn nghĩ đến nước theo nghĩa đen. Bà muốn khỏi phải đi ra giếng mỗi ngày để múc nước rồi đội nước về nhà trong cái vò nặng nề trên vai. Bà không nhận ra nước mà Chúa Jêsus đang nói đến chính là nước thuộc linh, và Ngài đang nói về mọi phước hạnh đến cho lòng người qua đức tín nơi Ngài.
4:16 Có sự thay đổi đột ngột trong cuộc đối thoại ở đây. Bà vừa mới xin nước, rồi Chúa Jêsus bảo bà đi và gọi chổng bà đến. Vì sao vậy? Trước khi người đàn bà này có thể được cứu, bà phải công nhận mình là một tội nhân. Bà phải đến với Đấng Christ với lòng ăn năn thật, xưng hết những tội phạm và xấu hổ của mình. Chúa Jêsus đã biết hết cuộc đời tội lỗi của bà, và Ngài đang dẫn bà từng bước một đến chỗ tự nhìn thấy được cuộc đời ấy.
Chỉ những ai biết mình bị hư mất thì họ mới được cứu. Hết thảy mọi người đều hư mất, nhưng không phải mọi người đều sẵn lòng thừa nhận như vậy. Khi tìm cách chinh phục người về với Đấng Christ, chúng ta đừng bao giờ tránh né vấn để tội lỗi này. Họ phải được đưa đến chỗ đối diện với sự kiện họ đã chết trong tội lỗi và quá phạm, cần Cứu Chúa, không thể tự cứu, và Chúa Jêsus là Cứu Chúa mà họ cần, Ngài sẽ cứu họ nếu họ ăn năn tội và tin Ngài.
4:17 Thoạt đầu, người đàn bà cố giữ kín sự thực và cũng không nói dối. Bà thưa rằng, "Tôi không có chồng." Có lẽ theo ý nghĩa chính xác về pháp lý, câu nói của bà là thật. Nhưng câu này nhằm che giấu sự kiện khủng khiếp là bấy giờ bà đang sống trong tội lỗi với người đàn ông không phải là chồng bà:
Bà nói vế tôn giáo, thảo luận về thần học. sử dụng một câu nói hơi châm biếm, qiả vờ như bị sốc - làm bất cứ việc ỊỊÌ đè ỈIÌỊŨII DáììíỊ Cìirist (lùn ạ nhìn thây một linh hồn dang
tìm hết cách chạy trốn khỏi chính nó (Chú Giải Hằng Ngày của Liên Đoàn Kinh Thánh).
Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, Ngài biết mọi điều này. Vì vậy Ngài phán với bà: "Ngươi nói rằng: tôi không có chồng, là phải lắm." Dầu bà có thể
lừa dối đồng loại, nhưng không thể lừa dối Con Người này. Ngài đã biết mọi sự về bà.
4:18 Chúa không bao giờ dùng hiểu biết trọn vẹn về mọi điều của Ngài để phơi bày hay hạ nhục người cách không cần thiết. Nhưng Ngài đã thực sự sứ đụng sự hiểu biết - như ở đây - để cứu một người thoát khỏi ách nô lệ cho tội lỗi. Ắt hẳn bà phải sửng sốt biết bao khi Chúa kể lại tiểu sử của bà! Bà đã có năm đời chông, và người đang ở với bà hiện nay không phải là chổng bà.
Có một số ý kiến khác nhau về câu này. Có người dạy rằng năm người chồng trước của bà hoặc đã chết hoặc đã bỏ bà, và vì vậy không hề có gì tội lỗi trong những mối quan hệ của bà với họ. Dầu có đúng như vậy hay không đi nữa, từ phần tiếp theo của câu Kinh Thánh này, ta thấy rõ đàn bà này là một người phạm tội ngoại tình. "Người mà ngươi hiện có, chẳng phải là chổng ngươi." Đây là một ý quan trọng. Người đàn bà này là một tội nhân, và chừng nào bà chưa chịu công nhận điều này, thì Chúa chưa thể ban cho bà nước hằng sống được.
4:19 Khi cuộc đời bà bị phơi bày ra trước mặt bà như vậy, bà nhận biết Đấng đang phán với mình không phải là một người bình thường. Tuy nhiên, bà vẫn chưa nhận ra Đấng ấy là Đức Chúa Trời. Suy đoán cao nhất bà có được ấy là Ngài là Đấng tiên tri, tức phát ngôn nhân của Đức Chúa Trời.
4:20 Giờ đây dường như người đàn bà bị cáo ừách về tội lỗi mình, và cố thay đổi đề tài bằng cách đưa ra câu hỏi về nơi đáng để thờ phượng. Rõ ràng khi bà nói: "Tổ phụ chúng tôi đã thờ lạy trên hòn núi này," bà đang chỉ về núi Garixim gần đó. Rồi bà nhắc Chúa (thật là thừa!) rằng người Giuđa lại nói rằng nơi đáng thờ lạy là tại thành Giêrusalem.
4:21 Chúa Jêsus không né tránh lởi chỉ Ưích của bà nhưng dùng nó để truyền đạt thêm lẽ thật thuộc linh. Ngài phán với bà rằng giờ đến khi các ngươi thờ lạy Cha, chẳng tại trên núi nẩy, cũng chẳng tại thành Giêrusalem. Trong Cựu ước, thành Giêrusalem là nơi Đức Chúa Trời chỉ định để người ta thờ phượng Ngài. Đền thờ tại Giêrusalem là nơi ngự của Đức Chúa Trời, và những người Do Thái mộ đạo đến Giêrusalem đem theo những của tế lễ và của dâng. Dĩ nhiên, Ưong thời đại Tin Lành thì không còn như thế nữa. Đức Chúa Trời không có nơi nào trên đất để con người phải đến đó mà thờ phượng. Chúa giải thích điều này đầy đủ hơn trong những câu tiếp theo.
4:22 Khi Chúa phán: "Các ngươi thờ lạy sự các ngươi không biết," Ngài đã lên án phương thức thờ phượng của người Samari. Điều này tương phản rõ nét với những giáo sư tôn giáo ngày nay vốn nói rằng mọi đạo đều tốt và mọi đạo cuối cùng đều dẫn đến Thiên đàng cả. Chúa Jêsus
báo cho bà biết sự thờ phượng của người Samari không được Đức Chúa Trời phê chuẩn, mà chính Ngài cũng không phê chuẩn. Sự thờ phượng ấy do con người phát minh ra và được tiến hành mà không có sự phê chuẩn của Lời Đức Chúa Trời. Nhưng sự thờ phượng của người Giuđa thì không phải như vậy. Đức Chúa Trời đã biệt riêng dân Do Thái làm tuyển dân trên ưần gian này của Ngài. Ngài đã ban cho họ những chỉ thị đầy đủ về phương cách thờ phượng Ngài.
Khi nói "sự cứu rỗi bởi người Giuđa mà đến," Chúa đang dạy rằng dân Do Thái được Đức Chúa Trời chỉ định để làm những sứ giả của Ngài, và Kinh Thánh đã được ban cho họ. Hơn nữa, chính qua dân Do Thái mà Đấng Mêsi được ban cho. Ngài sanh ra bởi một người mẹ Do Thái.
4:23 Tiếp theo, Chúa cho bà biết khi Ngài đến, Đức Chúa Trời không còn giữ một nơi nhất định nào trên đất để thờ phượng nữa. Giờ đây, những người tin Chúa Jêsus có thể thờ phượng Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào và tại bất cứ nơi đâu. Thờ phượng thật tức là tín hữu bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời bởi đức tin, và tại đó ca ngợi và thờ phượng Ngài. Thân thể có thể ở trong hầm hố, tù ngục, hay ở ngoài đổng ruộng, nhưng tâm linh người ấy có thể đến gần Đức Chúa Trời trong đền thánh trên trời bởi đức tin. Chúa Jêsus tuyên bố cho bà này biết từ nay trở đi, sự thờ phượng Cha chính là thờ phượng bằng tâm thẩn và lẽ thật. Dân Do Thái đã giảm sự thờ phượng xuống thành những hình thức và những lễ nghi bên ngoài. Họ nghĩ bới tuân giữ thật sùng kính chữ của luật pháp, và giữ những nghi lễ nhất định nào đó, thì họ đang thờ phượng Đức Chúa Cha. Nhưng cách thờ phượng của họ không phải là sự thờ phượng của tâm linh. Sự thờ phượng ấy ở bề ngoài, chứ không ở bề trong. Thân thể có thể đang sấp mình xuống đất, nhưng tấm lòng họ vẫn không công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Có lẽ họ đang hà hiếp người nghèo, đang sử đụng những phương pháp làm ăn dối gạt.
Mặt khác, người Samari cũng có hình thức thờ phượng, nhưng hình thức ấy là sai lầm. Sự thờ phượng ấy không có thẩm quyền của Kinh Thánh. Họ đã thành lập tôn giáo riêng của họ và đang thực thi những thánh lễ do họ phát minh ra. Bởi đó, khi Chúa phán sự thờ phượng phải là thờ phượng bằng tâm thẩn và lẽ thật, Ngài đang quở trách cả người Do Thái lẫn người Samari. Nhưng Ngài cũng đang báo cho họ biết giờ đây Ngài đã đến, nên con người có thể đến gần Đức Chúa Trời thông qua Ngài trong sự thờ phượng thật và hết lòng. Hãy suy gẫm điểu này xem! Đức Chúa Cha đang tìm kiếm những người như thế để thờ phượng Ngài (Bản Anh ngữ). Đức Chúa Trời thích sự chúc tụng của dân sự Ngài. Ngài có nhận sự chúc tôn đó từ tôi không?
4:24 Đức Chúa Trời là Thẩn là định nghĩa về hữu thể của Đức Chúa Trời. Ngài không phải là một con người đem thuần, mắc phải mọi sai lầm và giới hạn của nhân tánh. Ngài cũng không hề bị giới hạn vào bất kỳ
nơi nào và bất kỳ thời điểm nào. Ngài là Đấng vô hình, Đấng hiện diện lập tức và đồng thời tại mọi nơi, Đấng toàn tri, Đấng toàn năng. Ngài là Đấng ưọn lành ữong mọi đường lối Ngài. Do đó, ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thẩn và lẽ thật mà thờ lạy. Không được phép có sự giả bộ hay giả hình. Không được phép có sự giả vờ mộ đạo trong khi đời sống bề ưong lại bại hoại. Không được phép nghĩ rằng khi chịu giữ một loạt nghi lễ, thì bởi đó được Đức Chúa Trời đẹp lòng. Dầu Đức Chúa Trời đích thân thiết lập những lễ nghi ấy, Ngài vẫn quả quyết con người phải đến gần Ngài với tấm lòng tan vỡ và thống hối. Thêm hai chữ "phải" nữa được tìm thấy Ương đoạn này - "phải" dành cho người chinh phục linh hồn (4:4) và "phải" cho người thờ phượng (4:24).
4:25 Khi người đàn bà Samari lắng nghe Chúa, bà buộc lòng phải nghĩ đến Đấng Mêsi hầu đến. Thánh Linh Đức Chúa Trời đã khuấy động trong bà ước ao Đấng Mêsi phải đến. Bà tỏ lòng tin quyết khi Ngài đến rồi, Ngài hẳn dạy mọi việc. Trong câu này, bà cho thấy sự hiểu biết rất rõ về một trong những mục đích trọng đại khiến Đấng Christ đến.
Cụm từ "Đấng Mêsi... nghĩa là Đấng Christ" đơn giản là lời giải thích về sự kiện hai từ ngữ này cùng nghĩa. Mêsi là từ ngữ Hê bơm chỉ về Đấng Chịu Xức Dầu của Đức Chúa Trời; Christ là chữ tương đương trong tiếng Hylạp.
4:26 Điều Chúa Jêsus phán với bà
chính là lời phán theo nghĩa đen: "Ta, người đang nói với ngươi đây, chính là Đấng đó." Chữ "Đấng đó" không có Ương bản văn nguyên thủy. Dầu câu này sẽ rõ nghĩa hơn khi thêm chữ "Đấng đó," nhưng còn một ý nghĩa sâu nhiệm hơn cho những lời Chúa Jêsus đã thực sự nói ra ở đây. Khi dùng chữ "Ta là" Ngài đã dùng một Ưong những danh xưng mà Đức Chúa Trời dùng cho chính Ngài ữong Cựu Ước. Ngài đã phán: "TA LÀ đang phán với ngươi," hay nói cách khác: "Chính Giêhôva là Đấng đang nói với ngươi đây." Ngài đang công bố cho bà lẽ thật hết sức đáng ngạc nhiên rằng Đấng đang phán với bà là Đấng Mêsi, là Đấng bà đang trông chờ, và Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời. Giêhôva của Cựu Ước là Jêsus của Tân Ước.
4:27 Khi môn đổ từ Sikha ướ về, họ thấy Chúa Jêsus đang nói chuyện với người đàn bà này. Họ sững sờ vì Ngài nói chuyện với bà, vì bà là người Samari. Có lẽ họ cũng có thể nhận ra bà là người đàn bà tội lỗi nữa. Nhưng chẳng ai hỏi xem Chúa đang tìm kiếm gì từ nơi người đàn bà này hay vì sao Ngài nói chuyện với người. Có người nói rất hay: "Các môn đổ sững sờ vì Ngài trò chuyện với bà; đáng ra họ nên sửng sốt vì Ngài đã trò chuyện với họ thì đúng hơn!"
4:28 Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại! Cái vò làm biểu tượng cho mọi thứ khác nhau trong đời mà bà đã dùng để cố gắng làm thỏa mãn những khao khát sâu kín nhất của mình. Chúng thảy đều thất bại. Giờ đây khi đã biết Chúa Jêsus, bà không
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còn cần những thứ ngày trước vốn rất nổi bật Ương đời sống bà nữa.
Lạy Chúa, con đã thử uống nơi hồ chứa bị vỡ,
Nhưng hỡi ôi! Những dòng nước ấy đã khô cạn!
Ngay cả khi mới khom xuống uống, chúng đã chảy mất rồi,
Và chế giễu khi con rên la.
Giờ đây, không ai ngoài Đấng Christ có thể làm thỏa mãn,
Không một ai làm thỏa mãn con;
Lạy Chúa Jêsus, con đã gặp được trong Ngài.
Tinh yêu, sự sống, và sự vui mừng đời đời,
-B. E.
Bà không những bỏ cái vò của mình lại, mà còn vào thành. Bất cứ
khi nào người được cứu, người ấy lập tức bắt đầu suy nghĩ đến những người đang cần nước sự sống. R. Hudson Taylor nói: "Một số người thèm muốn làm người kế thừa Các Sứ Đổ; tôi lại thích làm người kế thừa người đàn bà Samari kia hem, là người khi đã dứt khoát ra đi, thì quên chiếc vò của mình trong nỗi lòng sốt sắng tìm kiếm linh hồn."
4:29,30 Lời chứng của bà đem sơ nhưng hiệu quả. Bà mời gọi người dân trong thành hãy đến xem một người đã bảo bà mọi việc bà đã làm. Bà cũng khơi dậy trong lòng họ khả năng Con Người này có thể thực sự là Đấng Mêsi. Trong trí bà, chắc chẳng còn chút nghi ngờ gì vì Ngài đã công bố cho bà biết chính Ngài là Đấng Christ rồi. Nhưng bà nêu thắc mắc này trong trí họ để họ có thể đến với Chúa Jêsus và tự tìm hiểu. Rõ ràng, bà nổi tiếng trong làng về tội lỗi và nhơ nhuốc của bà. Ắt hẳn dân chúng sửng sốt biết bao khi thấy bà giờ đây đứng công khai giữa họ làm chứng về Đức Chúa Jêsus Christ! Lời chứng của bà thật hữu hiệu. Dân làng ra khỏi nhà và nghỉ việc để bắt đầu đến tìm xem Chúa Jêsus.
K. Sự Vui Thích Của Bức Chúa Con Khi Làm Theo Ý Muốn của Cha Mình (4:31-38)
4:31 Giờ đây các môn đổ đem
lương thực trở về, họ nài nỉ Chúa ăn. Dường như họ không biết những biến cố trọng đại đang xảy ra. Vào thời điểm lịch sử này, khi thành phố Samari đang được giới thiệu với Chúa Vinh Hiển, ý tướng của họ không thể nào vươn lên cao hơn thức ăn cho thần thể họ.
4:32 Chúa Jêsus đã tìm được thứ lương thực và sự chu cấp để chinh phục những người thờ phượng Cha Ngài. So với niềm vui này, sự bổ dưỡng thuộc thể không mấy quan trọng đối với Ngài. Chúng ta nhận được những gì mình theo đuổi trong đời này. Các môn đồ đang quan tâm đến lương thực. Họ đi vào làng để kiếm lương thực. Họ trở lại đem theo lương thực. Chúa quan tâm đến linh hồn. Ngài quan tâm cứu rỗi những người nam và nữ ra khỏi tội lỗi, và ban cho họ nước sự sống đời đời. Ngài cũng đã tìm được điều Ngài theo đuổi. Chúng ta đang quan tâm điều gì?
4:33 Theo quan điểm trần gian, các môn đồ không hiểu được nghĩa trong lời Chúa nói. Họ không thể am hiểu sự kiện "lúc ấy niềm vui và hạnh phúc của thành công thuộc linh có
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thể nâng bổng con người lên trên mọi thiếu thốn của thể xác, và có thể thay thế thịt và thức uống thuộc thể." Vì vậy họ kết luận chắc có ai đã đến đem thức ăn cho Chúa rồi.
4:34 Một lần nữa, Chúa Jêsus cố gắng hướng chú ý của họ từ vật chất sang phần thuộc linh. Đồ ăn của Chúa là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và làm trọn công tác Đức Chúa Trời đã giao cho Ngài. Câu này không nói Chúa Jêsus kiêng thức ăn thực sự, nhưng đúng hơn có nghĩa mục tiêu và đối tượng vĩ đại Ưong đời Ngài không phải là chăm chút cho thân thể, nhưng ưái lại là làm theo ý muốn Đức Chúa Trời.
4:35 Có lẽ các môn đồ đang nói chuyện với nhau về mùa gặt sắp đến. Hoặc có lẽ đây là câu châm ngôn phổ thông giữa vòng người Giuđa. "Còn bốn tháng nữa giữa thời kỳ gieo giống và mùa gặt." Dầu sao đi nữa, Chúa Jêsus một lần nữa dùng sự kiện mùa gặt thuộc thể để dạy bài học thuộc linh. Các môn đồ đừng nghĩ mùa gặt vẫn còn xa. Họ không thể dùng đời sống đi tìm thức ăn và đồ mặc, và nghĩ rằng có thể làm công việc Chúa sau đó. Họ phải nhận thấy rằng đổng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt.. Đương nhiên, đồng ruộng ở đây chỉ về thế gian. Chính lúc Chúa nói ra những lời này, Ngài đã ở giữa cánh đổng mùa gặt gồm những linh hồn của người nam và nữ Samari. Ngài đã bảo các môn đồ công tác của mùa gặt nằm trước mắt họ, và họ phải lập tức dốc lòng làm thật siêng năng.
Ngày nay cũng vậy, Chúa phán với những người tin Ngài giữa vòng chúng ta: "Hãy nhướng mắt lẽn và xem đổng ruộng." Khi chúng ta dành thì giờ suy nghĩ đến nhu cầu to lớn của thế gian, Chúa sẽ đặt trong lòng chúng ta gánh nặng linh hồn hư mất quanh mình. Bấy giờ, chúng ta sẽ có ưách nhiệm tiến lên vì Ngài, tìm cách đem về những giẻ lúa đã chín vàng.
4:36 Chúa Jêsus giờ đây đang dạy môn đồ về công tác mà họ được kêu gọi vào. Ngài chọn họ làm con gặt. Không những được lãnh lương trong đời này, mà còn gặt hái hoa lợi cho cõi đời đời nữa. Phục vụ Đấng Christ thì được nhận rất nhiều phần thưởng ngay trong thời hiện tại này. Nhưng trong ngày hầu đến, con gặt sẽ còn thêm niềm vui nhìn thấy nhiều linh hồn Ương Thiên đàng bởi sự trung tín rao truyền sứ điệp Tin Lành của họ.
Câu 36 không dạy rằng một người kiếm được sự sống đời đời nhờ trung tín gặt hái, nhưng trái lại dạy rằng hoa lợi của công tác ấy còn tiếp tục đến sự sống đời đời.
Trên Thiên đàng, cả người gieo lẫn người gặt đều cùng nhau vui vẻ. Trong đời sống tự nhiên trước hết phải chuẩn bị đồng ruộng để gieo giống, sau đỏ phải gieo giống xuống ruộng. Về sau, người ta gặt hái. Trong đời sống thuộc linh cũng vậy. Trước hết, sứ điệp phải được rao giảng, rồi phải tưới bằng sự cẩu nguyện. Nhưng khi mùa gặt đến, tất cả mọi người dự phần vào công việc ấy đêu cùng nhau vui vẻ.
4:37 Qua việc này, Chúa thấy ứng nghiệm câu châm ngôn rất phổ thông thời ấy: "Người này thì gieo người kia thì gặt." Một số Cơ Đốc nhân được
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gọi rao giảng Tin Lành suốt nhiều năm trời mà không nhìn thấy nhiều kết quả của công khó mình. Đến cuối những năm ấy, người khác bước vào, và nhiều linh hồn quay về với Chúa.
4:38 Chúa Jêsus đang sai các môn đồ vào những nơi được người khác chuẩn bị sẵn rồi. Trong suốt thời kỳ Cựu Ước, các tiên tri đã báo trước sự hiện đến của kỷ nguyên Tin Lành và của Đấng Mêsi. Sau đó, Giăng Báptít cũng đến làm người mớ đường cho Chúa, tìm cách chuẩn bị lòng dân chúng tiếp nhận Ngài., Chính Chúa đã gieo giống tại Samari, và chuẩn bị mùa gặt cho các con gặt. Giờ đây, các môn đồ sắp bước vào đồng ruộng trong mùa gặt, và Chúa muốn họ biết rằng dầu họ sẽ vui mừng khi thấy nhiều người quay về với Đấng Christ, họ phải hiểu họ đang bước vào công lao của những người khác.
Rất ít linh hổn từng được cứu qua chức vụ của một người đơn lẻ. Đa số người nghe Tin Lành nhiều lần trước khi tiếp nhận Cứu Chúa. Do đó, ai cuối cùng dẫn một người đến với Đấng Christ đừng nên tôn mình lên như thể mình là công cụ duy nhất được Chúa dùng trong công tác tuyệt vời này.
I. Nhiêu Người Saiỉiarl Tin Chúa Jêsus (4:39-42)
4:39 Do kết quả lời chứng thẳng thắn và đem sơ của người đàn bà Samari, nhiều người trong dân tộc bà đã tin Chúa Jêsus. Tất cả những lời bà nói chỉ là: "Ngài dã bảo tôi mọi điểu tôi đã làm," thế nhưng chừng đó đủ đưa người khác đến với Cứu Chúa rồi.
Điều này đáng khích lệ mỗi chúng ta hãy thật đơn sơ, can đảm, và trực tiếp Ưong lời làm chứng cho Đấng Christ của mình.
4:40 Sự đón tiếp Chúa Jêsus của người Samari thật trái hẳn với sự đón tiếp của người Giuđa. Người Samari có phần thật sự đánh giá cao Đấng Kỳ Diệu này, và họ xin Ngài vào trọ nơi mình. Theo lời mời, Chúa ở đó hai ngày. Cứ nghĩ xem thành phố Sikha này được đặc ân lớn lao biết bao nên mới được tiếp đón Chúa của sự sống và vinh hiển trong suốt thời gian đó.
4:41,42 Không hề có hai sự hoán cải nào xảy ra chính xác như nhau. Một số người tin vì lời làm chứng của người đàn bà này. Người tin Ngài càng đông hơn nữa vì cớ lời của chính Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Trời dùng nhiều phương tiện khác nhau để đem tội nhân đến với Ngài. Điều thiết yếu Ương đại là phải có đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ. Thật tuyệt vời khi nghe những người Samari này làm chứng rõ ràng đến như vậy về Cứu Chúa. Trong trí họ không hề thắc mắc chút nào. Họ đã hoàn toàn bảo đảm mình được cứu rỗi không do nơi lời người đàn bà kia, nhưng do nơi chính lời Chúa Jêsus. Sau khi nghe Ngài và tin lời Ngài, những người Samari đã biết chính Ngài thật sự là Đấng Christ,10 Cứu Chúa của thế gian. Chỉ Đức Thánh Linh mới có thể ban cho họ sự hiểu biết đó. Dân Do Thái đường như nghĩ Đấng Mêsi chỉ dành cho riêng mình họ thôi. Nhưng người Samari đã nhận thấy những ích lợi của sứ mạng Đắng Christ sẽ mở rộng cho toàn thế giới.
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M. Phép Lạ Thứ Nhì: Chữa Lành Con Trai Quan Thị Vệ (4:43-54)
4:43,44 Sau hai ngày Chúa ở lại với người Samari, Chúa đi lên phía bắc đến Ga li lê. Câu 44 dường như gây khó hiểu. Cầu này nói nguyên nhân Cứu Chúa rời khỏi Samari đến Galilê là vì một người tiên tri chẳng bao giờ được tôn kính trong quẽ hương mình. Thế nhưng Galiiê là quê hương của Chúa, vì Naxarét là thành nằm ương vùng đó. Có lẽ ý câu này muốn nói là: Chúa Jêsus đi vào một miền nào đó của Galilê chứ không đến Naxarét. Dầu trường hợp nào đi nữa câu này đương nhiên đúng: một người thường không được tôn kính nhiều ngay tại thành phố quê hương mình cho bằng tại các nơi khác. Những bà con bạn hữu nghĩ người ấy chỉ là một kẻ ưẻ tuổi và một người ương vòng họ. Đương nhiên, Chúa Jêsus không được dân Ngài tôn ừọng như Ngài đáng được.
4:45 Khi Chúa trở về Galilê, Ngài được tiếp đón tử tế vì dân chúng nhìn thấy mọi điểu Ngài làm tại Giêrusalem trong ngày lễ. Hiển nhiên, người Galilê được nói đến ở đây chính là người Giuđa. Họ đã đến Giêrusalem để thờ phượng. Tại đó, họ nhìn thấy Chúa và chứng kiến một số việc quyền năng của Ngài. Giờ đây họ sẵn sàng để Ngài ở giữa vòng họ tại Galilê, không phải vì công nhận Ngài là Con Đức Chúa Trời, nhưng vì đầy hiếu kỳ nơi Đấng đang khơi dậy biết bao lời tán thưởng tại mọi nơi Ngài đến.
4:46 Một lần nữa, thành Cana thật vinh dự vì được chính Chúa đến thăm. Trong lần thăm thứ nhất, một số người thấy Ngài biến nước thành rượu. Giờ đây họ sẽ chứng kiến một phép lạ quyền năng khác nữa của Ngài, có ảnh hưởng ưải rộng đến Cabênaum. Can trai một quan thị vệ kia ở Cabênaum mắc bệnh. Rõ ràng đây là một người Do Thái được vua Hêrốt tuyển dụng.
4:47 Người ấy nghe Chúa Jêsus đã ở Ương xứ Giũ đê, và giờ đây trở về Galiíê. Chắc ông tin phẩn nào nơi khả năng Chúa chữa lành vì ông đã trực tiếp đến xin Ngài xuống đặng chữa cho con mình gần chết. Trên phương diện này, dường như lòng tin cậy Chúa của ông còn lớn hơn lòng tin của hầu hết đồng bào ông.
4:48 Không những nói với quan thị vệ, mà còn chung cho cả dân Do Thái,11 Chúa nhắc họ nhớ đặc trưng của dân tộc họ là muốn xem các phép lạ trước khi chịu tin. Nói chung, chúng ta thấy Chúa Jêsus không hài lòng với thứ đức tin căn cứ trên những phép lạ cho bằng thứ đức tin căn cứ trên một mình Lời Phán Ngài mà thôi. Tin một điều nào đó đem giản vì Ngài đã phán điều đó thì tôn kính Ngài hem là tin vì Ngài đã đưa ra một bằng chứng hữu hình. Đặc điểm của người này là ông muốn thấy trước khi tin. Nhưng Chúa Ịêsus dạy chúng ta nên tin trước đã. Rồi sau đó sẽ thấy.
Dấu lạ và điểm lạ đều chỉ về các phép lạ. Đấu lạ là những phép lạ mang ý nghĩa hoặc tầm quan trọng sâu xa. Điểm lạ là những phép lạ khiến con người sửng sốt bởi những phẩm chất siêu nhiên của các phép lạ đó.
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4:49 Quan thị vệ - với sự kiên trì của đức tin thật - tin Chúa Jêsus có thể cứu giúp con ông, và ông muốn Chúa đến thăm hơn bất kỳ điều nào khác. Trên một phương diện, đức tin của ông còn khiếm khuyết. Ông nghĩ ắt Chúa phải ở bên giường của chàng trai trước đã rồi mới chữa lành được. Tuy nhiên, Chúa không quở trách ông về điều đó, nhưng ban thướng ông về lượng đức tín mà ông đã thực sự tỏ bày.
4:50 ở đây chúng ta thấy đức tin của người này lớn lên. óng đang vận đụng đức tin mình có, và Chúa ban cho ông càng thêm. Chúa sai ông trở về nhà với lời hứa: "Con của ngươi sống." Đứa con trai đã được chửa lành! Không cần một phép lạ nào hay một bằng chứng hữu hình nào, người đó tin lời Chúa Jêsus và bắt đầu trở về nhà. Đây là thứ đức tin biết hành động!
4:51,52 Khi về đến gần nhà, các đẩy tớ đến đón mang theo tin vui con trai ông đã khỏe mạnh. Người này không hề sửng sốt khi nghe tin báo. ỏng đã tin lời Chúa hứa, và sau khi tin, giờ đây ông sẽ thấy bằng chứng. Người cha hỏi các đầy tớ giờ nào đứa con khỏe lại. Câu trả lời cho thấy sự chữa lành không xảy ra dần dần mà xảy ra tức thời.
4:53 Giờ đây, không còn chút mảy may nghi ngờ nào về phép lạ kỳ diệu này. Vào giờ thứ bảy ngày hôm trước, Chúa Jêsus đã phán với quan thị vệ tại Cana: "Con của ngươi sống." Chính giờ đó tại Cabênaum, đứa con Ưai được chữa lành, và cơn sốt rời khỏi nó. Từ điều này, quan thị vệ biết Chúa Jêsus không cần phải hiện diện về mặt thuộc thể để thi hành phép lạ hay nhậm lời cầu nguyện. Điều này nên khích lệ mọi Cơ Đốc nhân trong nếp sống cầu nguyện của họ. Chúng ta có một Đức Chúa Trời quyền năng, là Đấng nghe mọi lời cầu xin của chúng ta và có thể hoàn thành những mục đích của Ngài tại bất kỳ nơi nào trên thế giới vào bất cứ lúc nào.
Bản thân quan thị vệ này và cả người nhà đểu tin. Từ câu này và những câu tương tự trong Tân Ước, dường như Đức Chúa Trời thích nhìn thấy các gia đình hiệp một trong Đấng Christ. Ý muốn của Ngài không phải là sẽ có những gia đình chia rẽ trên Thiên đàng. Ngài quan tâm để ghi lại sự kiện cả nhà này đã tin Con Ngài.
4:54 Chữa lành con trai quan thị vệ không phải phép lạ thứ nhì trong toàn bộ chức vụ của Chúa tính cho đến lúc này. Đây là phép lạ thứ nhì Chúa Jêsus đã làm tại GalilỂ sau khi Ngài từ Giuđê đến.
HI. NĂM CHỨC VỤ THỨ NHÌ CỦA CON ĐỨC CHÚA TRỜI (Đoạn 5)
A. Phép Lạ Thứ Ba: Chữa Lành Người Bại (5:1-9)
5:1 Khi đoạn 5 bắt đầu, đã đến một kỳ lễ của người Do Thái. Nhiều người tin đây là Lễ Vượt Qua, nhưng không thể nào biết chắc được. Sinh ra trong thế gian là người Do Thái, và vâng theo các luật pháp mà Đức Chúa Trời lập cho dân Do Thái, Chúa Jêsus lên thành Giêrusalem để dự lé. Là Giêhôva của Cựu Ước, Đức Chúa Jêsus đã là Đấng thiết lập Lễ Vượt Qua
ngay từ đầu. Giờ đây, trong tư cách Con Người, vâng lời Cha Ngài, Chúa đã vâng theo chính những luật Ngài đã lập ra.
5:2 Tại Giêrusalem, có một cái ao tên là Bêtếtđa,12 nghĩa là "nhà thương xót" hay "nhà tình thương." Ao này nằm gần cửa Chiên. Người ta đã biết địa điểm chính xác của ao này và đã khai quật (gần Giáo Đường Crusader Church of St. Anne). Quanh ao có năm cái vòm cửa hay là những khoảng trống rất rộng không có vách, có thể chứa rất đồng người. Một số giáo sư Kinh Thánh nghĩ năm cửa vòm này đại diện luật pháp Môise và nói đến tình ữạng luật pháp không thể giúp con người thoát khỏi những rắc rối sâu xa của họ.
5:3 Dường như ao Bêtếtđa nổi tiếng là nơi xảy ra các phép lạ chữa bệnh. Chúng ta không biết các phép lạ này xảy ra quanh năm, hay chỉ vào những thời điểm nhất định, chẳng hạn như vào các ngày lễ. Quanh ao rất đông người bệnh đến với hy vọng được chữa lành. Có người mù, có người tàn tật, cỏ cả người bại xuôi. Những hình ảnh khác nhau về tình trạng bệnh tật này mô tả con người tội lỗi trong sự bất lực, mù quáng, tàn tật, vô dụng của họ.
Họ chịu khổ bởi ảnh hưởng của tội lỗi trên thân thể, đang chờ khi nước động. Lòng họ đầy dẫy khao khát được thoát khỏi bệnh tật, và sốt sắng ao ước tìm kiếm sự chữa lành. J. G. Bellett nói:
Họ nấn ná quanh clòỉìíỊ nước bấp bênh và đầy thất vọnẹ âx, (lầu Con Đức Chúa Trời đã có mặt tại dó....
chắc chắn điều nàv có bài học cho chúng ta. Ao đầy chật người, còn Chúa Jêsus bước qua mà không ai đê ý đến Ngài! Một lời làm chíữig hùng hồn biết bao về tồn giáo của con người! Những thánh lễ cùng với toàn bộ cỗ máy phức tạp của chúng được người ta dốc tâm theo đuổi, còn ân điển của Đức Chúa Trời bị khinh thường.13 5:4 Câu chuyện ở đây vẫn chưa đủ thỏa mãn tính hiếu kỳ của chúng ta. Chúng ta chỉ được biết có một thiên sử thỉnh thoảng giáng xuống trong ao làm cho nước động. Người nào xuống nước trước tiên ngay lúc đó thì được chữa lành bệnh. Bạn có thể hình dung một quang cảnh đau lòng biết bao khi thấy rất nhiều người đang cần giúp đỡ, ữanh nhau xuống nước, thế nhưng chỉ có một người được nhận quyền năng chữa lành.
Tuy Ương rất nhiều bản Kinh Thánh không có phần cuối của câu 3 (bắt đầu từ chữ "chờ khi nước động") và cả câu 4, nhưng những chữ này có ương đại đa số các thủ bản. Câu chuyện cũng hơi khó hiểu và không giải thích vì sao những người bệnh lại có mặt tại đó.
5:5,6 Một trong những người đang chờ đợi bên ao đã mắc bệnh ba mươi tám năm. Điều này có nghĩa ông đã mắc bệnh như vậy ngay cả trước khi Cứu Chúa ra đời. Chúa Jêsus hiểu biết hết mọi sự. Ngài vẫn chưa hề gặp người này trước kia. Tuy nhiên Ngài biết ông ta đau dã lâu ngày.
Với lòng thương xót trìu mến, Ngài phán với ông: "Ngươi có muốn lành chăng?" Chúa Jêsus biết đây là
khao khát lớn nhất trong lòng ông. Nhưng Ngài cũng muốn chính ông thừa nhận tình trạng bất lực của ông và nhu cầu hết sức cần được chữa lành. Điều này cũng giống y như trong sự cứu rỗi. Chúa biết chúng ta hết sức cần được cứu, nhưng Ngài chờ nghe môi miệng chúng ta xưng nhận rằng chúng ta bị hư mất, chúng ta cần Ngài và tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình. Chúng ta được cứu không bới ý chí của mình, nhưng ý chí con người phải được vận dụng trước khi Chúa cứu một linh hồn.
5:7 Câu trả lời của người bệnh rất đau lòng. Suốt nhiều năm ông nằm bên ao, chờ xuống ao, nhưng mỗi lần nước động, không ai giúp ông cả. Mỗi lần ông đều cố xuống nước, nhưng có người khác xuống trước rồi. Điều này nhắc chúng ta nhớ mình tuyệt vọng biết bao nếu nhờ người đổng loại cứu chúng ta khỏi tội lỗi.
5:8 Giường của người này là một tấm đệm hoặc một tấm chiếu nhẹ. Chúa Jêsus truyền người đứng dậy, vác giường mình và di. Bài học ở đây ấy là: khi được cứu, chúng ta không những được truyền phải đứng lên, mà còn phải bước đi nữa. Chúa Jêsus chữa lành chúng ta khỏi dịch lệ tội lỗi, và rồi Ngài chờ đợi chúng ta bước đi cách xứng đáng với Ngài.
5:9 Cứu Chúa không hề bảo ai phải làm việc mà không ban quyền năng để làm việc đó. Ngay cả khi Ngài phán, sự sống mới và quyền năng đã tuôn đổ vào thân thể của người bại này. ỏng được chữa lành tức khắc. Đây không phải là sự khôi phục từ từ.
Tứ chi vốn vô dụng hay yếu đuối suốt bao năm giờ đây rung lên đầy sức mạnh. Kế tiếp có sự vâng theo lập tức Lời Chúa phán. ông vác giường mình và đi. Ắt hẳn ông xúc động biết bao khi bước đi thế này sau ba mươi tám năm bệnh tật!
Phép lạ này xảy ra vào ngày Sabát, là ngày thứ bảy trong tuần - tức Thứ Bảy của chúng ta. Dân Do Thái bị cấm làm bất kỳ việc gì Ương ngày Sabát. Người này là người Do Thái, thế nhưng khi vâng theo Lời Chúa dạy, ông không ngần ngại vác giường mình bất chấp những lời truyền khẩu của người Do Thái về ngày ấy.
B. Sự Chõng Bôi cùa Ngươi Giuđa (5:10-18) 5:10 Khi người Giuđa thấy ông vác giường mình trong ngày Sabát, họ thách thức ông. Những người này rất khắc khe và thậm chí còn tàn nhẫn khi thực thi những lễ nghi tôn giáo của họ và bám cứng nhắc vào văn tự của luật pháp, nhưng bản thân họ thường không tỏ lòng nhân từ thương xót người khác.
5:11 Người được chữa lành ưả lời hết sức đem giản. ổng nói Đấng đã chữa lành ông truyền biểu ông vác giường đi. Ai có quyền năng chữa lành người mắc bệnh ba mươi tám năm thì đáng được người ta vâng lời, cho dẫu người ấy truyền phải vác giường trong ngày Sabát đi nữa! Lúc này, người được chữa lành không biết Chúa Jêsus là ai. Ông nói rất chung chung về Ngài, thế nhưng với lòng biết ơn cao đọ.
5:12 Người Giuđa lo lắng tìm cho ra ai dám bảo người này vi phạm
truyền thống Sabát của họ. Vì vậy họ ưa hỏi người bại để nhận diện thủ phạm. Luật Môise quy định ai phạm ngày Sabát phải bị ném đá chết. Người Giuđa chẳng mấy quan tâm người bại đã được chữa lành kia.
5:13 Người được chữa lành không biết ai đã chữa lành mình. Và không thể chỉ Ngài ra, vì Chúa Jêsus đã hòa lẫn Ương đám đông tại chỗ đó.
Sự kiện này đánh đấu một trong những bước ngoặt lớn trong chức vụ công khai của Đức Chúa Jêsus Christ. Vì Ngài thi hành phép lạ này trong ngày Sabát nên đã khơi lòng giận và thù ghét của các lãnh tụ Do Thái. Họ bắt đầu đuổi theo và tìm cách giết Ngài.
5:14 ít lâu sau đó, Chúa Jêsus gặp người được chữa lành trong đền thờ,
rõ ràng tại đây, ồng đang cám tạ Đức Chúa Trời về phép lạ kỳ diệu đã xảy ra trong đời sống mình. Chúa nhắc ông nhớ vì đã được om lớn nên bởi đó có bổn phận ừọng đại. Đặc ân luôn luôn đem lại trách nhiệm. "Kìa, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, e có sự gì càng xấu xa xảy đến cho ngươi chăng." Có vẻ như rõ ràng bệnh tật của người lúc đầu xảy đến do một tội lỗi nào đó trong đời sống ông. Điều này không đúng cho mọi bệnh tật. Nhiều khi bệnh trong đời sống không hề liên quan trực tiếp với tội nào đã phạm. Chẳng hạn, các hài nhi có thể mắc bệnh trước khi chúng đủ lớn để phạm tội cách cố ý.
Chúa Jêsus phán: "Đừng phạm tội nữa," bày tổ tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời. Nếu Chúa phán: "Phạm tội càng ít càng tốt," ắt hẳn Ngài không phải là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không thể dung túng tội lỗi chút nào. Sau đó Ngài thêm lời cảnh cáo: "E có sự gì càng xấu xa xảy đến cho ngươi chăng." Chúa không nói rõ "sự gì càng xấu xa" này là gì. Tuy nhiên, rõ ràng Ngài muốn ông hiểu tội lỗi có những kết quả còn kinh khiếp hem cả bệnh tật thuộc thể. Những người chết trong tội lỗi họ đã bị định tội phải gánh lấy cơn thạnh nộ và thống khổ đời đời.
Phạm tội nghịch cùng ân điển còn nghiêm trọng hơn cả phạm tội nghịch cùng luật pháp. Chúa Jêsus đã tỏ lòng yêu thương và nhân từ tuyệt vời đối với người này. Giờ đây nếu cứ đi ra sống tiếp cuộc đời tội lỗi lúc đầu đã đưa ông vào bệnh tật này, thì đó là đáp ứng tồi tệ biết bao!
5:15 Giống như người đàn bà Samari, người này muốn làm chứng công khai cho Cứu Chúa của mình. ỏng đi nói với các người Giuđa rằng ấy là Đức Chúa Jêsus đã chữa lành cho mình. ổng muốn tôn vinh Chúa Jêsus, dầu vậy người Do Thái không quan tâm đến sự chúc tôn ấy. Mục đích chính của họ là bắt Chúa và trừng phạt Ngài.
5:16 Đây là sự phơi bày kinh khiếp về tấm lòng gian ác của con người. Cứu Chúa đã đến và thi hành phép lạ chữa bệnh tuyệt vời, còn những người Do Thái này lại tức giận. Họ tức giận trước sự kiện phép lạ diễn ra trong ngày Sabát. Họ là những người mộ đạo đầy tàn nhẫn, lo tuân giữ lễ nghi hem là quan tâm đến phước hạnh và
phúc lợi của đồng loại. Họ không nhận ra chính Đấng biệt riêng ngày Sabát từ đầu chính là Đấng giờ đây thực hiện công việc đầy lòng thương xót trong ngày này. Chúa Jêsus không vi phạm ngày Sabát. Luật pháp cấm làm những việc vụn vặt trong ngày đó nhưng không cấm làm những công việc cần thiết hay công việc của lòng thương xót.
5:17 Sau khi làm xong công tác sáng tạo trong sáu ngày, Đức Chúa Trời đã nghỉ vào ngày thứ bảy. Đây là ngày Sabát. Tuy nhiên, khi tội lỗi vào ương thế gian, sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời đã bị khuấy động. Giờ đây Ngài làm việc không ngừng để đưa những người nam nữ trở về mối thông công với chính Ngài. Ngài cung ứng phương tiện cứu chuộc. Ngài đem sứ điệp Tin Lành đến với mỗi thế hệ. Vì vậy, từ thời Ađam sa ngã cho đến hiện nay, Đức Chúa Trời vẫn làm việc không ngừng cho đến bây giờ, và Ngài vẫn đang làm việc. Điều này cũng đúng với Đức Chúa Jêsus. Ngài đã dự phần vào công việc của Cha Ngài, và tình yêu cùng ân điển của Ngài không thể chỉ giới hạn trong sáu ngày của một tuần.
5:18 Câu này rất quan trọng. Câu này cho chúng ta biết người Giuđa càng cương quyết giết Chúa Jêsus hơn bao giờ hết, vì Ngài chẳng những phạm ngày Sabát thôi, mà còn tuyên bố mình bình đẳng với Đức Chúa Trời! Trong đầu óc thiển cận của họ, dường như Chúa đã vi phạm ngày Sabát dầu thực ra không đúng như vậy. Họ không nhận thấy Đức Chúa Trời không hề định để cho ngày Sabát áp đặt sự khó nhọc trên con người. Nếu con người có thể được chữa lành bệnh trong ngày Sabát, Đức Chúa Trời sẽ không đòi hỏi người ấy phải chịu khổ thêm một ngày nữa.
Khi Chúa Jêsus nói Đức Chúa Trời là Cha Ngài, họ nhận thấy Ngài đang tuyên bố mình bằng Đức Chúa Trời. Đối với họ, đây là lời lộng ngôn khủng khiếp. Đương nhiên, trên thực tế, điều này hoàn toàn là sự thật.
Có phải Chúa Jêsus thực sự tuyên bố Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời? Nếu Ngài không định nói điều đó, ắt Ngài đã giải thích cho người Do Thái rồi. Trái lại, Ngài nói bằng những từ ngữ còn tích cực hom nữa, trong những câu tiếp theo, rằng Ngài thực sự là một với Đức Chúa Cha. Đúng như J. Sidlow Baxter nói rõ:
Ngài tuyên bố binh đẳng với Đức Chúa Trời trong bảy chi tiết cụ thê: (ì) Bình đổng tronq công tác: "Mọi điều Cha làm, Con cũng làm V như vậy" (câu ỉ9). (2) Bình đẳng trong hiểu biết: "Cha yêu Con và tỏ cho mọi điều Cha làm" (câu 20). (3) Bình đẳng trong công tác khiên kẻ chét sấn tị lại: "Cha khiên những kẻ chết sống lại vù ban sự sống cho họ thể nào, thì Con CŨIIÍỊ ban sự sống CÌU) kẻ Con muôn thể ấy" (câu 2ì CÙHÍỊ với câu 28, 29). (4) Bình đẳng trong CÔHÍ> tác đoán xét: "Cha CÙM* clìổnq .xét đoán ai hét, nhưiìg đã ÍỊÌÍỈO trọn quyến phán .xét cho Con" (câu 22 với câu 27). (5) Bình ííẳtĩíỊ troníỊ sự tân kính: "Dạng ai nấy (lều tôn kính Con, cũtìíỉ như tôn kính Cha vậy" (câu 23). (ố) Bình đẳnq tron? sự túi tạo: "Ai ní>he lời ta mà tin
Đấng đã sai Ta thì... vượt khỏi sự chết mà đến sự sông" (câu 24, 25). (7) Bình đẳng trong sự tự hiện hữu: "Vì như Cha có sự sông trong mình, thì Cha cũng đã bon cho Con có sự sống trong mình vậy" (câu 26)}*
c. Chúa Jẽsus Binh vực Lãi Tuyên Bô Ngài Binh Đẳng Với fliĩc Chúa Tròi (5:19-29)
5:19 Cứu Chúa liên kết hết sức sống động với Đức Chúa Cha đến nỗi Ngài không thể hành động độc lập. Ngài không có ý bảo Ngài không có quyền tự mình làm, nhưng bảo rằng Ngài liên hiệp gần gũi với Đức Chúa Trời đến nỗi chỉ có thể làm những điều mà Ngài thấy Cha Ngài làm. Trong khi Chúa tuyên bố bình đẳng với Đức Chúa Cha, đồng thời Ngài cũng không hề tuyên bố mình độc lập với Đức Chúa Cha. Ngài không độc lập, dầu Ngài hoàn toàn bình đẳng với Đức Chúa Cha.
Chúa Jêsus rõ ràng có ý định cho người Do Thái nghĩ Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời. Thật phi lý khi một kẻ chỉ là con người lại tuyên bố mình làm những việc mà chính Đức Chúa Trời mới làm được. Chúa Jêsus tuyên bố Ngài thấy việc Cha đang làm. Để tuyên bố như thế, chắc chắn Ngài phải liên tục đến nơi Đức Chúa Cha và có sự hiểu biết trọn vẹn về những điểu đang diễn ra trên trời. Không những thế, Chúa Jêsus còn tuyên bố Ngài làm chính những việc Ngài thấy Cha làm. Đương nhiên đây là lời khẳng định Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng Toàn Năng.
5:20 Dấu hiệu đặc biệt về tình yêu của Đức Chúa Cha dành cho Con Ngài chính là Cha tỏ cho Con mọi việc Cha làm. Chúa Jêsus không những đã thấy những việc này; Ngài còn có quyền năng để làm chúng nữa. Rồi Cứu Chúa nói tiếp Cha sẽ tỏ cho Ngài công việc lởn lao hơn những việc này nữa để dân chúng lấy làm lạ lùng. Họ đã thấy Chúa Jêsus làm các phép lạ rồi. Họ vừa mới thấy Ngài chữa lành người bại suốt ba mươi tám năm. Nhưng họ còn thấy những điều lạ lùng hơn thế nữa. Điều lạ lùng đầu tiên như thế sẽ là khiến kẻ chết sống lại (câu 21). Điều lạ lùng thứ nhì là công tác đoán xét nhân loại (câu 22).
5:21 Đây là một tuyên bố rõ ràng nữa về sự bình đẳng của Đức Chúa Con với Đức Chúa Cha. Người Do Thái lên án Chúa Jêsus xưng mình bình đẳng với Đức Chúa Trời. Ngài không phủ nhận lời buộc tội, nhưng trái lại còn đưa thêm những bằng chứng lớn lao này về sự kiện Ngài và Cha là một. Cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, thì Con cũng ban sự sống cho kẻ Con muốn thể ấy. Nếu Ngài chỉ là một con người, có bao giờ nói được điều này về Ngài không? Hỏi tức là đã trả lời rồi.
5:22 Tân Ước dạy rằng Đức Chúa Cha đã giao trọn quyển phán xét cho Con. Để thực hiện công tác này, đương nhiên Chúa Jêsus phải có sự hiểu biết tuyệt đối và công bình trọn vẹn. Ngài có thể phân biệt những tư tưởng và động cơ của lòng người. Thật lạ lùng biết bao khi Quan Án của toàn trái đất phải đứng trước mặt những người Do Thái này, khẳng định thẩm quyền của Ngài, thế nhưng họ khống nhận ra Ngài!
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5:23 Ổ đây chúng ta có nguyên nhân Đức Chúa Trời giao cho Đức Chúa Con quyền khiến kẻ chết sống lại và đoán xét thế gian. Nguyên nhân chính là để ai nấy đều tôn kính Con, cũng như tôn kính Cha vậy. Đầy là lời tuyên bố rất quan ương, và là một trong những bằng chứng rõ ràng nhất của Kinh Thánh về thần tánh của Đức Chúa Jêsus. Trong suốt Kinh Thánh, chúng ta được dạy rằng chỉ một mình Đức Chúa Trời là Đấng đáng được thờ phượng. Trong Mười Điều Răn, dân sự bị cấm có bất kỳ thần nào khác ngoài ra Đức Chúa Trời chân thần. Giờ đây chúng ta được dạy rằng mọi người phải tôn kính Con cũng như tôn kính Cha vậy. Kết luận duy nhất chúng ta có thể rút ra được từ câu này ấy là: Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời.
Nhiều người tuyên bố mình thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng phủ nhận Chúa Ịêsus Christ là Đức Chúa Trời. Họ nói rằng Ngài là một người tốt hoặc giống Đức Chúa Trời hơn bất kỳ ai khác từng sống trên trần gian. Nhưng cáu tuyên bố này đặt Ngài bình đẳng tuyệt đối với Đức Chúa Trời, và đòi hỏi con người phải tôn kính Ngài y như thái độ tôn kính của họ đối với Đức Chúa Cha. Nếu ai không tôn kính Đức Chúa Con, thì người ấy không tôn kính Cha. Thật vô ích khi tuyên bố yêu mến Đức Chúa Trời nếu không yêu mến Chúa Jêsus y như vậy. Nếu trước kia bạn chưa hề nhận ra Chúa Jêsus Christ là ai, thì hãy suy gẫm câu này thật cẩn thận. Hãy nhớ rằng đây là lời Đức Chúa
Trời, và hãy chấp nhận lẽ thật vinh diệu ấy là: Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời bày tỏ ương xác thịt.
5:24 Trong những câu trước, chúng ta biết Chúa Jêsus có quyền ban sự sống, và củng biết công tác đoán xét được giao cho Ngài. Giờ đây chúng ta biết cách nhận sự sống thuộc linh từ nơi Ngài để thoát khỏi sự đoán xét.
Đây là một trong những câu truyền giảng Tin Lành ưa thích nhất trong Kinh Thánh. Vô số người đã nhận được sự sống đời đời qua sứ điệp của câu này. Rõ ràng nguyên nhân khiến câu này được yêu mến đến như vậy chính là phương cách trình bày sự cứu rỗi rất rõ ràng. Chúa Jêsus bắt đầu câu này với những chữ "quả thật, quả thật" để gây chú ý đến tầm quan trọng của Lời Ngài sắp phán. Rồi Ngài nói thêm lời tuyên bố hết sức cá nhân: "Ta nói cùng các ngươi." Con Đức Chúa Trời đang phán với chúng ta cách hết sức cá nhân và mật thiết.
"AI nghe lời ta." Nghe lời Chúa Jêsus không có nghĩa chỉ lắng nghe, mà còn là nhận lãnh, tin vào và làm theo. Nhiều người nghe Tin Lành rao giảng, nhưng không làm gì cả. ở đây Chúa đang phán rằng phải chấp nhận lời dạy của Ngài là lởi dạy thiên thượng, và tin Ngài thực sự là Cứu Chúa của thế gian.
"Mà tin Đấng đã sai ta." Đây là vấn đề tin Đức Chúa Trời. Nhưng có phải câu này có nghĩa người ta được cứu chỉ bới cách tin Đức Chúa Trời không? Nhiều người tuyên bố tin nơi
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Đức Chúa Trời, nhưng họ chưa hề hoán cải. Không, ý tưởng ở đây là: người ta phải tín Đức Chúa Trời, là Đấng đã sai Đức Chúa Jêsus Christ vào thế gian. Người ấy phải tin điều gì? Người ấy phải tin Đức Chúa Trời đã sai Chúa Jêsus đến làm Cứu Chúa của chúng ta. Người ấy phải tin lời Đức Chúa Trời phán về Chúa Jêsus, tức là tin Ngài là Cứu Chúa duy nhất, và tin rằng tội lỗi chỉ có thể cất bỏ được qua công tác của Cứu Chúa trên đổi Gôgôtha.
"Được sự sống đời đời." Lưu ý câu này không nói người ấy sẽ có sự sống đời đời, nhưng nói người ấy có sự sống đời đời ngay hiện giờ. Sự sống đời đời là sự sống của Đức Chúa Jêsus Christ. Đây không những là sự sống sẽ còn đến đời đời, nhưng còn là một phẩm chất (cao cả hem) của sự sống. Đây là sự sống của Cứu Chúa truyền cho chúng ta là người tin Ngài. Đây là sự sống thuộc linh được nhận khi một người được tái sanh, khác biệt với sự sống tự nhiên người ấy nhận lúc sanh ra trong thuộc thể.
"Và không đến sự đoán xét." Ý ở đây là: người ấy hiện không bị định tội và sẽ không bao giờ bị định tội trong tương lai. Người nào tin Chúa Jêsus thì được giải thoát khỏi sự đoán xét vì Đấng Christ đã trả xong án phạt tội lỗi của người ấy tại Gôgôtha. Đức Chúa Trời sẽ không đòi phải đền trả án phạt này hai lần. Đấng Christ đã trả án phạt ấy trong tư cách Đấng Thay Thế chúng ta, và như vậy là đủ. Ngài đã hoàn tất công tác, và không cần phải thêm gì nữa vào công tác đã hoàn tất. Cơ Đốc nhân sẽ không bao giờ bị hình phạt vì tội lỗi của mình.15
"Song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống." Người tin cậy Đấng Christ thì vượt khỏi tình ữạng chết về thuộc linh để bước vào sự sống thuộc linh. Trước khi hoán cải, người ấy chết trong tội lỗi và sự quá phạm. Người chết đối với tình yêu của Đức Chúa Trời và sự thông công với Chúa. Khi đặt đức tín nơi Đức Chúa Jêsus Christ, người được Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự Ương lòng và trớ nên người sở hữu sự sống thiên thượng.
5:25 Đây là lần thứ ba Chúa dùng cụm từ "quả thật, quả thật," trong đoạn 5, là lần thứ bảy trong sách Tin Lành này. Khi Chúa phán "giờ đến, và đã đến rồi," Ngài không nói đến khoảng thời gian giờ dài sáu mươi phút, nhưng Ngài nói về thời điểm đang đến, và đã đến rồi. Thời điểm được nói đến ở đây chính là sự hiện đến của Ngài ưong diễn đàn lịch sử.
Những người chết được nói đến Ương câu này là ai? Những người nghe tiếng Con của Đức Chúa Trời và được sống này là ai? Đương nhiên, câu này có thể nói đến những người được Chúa cứu sống lại từ kẻ chết trong chức vụ công khai của Ngài. Nhưng câu này còn có ý nghĩa rộng lớn hơn thế. Kẻ chết được nói đến ở đây là những người chết trong bản tánh tội lỗi và trong tội đã phạm của mình. Họ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời khi Tin Lành được rao giảng. Khi tiếp nhận sứ điệp ấy và nhận lãnh Cứu Chúa, bấy giờ họ từ sự chết chuyển sang sự sống.
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câu 28, 29:
C.25 - Sự Sống Từ Sự Chết
c.28,29 - Sự Sống Sau Sự Chết
"Giờ đèn, và đã đèn rồi"
"Giờ đến "
"Kẻ chết"
"Mọi người ở trong mồ mả"
"'Sẽ nghe tiêng"
"Sẽ   nghe tiếng Ngài"
"Những kẻ nghe sẽ được sống"
"Và ra khỏi"
Để chứng minh ý của câu 25 nói đến vấn đề thuộc linh chứ không phải thuộc thể, chúng ta liệt kê những sự so sánh và đối chiếu giữa câu này với











5:26 Câu này giải thích cách tiếp nhận sự sống từ Chúa Jêsus. Như Cha là nguồn và Đấng ban sự sống thể nào, thì Ngài cũng truyền cho Con có sự sống trong Mình và có năng lực ban sự sống cho người khác thể ấy. Một lần nữa, đây là câu tuyên bố rõ ràng thần tánh của Đấng Christ và sự bình đẳng của Đấng Christ với Đức Chúa Cha. Không thể nói về bất kỳ con người nào rằng người ấy có sự sống trong chính mình. Sự sống được ban cho mỗi chúng ta, nhưng sự sống không hề được ban cho Đức Chúa Cha hay cho Chúa Jêsus. Từ suốt cả cõi đời đời, Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con đã có sự sống trong Ngài. Sự sống ấy không hề có khởi đầu. Sự sống ấy không hề có nguồn nào bên ngoài Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.
5:27 Không những Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Con sẽ có sự sống trong chính mình Con, mà Ngài còn ban cho Chúa Jẽsus có quyển làm Quan Án của thế gian. Quyển thi hành sự phán xét được ban cho Chúa Jêsus vì Ngài là Con Người. Chúa Jêsus được gọi là Con Đức Chúa Trời và là Con Người. Danh xưng Con Đức Chúa Trời nhắc chúng ta nhớ Chúa Jêsus là một trong các thành viên của Ba Ngôi Đức Chúa Trời thánh khiết, một trong những Ngôi Vị của Đức Chúa Trời. Là Con Đức Chúa Trời, Ngài bình đẳng với Cha và với Thánh Linh, và với tư cách Con Đức Chúa Trời, Ngài ban sự sống. Nhưng Ngài cũng là Con Người. Ngài vào Ương thế gian này với tư cách Một Người, sống trên thế gian này giữa vòng loài người, và chết trên thập tự giá với tư cách Đấng Thay Thế cho những con người nam nữ. Ngài đã bị khước từ và bị đóng đinh khi đến thế gian trong tư cách Một Con Người. Khi trở lại lần nữa, Ngài sẽ đến để đoán xét những kẻ thù Ngài và được tôn kính trong chính thế gian mà Ngài đã từng bị ngược đãi tàn tệ. Vì Ngài vừa là Đức Chúa Trời vừa là Người, Ngài đủ tư cách Ưọn vẹn để làm Quan Án.
5:28 Rõ ràng khi Đấng Christ đang tuyên bố những câu mạnh mẽ này về sự bình đẳng của Ngài với Đức Chúa Cha, những người Do Thái đang đứng nghe đã hết sức sửng sốt. Đương nhiên, Ngài biết những ý tưởng trong đầu họ, nên ở đây Ngài bảo họ chớ lấy điều đó làm lạ. Rồi Ngài tiếp tục bày tỏ cho mọi người một số lẽ thật còn sửng sốt hơn thế nữa. Đến một thời điểm tương lai, hết thảy những người mà thân xác họ đang nằm trong mổ mả sẽ nghe tiếng Ngài. Sẽ dại đột biết bao nếu một người nào đó không
phải là Đức Chúa Trời mà lại dám báo trước những xác chết nằm trong mồ mả một ngày kia sẽ nghe tiếng của mình! Chỉ Đức Chúa Trời mới có khả năng hậu thuần lời tuyên bố như thế.
5:29 Một ngày kia, mọi kẻ chết sẽ được khiến sống lại. Một số người sẽ sống lại để được sống, và số còn lại sống lại để chịu đoán xét. Đây là lẽ thật nghiêm trọng biết bao: mọi người đã từng sống hoặc sẽ từng sống đều thuộc vào một ưong hai hạng người này!10
Câu 29 không dạy rằng những người làm lành sẽ được cứu bới những việc lành của họ, và những người làm ác sẽ bị đoán phạt vì đời sống gian ác của họ. Một người không phải được cứu nhờ đã làm lành, nhưng người ấy thực sự làm lành vì mình đã được cứu rồi. Các việc lành không phải là cội rễ của sự cứu rỗi nhưng đúng hơn là bông trái. Chúng không phải là nguyên nhân, nhưng là kết quả. Cụm từ "ai đã làm dữ" mô tả những người chưa hề đặt đức tin nơi Chúa Jêsus và tín cậy Ngài, do đó đời sống họ là dữ trước mặt Đức Chúa Trời. Họ sẽ được sống lại để ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời và bị việc kết án chịu hình phạt đời đời.
D. Bẩn Nhân Chứng Cho Chua JỄS0S Là Con Điỉc Chúa Trời (5:30-47)
5:30 Thoạt nhìn câu "Ta không thể tự mình làm nổi việc gì" dường như muốn nói Chúa Jêsus đã không có quyền để tự Ngài làm bất cứ việc gì. Tuy nhiên, không phải như vậy. Ý tưởng ở đây là Ngài liên hiệp mật thiết với Đức Chúa Cha đến nỗi Ngài không thể nào tự mình hành động được. Ngài không thể làm bất cứ việc gì bởi thẩm quyền riêng của Ngài. Cứu Chúa không hề tự ý làm bất kỳ điều gì. Ngài hành động với sự vâng lời trọn vẹn ý muốn của Cha Ngài và luôn luôn thông công trọn vẹn nhất và hài hòa nhất với Cha.
Các giáo sư thường dùng câu này hậu thuẫn lời họ tuyên bố Chúa Jêsus không phải là Đức Chúa Trời. Họ nói vì Ngài không thể tự làm nổi bất kỳ việc gì, do đó Ngài chỉ là một con người. Nhưng câu này chứng minh trái ngược lại. Con người có thể làm những việc họ muốn, bất luận việc đó có đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời hay không. Nhưng vì chính bản tánh của Ngài, Chúa Jêsus không thể hành động như vậy được. Đây không phải là bất năng về mặt thuộc tíiể, nhưng là bất khả về mặt đạo đức. Ngài có sức mạnh thuộc thể để làm mọi việc, nhưng Ngài không thể làm bất kỳ điều nào sai quấy, và nếu Ngài làm bất kỳ việc nào không theo ý muốn của Cha dành cho Ngài thì đó mới là sai quấy. Lời tuyên bố này biệt riêng Chúa Jêsus khỏi mọi người đã từng sống trên thế gian này.
Chúa Jêsus đã lắng nghe lời Cha Ngài và hằng ngày nhận sự dạy dỗ từ Cha thể nào, thì Ngài cũng suy nghĩ, dạy dỗ và hành động thể ấy. Chữ xét đoán ở đây không mang ý nghĩa quyết định các vấn đề pháp lý nhưng đúng hơn ỉà quyết định những điều phải lẽ để Ngài làm và nói.
Vì Cứu Chúa không có những động cơ ích kỷ, nên Ngài có thể quyết định các vấn để cách công bình và
không thiên vị. Một tham vọng duy nhất của Ngài là làm đẹp lòng Cha Ngài và làm theo ý muốn Cha. Ngài không để điều nào chen vào giữa tham vọng này. Do đó, cách Ngài xét đoán các vấn đề không bị ảnh hưởng bởi sự tính toán lợi ích tốt nhất cho riêng Ngài. Những ý kiến và sự dạy dỗ của chúng ta thường chịu ảnh hưởng bởi những gì mình muốn làm hoặc muốn tin. Nhưng đối với Con Đức Chúa Trời thì không phải như vậy. Những ý kiến hay sự xét đoán của Ngài không bị thiên lệch theo ý riêng của Ngài. Ngài không có định kiến.
5:31 Trong những câu còn lại của đoạn này, Chúa Jêsus Christ mô tả nhiều lời chứng khác nhau cho thần tánh Ngài. Có lời chứng của Giăng Báptít (câu 32-35); lời chứng từ những việc làm của Ngài (câu 30); lời chứng của Cha (câu 37,38); và lời chứng của Kinh Thánh Cựu Ước (câu 39-47)"
Trước hết, Chúa tuyên bố tổng quát đề tài lời chứng. Ngài phán: "Nếu ta tự mình làm chứng lấy, thì sự làm chứng ấy không đáng tin." Điều này không có nghĩa Chúa Jêsus có lúc nào đó nói không thật. Trái lại, đơn giản là Ngài đang tuyên bố một sự thật tổng quát rằng lời chứng của một con người đơn lẻ chưa được kể là bằng chứng đầy đủ trước tòa án pháp luật. Ý chỉ thiên thượng của Đức Chúa Trời ấy là cần phải có ít nhất hai hoặc ba nhân chứng trước khi có thể đưa ra một phán xét hiệu lực. Và vì vậy, Chúa Jêsus sắp đưa ra không chỉ hai hoặc ba, mà là bốn lời chứng về thần tánh của Ngài.
5:32 Người ta thắc mắc câu này nói về Giăng Báptít, Đức Chúa Cha, hay Đức Thánh Linh. Có người cho rằng chữ "người khác" mô tả Giăng Báptít và câu này được liên kết với ba lời chứng tiếp theo sau. Có người tin rằng Chúa đang nói đến lời chứng của Đức Thánh Linh về Ngài. Chúng ta tin Ngài đang nói đến lời chứng của Đức Chúa Cha (chữ "người đó" được viết hoa cho thấy các dịch giả NKJV hiểu chữ này nói đến Đức Chúa Trời.)
5:33 Sau khi giới thiệu nhân chứng vĩ đại nhất trong mọi nhân chứng, tức là Cha Ngài, Chúa quay sang lời chứng của Giăng. Ngài nhắc những người Do Thái vô tín kia nhớ rằng họ đã sai người đến với Giăng để nghe điều Giăng nói, và lời chứng của Giăng hoàn toàn nói về Đức Chúa Jêsus Christ. Thay vì chỉ con người đến với chính mình, Giăng chỉ họ đến với Cứu Chúa. Ông làm chứng cho Đấng vốn là chân lý.
5:34 Chúa Jêsus nhắc những người đang nghe Ngài nhớ lời Ngài tuyên bố Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời, không chỉ căn cứ trên lời chứng của con người. Nếu Ngài chỉ có lời tuyên bố ấy thôi, thì lời chứng của Ngài sẽ rất yếu. Nhưng Ngài giới thiệu lời chứng của Giăng Báptít, vì ông là người được Đức Chúa Trời sai đến và vì ông làm chứng Chúa Jêsus thật sự là Đấng Mêsi và là Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.
Rồi Ngài nói thêm: "Nhưng ta nói vậy, đặng các ngươi được cứu." Vì
sao Chúa Jêsus lại nói với người Do
Thái hết sức dài dòng như thế? Có phải Ngài chỉ đang cố gắng chứng tỏ Ngài đúng còn họ sai? Trái lại, Ngài đang đưa ra trước mặt họ những chân lý tuyệt vời này để họ có thể nhận thấy Ngài là ai và tiếp nhận Ngài ưong tư cách Cứu Chúa đã hứa ban. Câu này cho chúng ta nhìn thấy rõ ràng về tấm lòng yêu thương và dịu dàng của Chúa Jêsus. Ngài đã phán với những người ghét Ngài và ít lâu nữa sẽ tìm bằng được mọi cách giết chết Ngài. Nhưng lòng Ngài không chút thù oán họ. Ngài chỉ có thể yêu thương họ mà thôi.
5:35 ở đây, Chúa ca ngợi Giăng Báptít là đèn đã thắp và sáng. Điều này có nghĩa ông là người rất sốt sắng, người cỏ chức vụ đem ánh sáng cho người khác, và là người đã cháy trong tiến trình chỉ cho người khác đến với Chúa Jêsus. Thoạt đầu, dân Do Thái ào đến với Giăng Báptít. Ông là một điều gì đó mới lạ, một nhân vật kỳ quặc bước vào trong đời sống họ, và họ bước ra để lắng nghe ông. Trong ít lâu, họ tạm chấp nhận ông như một giáo sư dạy đạo được mến mộ.
Vậy tại sao Ương khi chấp nhận Giăng rất nồng nhiệt như vậy, họ lại không chịu chấp nhận Đấng mà Giăng đang rao giảng? Họ tạm thời vui mừng, nhưng không có sự ăn năn. Họ không nhất quán. Họ tiếp nhận sứ giả dọn đường, nhưng không tiếp nhận Vua! Chúa Jêsus đã đánh giá Giăng rất cao. Đối với mọi tôi tớ của Đấng Christ, được gọi là đèn ởã thắp và sáng chính là cầu khen ngợi thật từ chính Con Đức Chúa Trời. Nguyện mỗi chúng ta, là những người yêu mến Chúa Jêsus, cũng khao khát mình sẽ là ngọn lửa cho Ngài, thiêu cháy chính mình chúng ta nhưng qua đó đem ánh sáng đến cho thế gian.
5:36 Lời chứng của Giăng chưa phải là bằng chứng vĩ đại nhất của Đấng Christ về thần tánh Ngài. Những phép lạ Cha giao cho Ngài thực hiện đã làm chứng về Ngài, rằng Đức Chúa Cha đã thật sự sai Ngài đến. Bản thân các phép lạ không phải là bằng chứng về thần tánh. Trong Kinh Thánh, chúng ta đọc thấy những người được ban quyền năng làm các phép lạ, thậm chí chúng ta còn đọc đến những người gian ác có quyền để làm những dấu lạ siêu nhiên. Nhưng các phép lạ của Chúa Jêsus khác với mọi người khác. Trước hết, Ngài tự có quyền năng để làm những công việc quyền năng ấy, Ưong khi những người khác được ban quyền năng. Những người khác đã làm phép lạ, nhưng không thể ban quyền năng thi hành các phép lạ ấy cho người khác. Chúa không những thi hành các phép lạ, Ngài còn ban cho các sứ đồ quyền năng để làm giống như Ngài. Hơn nữa, các việc do Cứu Chúa làm là những việc đã được nói tiên tri trong Cựu Ước về Đấng Mêsi. Cuối cùng, các phép lạ Chúa Jêsus thực hiện là độc nhất vô nhị về bản chất, phạm vi và số lượng.
5:37,38 Một lần nữa, Chúa nói về lời Cha làm chứng cho Ngài. Có lẽ câu này nói đến thời điểm Chúa Jêsus chịu báptêm. Bấy giờ, tiếng của Đức Chúa Cha vang lên từ Thiên đàng nói rằng Chúa Jêsus là Con yêu dấu của
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Ngài, đẹp lòng Ngài mọi đàng. Nhưng củng nên nói thêm rằng trong đời sống, chức vụ và các phép lạ của Chúa Jêsus, Đức Chúa Cha cũng làm chứng Chúa Jêsus chính là Con Đức Chúa Trời.
Người Do Thái không tín chưa hể nghe tiếng Đức Chúa Trời cũng chưa hề gặp mặt Ngài. sở dĩ như vậy vì trong họ không có đạo của Ngài. Đức Chúa Trời phán với loài người qua Lời Ngài, là Kinh Thánh. Những người Do Thái này có Kinh Thánh Cựu Ước, nhưng họ không để cho Đức Chúa Trời phán với họ qua Thánh Kinh. Lòng họ cứng cỏi, tai họ trở nên nặng.
Họ chưa hề nhìn thấy Hình Thức hay Thân Vị của Đức Chúa Trời vì không tin Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến. Đức Chúa Cha không hề có hình thức hay hình dạng (bản Việt Ngữ ghi là "mặt") để mắt loài người hay chết này nhìn thấy được. Ngài Là Thần, do đó là Đấng vô hình. Nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài cho con người trong thân vị Đức Chúa Jêsus Christ. Bằng phương cách hết sức thực tế, những ai tin nơi Đấng Christ thì đã thấy Mặt của Đức Chúa Trời. Những người không tin chỉ nhìn xem Chúa Jêsus như một con người giống họ vậy thôi.
5:39 Có thể hiểu'7 phần đầu câu này theo hai cách. Trước hết, có thể Chúa Jêsus đang bảo người Giuđa dò xem Kinh Thánh. Hoặc có thể Ngài chỉ nói lên sự kiện họ đã thực sự dò xem Kinh Thánh vì nghĩ chỉ cần sở hữu Kinh Thánh thôi thì đã có sự sống đời đời. Hai cách giải nghĩa trên đều được cả. Chắc Chúa Jêsus đang nói lên sự kiện người Do Thái đã ưa xem Kinh Thánh và nghĩ khi tra xem Kinh Thánh thì họ đang nhận lãnh sự sống đời đời. Họ không nhận thấy những câu Kinh Thánh Cựu Ước đang nói về Đấng Mêsi hầu đến cũng thật sự đang nói về chính Chúa Jêsus. Thật kinh khiếp khi nghĩ những người có Kinh Thánh Ương tay lại có thể mù quáng đến như vậy. Nhưng còn một điều càng không thể biện hộ được: sau khi Chúa Jêsus phán như vậy rồi mà họ vẫn không chịu tiếp nhận Ngài. Lưu ý thật kỹ phần cuối câu này. "Ây là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy." Câu này đem giản có nghĩa đề tài chính của Cựu Ước nói về sự hiện đến của Đấng Christ. Nếu bỏ sót đề tài đó khi nghiên cứu Cựu Ước, thì đã bỏ sót phần quan ưọng nhất của Cựu ước.
5:40 Người Giuđa không chịu đến với Đấng Christ để được sự sống. Lý do thật sự khiến người ta không chịu tiếp nhận Cứu Chúa không phải họ không hiểu được Tin Lành hay thấy không thể tin được Chúa Jêsus. Nơi Chúa Jêsus không có điều gì khiến họ không thể tin cậy Ngài. Lỗi lầm thực sự ở nơi ý chí của chính người ấy. Người ấy yêu mến tội lỗi của mình hem yêu mến Cứu Chúa. Người ấy không muốn từ bỏ những con đường ác của mình.
5:41 Khi lên án người Do Thái về tội không chịu tin nhận Ngài, Chúa không muốn họ nghĩ Ngài bị tổn thương vỉ họ không chịu tôn kính Ngài. Ngài không đến thế gian để được con người thế gian này ca ngợi.
Ngài không lệ thuộc nơi sự ca ngợi, nhưng ưái lại Ngài tìm kiếm sự ca ngợi của Cha Ngài. Cho dù con người khước từ Ngài cũng không làm giảm bớt vinh hiển Ngài.
5:42 Ổ đây truy ra nguyên nhân con người không tiếp nhận Con Đức Chúa Trời. Những người này không có lòng yêu mến Đức Chúa Trời ở trong họ, có nghĩa họ yêu bản thân mình hơn yêu Đức Chúa Trời. Nếu đã yêu Chúa, ắt hẳn họ đã tiếp nhận Đấng Đức Chúa Trời sai đến. Qua việc khước từ Chúa Jêsus, họ chứng tỏ mình hoàn toàn không yêu mến Cha của Chúa Jêsus.
5:43 Chúa Jêsus nhân danh Cha Ngài mà đến, có nghĩa Ngài đến để làm theo ý muốn của Cha, để đem vinh hiển đến cho Cha Ngài, và vâng lời Cha Ngài trong mọi sự. Nếu thật sự yêu mến Đức Chúa Trời, con người sẽ yêu mến Đấng vốn tìm cách làm đẹp lòng Cha Ngài Ương mọi việc Ngài nói và làm.
Giờ đây Chúa Jêsus báo trước một kẻ khác sẽ lấy danh riêng của người ấy mà đến, và người Do Thái sẽ tiếp nhận người ấy. Có lẽ trên một phương diện, Ngài đang nói đến nhiều giáo sư giả đang dấy lên sau Ngài và tìm cách để được dân tộc này tôn kính. Có lẽ Ngài đang nói đến lãnh tụ của các tà giáo trải các thế kỷ, là những người tuyên bố họ là Đấng Christ. Nhưng chắc chắn hơn, có thể ở đây Ngài đang nói đến Antichrist. Trong ngày hầu đến, một vị vua tự phong sẽ dấy lên giữa vòng dân Do Thái và bắt họ phải thờ lạy mình như Đức Chúa Trời (H.Têsalônica 2:8- 10). Đại đa số dân Do Thái sẽ tiếp nhận Antichrist này làm vua của họ, và hậu quả là họ sẽ gánh chịu sự đoán phạt kinh khiếp từ Đức Chúa Trời (I.Giăng 2:18).
5:44 Ồ đây, Chúa nêu một nguyên nhân nữa khiến người Do Thái không tiếp nhận Ngài. Họ tìm sự tán dương của con người đồng loại hơn là quan tâm đến sự tán thành của Đức Chúa Trời. Họ sợ lời bạn bè nói ra nói vào khi họ rời khỏi Do Thái giáo. Họ không sẵn lòng chịu sỉ nhục và hoạn nạn sẽ dồn ưên họ khi làm môn đồ Chúa Jêsus. Chừng nào còn sợ những điều người khác sẽ nói hoặc làm, người ấy không thể được cứu. Để tín Chúa Jêsus, một người phải khao khát Ị sự tán thành của Đức Chúa Trời hem của mọi người khác. Người ấy phải tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến mà thôi.
5:45 Chúa không kiện cáo những người Do Thái này với Đức Chúa Cha. Đương nhiên, Ngài có thể kết tội họ rất nhiều điều. Nhưng Ngài sẽ không cần làm như vậy, vì các tác phẩm của Môise cũng đủ để kết tội họ. Những người Do Thái này hết sức tự hào nơi luật pháp và đặc biệt nơi Ngũ Kinh Môise, là kinh Torah. Họ kiêu hãnh vì Kinh Thánh này được ban cho Ysơraên. Nhưng rắc rối ấy là: họ không vâng lời Môise, như câu 40 cho thấy.
5:46 Chúa Jêsus đặt các tác phẩm của Môise có thẩm quyền ngang hàng với lời phán của chính Ngài. Chúng ta được nhắc rằng "cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn." Dầu
đọc Cựu ước hay Tân ước, chúng ta củng đều đang đọc chính lời từ Đức Chúa Trời. Nếu người Do Thái tin lời Môise, họ ắt đã tin lời của Chúa Jêsus Christ nữa, vì Môise viết về sự hiện đến của Đấng Christ. Ví dụ về điều này được tìm thấy Ưong Phụctniyền Luậtlệ Ký 18:15, 18:
Từ giữa anh em ngươi, Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi sẽ lập lên một đấng tiên tri như ta; các ngươi khá nghe theo đấng ấy! ....Ta sẽ lập lên cho chúng một đấng tiên tri như ngươi, thuộc trong anh em chúng, ta sẽ lấy các lời ta để trong miệng người, thì người sẽ nói cho chúng mọi điều ta phán dặn người.
Trong những câu này, Môise báo trước sự hiện đến của Đấng Christ, và truyền dân Do Thái lắng nghe Đấng Christ và vâng lời Đấng Christ khi Ngài đến. Giờ đây Chúa Ịêsus đã đến, nhưng dân Do Thái không chịu đón tiếp Ngài. Vì vậy, Chúa phán Môise sẽ tố cáo họ với Đức Chúa Cha vì họ giả vờ tin Môise nhưng không chịu làm theo điều Môise truyền dạy. Những chữ "ấy là về ta mà người đã chép" là lời Chúa tuyên bố rõ ràng Kinh Thánh Cựu Ước chứa những lời tiên tri về Ngài. Augustine nói điều này rất ngắn gọn: "Tân Ước được giấu trong Cựu Ước; Cựu Ước được bày tỏ trong Tân Ước."
5:47 Nếu người Do Thái chẳng tin các tác phẩm của Môise, thì không chắc họ chịu tin lời Chúa Jêsus. Có mối liên kết rất gần gũi giữa Cựu Ước và Tân Ước. Nếu nghi ngờ sự soi dẫn của Kinh Thánh Cựu Ước, thì không chắc người ấy chịu chấp nhận lời của
Chúa Jêsus là lời được soi dẫn. Nếu người ta tấn công những phần nào đó của Kinh Thánh, thì chẳng mấy chốc họ cũng sẽ nghi ngờ cả phần còn lại của sách này nữa. King nói:
Đương nhiên, lời ám chỉ của Chúa là nhắm đến Ngũ Kinh, tức là Năm Sách của Môise - là phần Kinh Thánh bị công kích tàn khốc hơn mọi phần khác; và thật kỳ lạ thay, chính phần này - trong chừng mực những bản ký thuật của chúng ra - Thầy lại trích dẫn nhiều hơn mọi phần khác. Dường như thể Ngài đã chuẩn ỵ những phần Kinh Thánh này từ lâu trước khi những cuộc công kích kia
18
mở màn.
IV. NĂM CHỨC VỤ THỨ BA CỦA CON ĐỨC CHÚA TRỜI: xứ GALILÊ (Đoạn 6) A. Phép Lạ Thứ Tư: Hóa Bánh Nuôi Năm Ngàn Người (6:1-15)
6:1 Cụm từ "rồi đó" có nghĩa đã có một khoảng thời gian trôi qua kể từ những biến cố ương đoạn 5 xảy ra. Chúng ta không biết khoảng thời gian đó là bao lâu, nhưng chúng ta thật sự biết Chúa Jêsus đã đi từ vùng quanh Giêrusalem lên đến biển Galilê. Khi nói Chúa Jêsus qua bờ bên kia, chắc Kinh Thánh muốn nói Ngài đi từ bờ biển phía tây bắc sang đông nam. Biển Gaỉilê còn gọi là biển Tibêriát, vì thành Tibêriát trên bờ phía tây của biển này. Thành này là thủ phủ của tỉnh Galilê, được đặt theo tên hoàng đế Tiberius.
6:2,3 Một đoàn dân đông theo Ngài, không nhất thiết vì họ tin Ngài là Con Đức Chúa Trời, nhưng đúng hơn, vì từng thấy các phép lạ Ngài làm cho kẻ bệnh. Đức tin lập trên những
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phép lạ thì không bao giờ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời bằng đức tin lập nền tảng trên một mình Lời Ngài mà thôi. Lời Đức Chúa Trời không đòi hỏi phải có các phép lạ để xác chứng lời ấy. Mọi điều Đức Chúa Trời phán ra đểu là thật. Những lời ấy không thể nào sai. Những lời ấy sẽ đầy đủ cho mọi người. Cách địch nguyên văn của câu 3 là: "Và Chúa Jêsus đi lên ừên núi," nhưng có thể câu này chỉ đom thuần nói đến vùng núi (hay vùng đồi) quanh biển Galilê.
6:4 Không rõ vì sao Giăng nói Lễ vượt Qua gần tới. Có người cho rằng Chúa Jêsus chắc đang nghĩ về Lễ Vượt Qua khi Ngài rao giảng sứ điệp tuyệt vời trong đoạn này về Bánh Sự sống. Ngài chưa lên Giêrusalem để dự Lễ Vượt Qua. Giăng nói Lễ vượt Qua là một kỳ lễ của dân Giuđa. Thật ra, đương nhiên lễ này được Đức Chúa Trời thiết lập ương Cựu Ước. Ngài ban lễ này cho dân Do Thái, và theo nghĩa đó, đây là lễ của dân Giuđa. Nhưng cụm từ "lễ của dân Gỉuđa" cũng có nghĩa Đức Chúa Trời không còn công nhận đây là một Ưong những kỳ lễ của Ngài vì dân Do Thái cử hành lễ như một nghi thức suông mà không hề thật lòng quan tâm. Lễ đã bị mất ý nghĩa thật của nó, và không còn là lễ của Đức Giêhôva nữa.
6:5 Chúa Jêsus không bực bội khi thấy đoàn dân đông, sợ họ khuấy rối giờ nghỉ của Ngài hay giờ Ngài ở riêng với các môn đổ. Ý nghĩ trước hết của Ngài là cung cấp thứ gì cho họ ăn. Vì vậy, Ngài quay sang hỏi Philíp xem có thể mua bánh ở đâu để cho đoàn dân ăn. Khi Chúa hỏi câu này, không phải để giúp Ngài hiểu biết thêm, nhưng để dạy dỗ người khác. Ngài đã biết câu ưả lời, nhưng Philíp thì chưa.
6:6 Chúa sắp dạy Philíp bài học rất quý giá và thử đức tin ông. Chính Chúa Jêsus đã biết Ngài sẽ thi hành phép lạ để nuôi đoàn dân đông này. Nhưng Philíp có nhận biết Ngài có năng lực làm việc này không? Đức tin của Philíp lớn hay nhỏ?
6:7 Dường như đức tín của Philíp chưa vươn đến được những đỉnh cao. Ông tính toán rất nhanh rồi xác định thậm chí hai trăm đơniẽ cũng không đủ mua bánh để phát cho mỗi người một ít. Chúng ta không biết thời đó hai trăm đơniê mua được bao nhiêu bánh, nhưng chắc chắn phải là lượng bánh rất lớn. Một đơniê là lương một ngày công.
6:8,9 Anhrẽ là em của Simôn Phierơ. Họ sống ở vùng phụ cận Bếtsaiđa, dọc bờ biển Galilê. Anhrê cũng xác định thật khó kiếm thức ăn cho đoàn người đông thế này. ông thấy một cậu bé có năm cái bánh mạch nha và hai con cá nhỏ, nhưng ông cảm thấy hầu như vô dụng khi tính đem nuôi đoàn người đói đông dường này. Cậu bé này không có nhiều, nhưng sẵn lòng trao cho Chúa dùng. Do lòng tử tế của cậu, câu chuyện này được ghi lại Ương cả bốn sách Tin Lành. Cậu không làm gì nhiều, nhưng "ít trở thành nhiều nếu Đức Chúa Trời ở trong đó," và cậu trở thành nổi tiếng trên khắp thế giới.
6:10 Khi cho dân chúng ngồi xuống (nguyên văn là "nằm tựa"),
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Chúa Jêsus đã lo liệu cho họ được thoải mái. Để ý Chúa chọn nơi có nhiều cổ. Thật bất thường khi tìm được nơi như thế Ương vùng này, nhưng Chúa đã lo liệu cho đoàn dân được ăn ương một nơi sạch sẽ dễ chịu như thế.
Kinh Thánh ghi lại có hàng ngàn người nam (Hyvăn: "những người phái nam"), vì vậy câu này có nghĩa còn nhiều phụ nữ và trẻ em nữa. Việc nhắc đến con số "năm ngàn người" nhằm cho thấy một phép lạ đầy quyền năng sắp xảy ra.
6:11 Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn về các ổ bánh ấy. Nếu Chúa đã tạ em trước khi ăn hay trước khi phân phát, chúng ta lại càng đáng dừng lại cảm ơn Chúa trước khi ăn biết là dường nào. Kế tiếp, Ngài phát lương thực cho các môn đổ. Có bài học rất thực tế cho chúng ta ở đây. Chúa Jêsus không tự mình làm hết mọi việc. Ngài tìm thêm sự phục vụ của người khác. Có câu nói rất hay: "Anh làm việc nào anh làm được; tôi làm việc nào tôi làm được; và Chúa sẽ làm việc nào chúng ta không làm được."
Lúc Chúa phát bánh chữ các môn đổ, bánh đã được nhân lên cách lạ lùng. Kinh Thánh không ghi lại giây phút chính xác khi phép lạ này xảy ra, nhưng chúng ta biết năm ổ bánh và hai con cá ấy đã trở nên đầy đủ trong tay Chúa một cách lạ lùng bởi phép lạ để nuôi đoàn dân đông dường ấy. Các môn đồ đi phân phát bánh và cá cho những người đã ngồi. Không ai bị thiếu, vì Kinh Thánh nói rõ ràng các môn đồ phân phát cho ai muốn bao nhiêu mặc ý.
Griffith Thomas nhắc rằng Ương câu chuyện này chúng ta có bức ữanh tuyệt đẹp về:
(a) Thê gian hư mất; (b) Các môn đồ vô quyền; (c) Cứu Chúa trọn lành. Phép lạ này bao gồm hành động sáng tạo thật sự. Không một con người nào có thê cầm năm Ổ bánh và hai con cá nhỏ rồi phát triển chúng sao cho nuôi được đoàn người đông như thế này. Có người nói rất hay: "Chúa chúc phước cho bánh là mùa xuân, lúc Ngài bẻ bánh đã đến mùa gặt." Và cũng đúng: "Những ổ bánh chưa tạ ơn là những ổ bánh không nhãn bội lên. "1Ọ 6:12 Đầy là một chi tiết nhỏ rất tuyệt vời. Nếu Chúa Jêsus chỉ là một con người, Ngài sẽ không bao giờ bận tâm đến những mảnh vụn còn lại. Ai nuôi được năm ngàn người như vậy thì sẽ không bận tâm đến vài mẩu vụn còn thừa! Nhưng Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, và với Đức Chúa Trời, không được phép phí phạm chút nào đến những món quà hào phóng của Ngài. Ngài không muốn chúng ta phung phí những điều quý báu Ngài đã ban, nên Ngài để ý dặn phải lượm những miếng còn thừa hầu cho không mất chút nào.
Nhiều người cố gắng giải thích cho phép lạ này hóa thành tầm thường hơn. Họ nói đám đông thấy cậu bé dâng năm ổ bánh và hai con cá cho Chúa Jêsus. Điều đó khiến đám đông nhận thấy họ ích kỷ biết bao, nên quyết định lấy bữa ưưa của mình ra chia sẻ cho nhau. Nhờ như vậy mà có đủ thức ăn cho mọi người. Nhưng lối giải thích như thế không phù hợp
với sự kiện, như chúng ta sẽ thấy trong câu tiếp theo.
6:13 Sau khi dân chúng ăn xong, những miếng thừa gom được mười hai giỏ. Hoàn toàn không thể nào gom được nhiều bánh như thế nếu như đây chỉ là trường hợp mỗi người chỉ ăn bữa trưa của riêng mình. Những lối giải nghĩa của con người đã tỏ ra thật buồn cười. Chỉ có thể có một kết luận duy nhất, và kết luận ấy là đã có một phép lạ đầy quyền năng xảy ra.
6:14 Chính dân chúng cũng công nhận đây là phép lạ. Ắt họ không công nhận nhừ thế nếu chỉ ăn bữa của riêng họ. Trên thực tế, họ tin quyết đây là phép lạ đến nỗi sẵn lòng công nhận Chúa Jêsus thật là Đấng tiên tri phải đến thế gian. Từ Cựu Ước, họ biết có một Đấng tiên tri sẽ đến, và chờ Đấng ấy đến giải thoát mình khỏi quyền thống Ưị của đế quốc Lamã. Họ đang trông đợi một vị vua của trần gian. Nhưng đức tin của họ không chân thật. Họ không chịu thừa nhận Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, cũng không xưng tội để tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa.
6:15 Do phép lạ của Chúa Jêsus, đoàn dân muốn tôn Ngài lên làm vua. Một lần nữa, nếu Chúa Jêsus chỉ là một con người, rõ ràng Ngài sẽ sẵn sàng chiều theo yêu cầu của họ. Con người cũng hoàn toàn lo sao cho mình được tôn cao và được dành một địa vị nổi bật. Nhưng Chúa Jêsus không bị lay chuyển trước những hấp dẫn của hư vinh và kiêu ngạo như thế. Ngài vào thế gian để chết trong tư cách Đấng Thay Thế cho tội nhân trên thập tự giá. Ngài sẽ không làm gì can thiệp vào mục tiêu đó. Ngài sẽ không lên ngôi cho đến khi đã lên bàn thờ dâng của lễ trước đã. Ngài phải chịu khổ, chịu đổ huyết và chịu chết trước khi được tôn cao.
F. B. Meyer viết:
Đứng như thánh Bemard nói, Ngài luôn luôn chạy trốn khi người ta muốn tôn Ngài lên làm vua, và tự trình diện khi họ muôn đóng đinh Ngài. Ghi nhớ rõ điều này, nguyện chúng ta đừng ngần ngại nhận lấy những công tác cao quý của Ytai người Ghitít: "Tôi chỉ Đức Giêhôva hằng sông, và chỉ mạng sông của vua chúa tôi mà thề, hễ vua chúa tôi ở đâu, hoặc trong sự chết, hoặc trong sự sống, thì kẻ tôi tớ vua cũng sẽ ở đó" (ỈỈSamuên ỉ5:21). Và chắc chắn Ngài sẽ trả lời, đúng y như cách Đavít đã trả lời với một người chạy trôn kia đến để gắn bó với sự nghiệp của ônq: "Hãy ở cùnq ta, chớ sự chi; kẻ nào tìm hại mạng sống ta, cũng tìm hại mạnẹ sông ngươi; Iiẹươi ở CÙM* ta, thì sẽ được bảo toàn."20
B. Phép Lạ Thứ Năm: Chúa Jẽsus Đi Trên Mặt Nước Và Giãi Cưu Các Môn Đồ (6:16-21)
6:16,17 Bấy giờ là chiểu tối. Chúa Jêsus một mình đi lên núi. Rõ ràng đoàn dân đông đã quay về nhà, bỏ các môn đồ lại một mình. Và vì thế, các môn đồ quyết định xuống nơi bờ biển và chuẩn bị vượt biển Galilê trở về.
Khỉ họ sang thẳng bờ bên kia, hướng vế thành Cabênaum, trời đã tôi rồi. Chúa Jêsus còn chưa đến cùng các môn đồ. Ngài ở đâu? Ngài đang ở trên núi cầu nguyện. Đây là hình ảnh tuyệt vời về môn đồ của Đấng Christ
ngày nay. Họ đang ở trong biển đời đầy giông bão. Trời đã tối. Không nhìn thấy Chúa Jêsus đâu cả. Nhưng điều đó không có nghĩa Ngài không biết chuyện gì đang diễn ra. Ngài ở trên trời cầu thay cho những người Ngài yêu mến.
6:18 Biển Galilê hay gặp những cơn bão đột ngột và dữ tợn. Gió thổi xuôi thung lũng sông Giôđanh với tốc độ rất lớn. Khi thổi vào biển Galilê, chúng khiến sóng dâng lên rất cao. Thật không an toàn cho những chiếc thuyền nhỏ ở trên biển vào lúc như thế.
6:19 Các môn đồ chèo ra độ chừng ba hoặc bốn dặm. Theo cái nhìn của con người, họ đang ở trong tình cảnh hết sức hiểm nghèo. Đúng lúc đó, họ ngước lên và thấy Chúa Jêsus đi trẽn mặt biển, tới gần chiếc thuyền. Đây là một phép lạ tuyệt vời khác nữa. Con Đức Chúa Trời đang bước đi trên những cơn sóng của biển Galilê. Các môn đổ sợ vì họ hoàn toàn không nhận ra Đấng kỳ diệu này là ai.
Hãy để ý câu chuyện được kể thật đơn sơ biết bao. Những sự kiện lạ lùng nhất đang được kể cho chúng ta, nhưng Giăng không dùng những từ ngữ trọng đại để tạo ấn tượng cho chúng ta về tính vĩ đại của điều đang diễn ra. Ổng hết sức dè dặt khi trình bày những sự kiện.
6:20 Tiếp theo, Chúa Jêsus phán những lời an ủi tuyệt vời. "Áy là ta đây, đừng sợ chi." Nếu Ngài chỉ là một con người, có thể họ sẽ rất sợ. Nhưng Ngài là Đấng Tạo Hóa quyền năng và là Đấng Bảo Tổn cõi vũ trụ.
Có được Đấng như thế ở gần, đâu có cớ gì để sợ. Ngài là Đấng đã dựng nên biển Galilê ngay từ đầu, thì tiếp theo Ngài cũng là Đấng cỏ thể khiến các luồng sóng ấy bình tịnh, và có thể đưa các môn đồ đang sợ hãi của Ngài đến bờ bình an. Những chữ "ấy là ỉa đây" nguyên văn là "TA LÀ." Tính từ đầu sách Tin Lành Giăng, đây là lần thứ nhì Chúa Jêsus dùng danh xưng này của Đức Giêhôva để áp dụng cho chính Ngài.
6:21 Khi nhận thấy đó chính là Chúa Jêsus, họ rước Ngài vào thuyền. Ngay lập tức, họ thấy mình đã ở đích đến. Đây là một phép lạ nữa được nêu ra nhưng không giải thích. Họ không phải chèo thêm chút nào nữa. Chúa Jêsus đưa họ vào đất liền ngay lập tức. Ngài quả là Đấng tuyệt diệu!
c. Dân Chúng Tìm Phép Lạ (6:22-34) 6:22 Bây giờ là ngày sau hôm nuôi năm ngàn người. Đoàn dân đông vẫn ở bờ đông bắc của biển Galilê. Họ thấy các môn đồ vào thuyền nhỏ đêm hôm trước, và biết Chúa Jêsus không đi cùng môn đồ. Lúc đó chỉ có một chiếc thuyền, và các môn đổ đã chèo đi.
6:23 Ngày hỏm sau, mấy chiếc thuyên đến từ Tibêriát, là gần nơi
Chúa Jêsus đã hỏa bánh nuôi đoàn dán. Nhưng ắt hẳn Chúa Jêsus không thể ra đi trên một trong những chiếc thuyền này vì chúng vừa mới tới. Và có lẽ chính những chiếc thuyền nhỏ này đưa dân chúng vượt biển đến Cabênaum, như đã được ghi lại trong các câu tiếp theo.
6:24 Dân chúng đã theo dõi Chúa Jêsus cẩn thận. Họ biết Chúa đi lên
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núi để cầu nguyện. Họ biết Chúa không đi cùng thuyền với các môn đồ qua bờ bên kia. Thế nhưng ngày hôm sau, không ai thấy Ngài đâu cả. Họ quyết định vượt biển sang Cabênaum, là nơi rất có thể các mồn đồ đi đến. Họ không hiểu nổi làm sao Chúa Jêsus ở đó được, nhưng dầu sao họ vẫn quyết định đi tìm Ngài.
6:25,26 Đến Cabênaum, họ tìm được Ngài tại đó. Họ không giấu nỗi tò mò, và hỏi Ngài đã đến khi nào.
Chúa Jêsus trả lời gián tiếp. Ngài nhận thấy họ không tìm Ngài vì chính mình, nhưng trái lại vì thức ăn mà Ngài đã ban cho. Họ thấy Ngài thi hành phép lạ tuyệt vời ngày hôm trước. Đáng ra phép lạ này phải thuyết phục họ rằng Ngài thật sự là Đấng Tạo Hóa và là Đấng Mêsi. Nhưng họ chỉ quan tâm về thức ăn. Họ đã ăn các ổ bánh phép lạ, và cơn đói của họ được thỏa mãn.
6:27 Vì vậy, trước hết Chúa Jêsus khuyên họ [lừng làm việc vì đổ ăn hay hư nát. Chúa không có ý bảo họ đừng nên làm việc kiếm sống hằng ngày, nhưng Ngài thật sự bảo đừng để việc đó trở thành mục tiêu tối cao trong đời sống. Thỏa mãn những thèm khát thuộc thể của mình không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Con người ta không phải chỉ có thân thể, mà còn có tâm thần và linh hồn nữa. Chúng ta nên làm việc vì đổ ăn còn lại đến sự sống đời đời. Con người đừng nên sống dường như thân thể mình là tất cả. Đừng nên dốc hết sức lực và tài năng chỉ để nuôi thân thể mình, là thứ trong vài năm ngắn ngủi sẽ bị sâu bọ ăn nuốt mất. Trái lại, con người nên bảo đảm chắc chắn linh hồn mình được nuôi dưỡng hằng ngày bới Lời Đức Chúa Trời. "Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời." Chúng ta nên làm việc không mệt mỏi để hiểu biết rõ hơn về Lời Đức Chúa Trời.
Khi Chúa Jêsus phán Đức Chúa Cha đã ghi ấn tín của Cha trên Ngài, Chúa có ý bảo Đức Chúa Trời đã sai Ngài đến và phê chuẩn Ngài. Khi chúng ta đóng ấn của mình ừên một điều gì đó, thì có nghĩa chúng ta hứa điều đó là thật. Đức Chúa Trời đã ấn chứng Con Người theo ý nghĩa: Ngài phê chuẩn Đấng ấy là Đấng nói ra lẽ thật
6:28 Giờ đây dân chúng hỏi Chúa xem họ phải làm gì để được làm công việc Đức Chúa Trời. Con người luôn luôn cố gắng làm để kiếm cách được đến Thiên đàng. Con người thích cảm thấy mình làm được điều gì đó để có công đức xứng đáng nhận sự cứu rỗi. Nếu như bằng cách nào đó có thể góp phần cứu rỗi linh hồn mình, thì người ấy có thể tìm được cơ sở để khoe mình; và điều đó rất đẹp lòng người ấy.
6:29 Chúa Jêsus đã nhìn xuyên qua thói giả hình của họ. Họ giả vờ muốn làm công việc Đức Chúa Trời, thế nhưng không muốn liên quan gi với Con Ngài. Chúa Jêsus bảo họ việc trước tiên phải làm là chấp nhận Đấng Đức Chúa Trời đã sai đến. Ngày hôm nay cũng vậy. Người ta đang cố tìm đường vào Thiên đàng bằng cách làm
việc lành. Nhưng trước khi có thể làm được việc lành cho Chúa, họ phải tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ trước đã. Việc lành không đến trước sự cứu rỗi; chúng đi sau sự cứu rỗi. Việc lành duy nhất mà tội nhân có thể làm ấy là xưng tội mình và tiếp nhận Đấng Christ làm Chúa và Cứu Chúa.
6:30 Câu này là một bằng chứng khác nữa về sự gian ác Ương lòng dân chúng. Ngày hôm trước, họ đã thấy Chúa Jêsus nuôi năm ngàn người bằng năm ổ bánh và hai con cá. Qua hôm sau, họ đến xin Ngài vài phép lạ để chứng minh những lời Ngài tuyên bố là Con Đức Chúa Trời. Giống như hầu hết những người không tin, họ muốn thấy trước đã rồi mới tin. "Để cho chúng tôi thấy và tin." Nhưng đây không phải là thứ tự của Đức Chúa Trời. Chúa phán với tội nhân: "Nếu người tin, thì sẽ thấy." Đức tin phải luôn luôn đến trước.
6:31 Trở lại với Cựu Ước, người Do Thái nhắc Chúa Jêsus nhớ phép lạ về mana21 trong đồng vắng. Dường như họ đang bảo Chúa Jêsus chưa hề làm được điều gì tuyệt vời như thế. Họ trích Thithiên 78: 24-25, có chép: "Ngài đã ban cho họ bánh ăn từ trẽn trời xuống." Họ ám chỉ Môise đã gọi lương thực từ trời đến; Chúa Jêsus không cao trọng bằng Môise, vì Ngài chỉ làm tăng lương thực sẵn cớ.
6:32 Câu trả lời của Chúa có ít nhất hai ý. Thứ nhất, không phải Môise là người cho họ mana, nhưng chính Đức Chúa Trời. Hơn thế nữa, mana không phải là bánh thuộc linh thật từ trời xuống. Mana là thức ăn theo nghĩa đen, dành cho thể xác thuộc thể, nhưng không có giá trị gì bên ngoài đời này. Chúa Jêsus ở đây đang nói đến bánh thật, lý tưởng và đích thực mà Đức Chúa Trời ban từ trời. Đây là bánh cho linh hồn chứ không phải cho thân thể. Những từ Cha Ta là câu Đấng Christ tuyên bố về thần tánh.
6:33 Chúa Jêsus bày tỏ Ngài là bánh của Đức Chúa Trời, và là bánh đã xuống từ trời và hiện ban sự sống. Ngài đã chứng tỏ tính ưu việt của bánh từ Đức Chúa Trời đến so với mana trong đồng vắng. Mana không ban sự sống nhưng chỉ duy trì sự sống thuộc thể. Mana không nhằm ban cho toàn thế gian nhưng chỉ cho Ysơraên. Bánh thật từ trời xuống và ban sự sống cho con người - không phải chỉ cho một dân tộc, nhưng cho toàn thế gian.
6:34 Người Giuđa vẫn không nhận ra Chúa Jêsus đang nói chính Ngài là bánh thật, nên họ lại xin Ngài ban bánh đó. Họ vẫn đang nghĩ đến ổ bánh theo nghĩa đen. Bất hạnh thay, trong lòng họ không hề có đức tin thật.
D. Chúa Jêsus, Là Bánh sự Sồng (6:35-65) 6:35 Giờ đây Chúa Jẽsus tuyên bố lẽ thật cách đơn sơ rõ ràng. Ngài là bánh của sự sống. Ai đến với Ngài thì tìm được trong Ngài đầy đủ để đời đời thỏa mãn cơn đói khát thuộc linh của họ. Để ý những chữ "ta là" trong câu này và nhận ra Chúa đang tuyên bố Ngài bình đẳng với Đức Giêhôva. Thật dại dột nếu con người tội lỗi lại thốt ra những lời của câu 35. Không một
con người nào làm thỏa được cơn đói khát của chính mình, chứ đừng nói làm thỏa mãn cơn đói khát tâm linh của cả thế gian!
6:36 Trong câu 30, những người Do Thái vô tín xin Chúa ban một phép lạ để họ có thể thấy và tin. ở đây, Chúa phán Ngài đã bảo cho họ biết họ đã thấy Ngài - là phép lạ vĩ đại hem hết - thế nhưng họ chẳng tin. Nếu Con Đức Chúa Trời có thể đứng trước mặt họ trong tư cách con người trọn vẹn mà họ còn không nhận ra, thì không biết Ngài sẽ làm phép lạ nào để thuyết phục được họ đây.
6:37 Chúa không nản lòng trước sự vô tín của người Giuđa. Ngài biết mọi mục đích và kế hoạch của Cha sẽ được làm trọn. Dẫu người Giuđa - là những người đang nghe Ngài phán -không tiếp nhận Ngài, Ngài vẫn biết tất cả những người được Đức Chúa Trời chọn sê đến cùng Ngài. Đúng như Pink nói: "Nhận thức được tính bất khả chiến bại của những lời khuyên đời đời từ Đức Chúa Trời sẽ đem lại sự bình tĩnh, vững tin, can đảm và sự bền đỗ mà không điều nào khác có thể đem lại được."
Câu này rất quan trọng vì chỉ dùng vài lời để nói lên hai trong số những sự dạy dỗ quan trọng nhất của Kinh Thánh. Thứ nhất là Đức Chúa Trời đã ban những người nào đó cho Đấng Christ và mọi người nào Đức Chúa Trời đã ban thi đều sẽ được cứu. Thứ nhỉ là sự dạy dỗ về trách nhiệm của con người. Để được cứu, một người phải đến với Chúa Jêsus và tiếp nhận Ngài bởi đức tin. Đức Chúa Trời thực sự chọn một số người để được cứu, nhưng Kinh Thánh không hề dạy rằng Ngài chọn một số người để bị định tội. Nếu có người được cứu, đó chính là bởi ân điển ban vô điểu kiện của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu một người bị hư mất đời đời, đó chính là do lỗi của người ấy. Mọi người đểu bị đoán phạt bới tình trạng tội lỗi và gian ác của chính họ. Nếu mọi người phải đi địa ngục, họ chỉ đang nhận được điều mà họ đáng phải nhận. Bởi ân điển, Đức Chúa Trời đã khom mình xuống chiếu cố và cứu nhiều cá nhân ra từ trong đoàn người nhân loại hư mất này. Ngài có quyền làm như vậy không? Đương nhiên Ngài có quyền. Đức Chúa Trời có thể làm đúng như cách Ngài muốn, và không người nào có thể phủ nhận quyền này của Ngài. Chúng ta biết Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ làm điều sai quấy hay bất công.
Nhưng Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời đã chọn những người nhất định để đến sự cứu rỗi, thì cũng dạy rằng con người có trách nhiệm tiếp nhận Tin Lành. Đức Chúa Trời đưa ra lời mời phổ thông - nếu một người chịu tin nơi Chúa Jêsus, người ấy sẽ được cứu. Đức Chúa Trời không cứu rỗi con người trái với ý nguyện của họ. Một người phải đến với Ngài trong sự ăn năn và đức tin. Bấy giờ Đức Chúa Trời mới cứu người ấy. Không ai đến với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ mà lại bị bỏ ra ngoài.
Lý tri con người khống thể dung hòa hai sự dạy dỗ này. Tuy nhiên, chúng ta nên tin hai sự dạy dỗ ấy cho
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dẫu mình không hiểu chúng. Chúng là sự dạy dỗ của Kinh Thánh, được nêu rõ ràng tại đây.
6:38 Trong câu 37, Chúa Jêsus phán rằng mọi kế hoạch của Đức Chúa Trời cuối cùng đều sẽ ứng nghiệm đối với sự cứu rỗi những người đã được ban cho Ngài. Vì đây là ý muốn của Cha, nên Chúa sẽ đích thân làm thành, vì sứ mạng của Ngài là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đấng Christ phán: "Ta từ trên trời xuồng," dạy rõ ràng rằng Ngài đã không bắt đầu sự sống của Ngài trong máng cỏ tại Bếtlêhem. Trái lại, Ngài đã hiện hữu từ cả cõi đời đời với Đức Chúa Cha trên trời. Khi vào thế gian, Ngài là Con biết vâng lời của Đức Chúa Trời. Ngài tình nguyện mang địa vị tôi tớ để thực thi ý muốn của Cha Ngài. Câu này không có nghĩa Ngài không có ý muốn của riêng Ngài, nhưng đúng hơn, ý muốn riêng của Ngài hoàn toàn thuận theo ý muốn Đức Chúa Trời.
6:39 Ý muốn của Cha là mọi người nào được ban cho Đấng Christ thì đểu sẽ được cứu rỗi và gìn giữ cho đến kỳ sống lại của người công bình, là lúc họ sẽ được khiến sống lại và đưa về quê trên trời. Những chữ "sự gì" chỉ về tín hữu. ở đây, Ngài không nghĩ đến cá nhân tin hữu, nhưng nghĩ đến toàn bộ cộng đổng thân thể gồm những Cơ Đốc nhãn là những người sẽ được cứu trải mọi thời đại. Chúa Jêsus có trách nhiệm chăm lo cho không chi thể nào trong thản bị hư mất, nhưng cả thân thể sẽ được sống lại nơi ngày sau rốt.
Đối với Cơ Đốc nhân, ngày sau rốt chỉ về ngày Chúa Jẻsus Christ sẽ đến trong chốn không trung, khi những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết, lúc những tín hữu còn đang sống sẽ được biến hóa, và hết thảy đều được cất lên không trung để gặp Chúa, để được ở đời đời với Chúa. Đôi với người Gỉuđa, ngày sau rốt chỉ về sự hiện đến của Đấng Mêsi trong vinh hiển.
6:40 Giờ đây Chúa tiếp tục giải thích phương cách trớ nên thành viên trong gia đình những người được chuộc. Ý muốn của Đức Chúa Trời ấy là phàm ai nhìn Con và tin Con thì được sự sống đời đời. Nhìn Con ở đây có nghĩa không nhìn Ngài bằng đỏi mắt thuộc thể, nhưng đúng hơn bằng đôi mắt đức tin. Người đỏ phải nhìn thấy hay nhận ra Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời và là Cứu Chúa của thế gian. Rồi người ấy cũng phải tin Ngài nữa. Điều này muốn nói mỗi người phải tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của riêng cá nhân mình bằng một hành động rõ ràng của đức tin. Mọi người nào làm việc này thì nhận được sự sống đời đời như một tài sản hiện tại và cũng nhận được lời bảo đàm sẽ được sống lại nơi ngày sau rốt.
6:41 Dân chúng hoàn toàn chưa sẵn sàng chuẩn bị tiếp nhặn Chúa Jẻsus, và họ bày tỏ điểu này bằng cách lầm bằm với Ngài. Ngài đã tuyên bố Ngài là bánh từ trên trời xuống. Họ nhận thấy đây là lời tuyên bố hết sức quan trọng. Muốn từ trời xuống, người đó không thể là một con người hoặc thậm chi ngay cả đấng tiên tri nứa. Vậy nên họ lầm bằm về Ngài vì không chịu tin lời Ngài.
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6:42 Họ cho rằng Jêsus là con trai của Giôsép. Đương nhiên, ở đày họ sai. Chúa Jêsus được sinh bởi nữ đồng trinh Mari, Giôsép không phải là cha Ngài. Trái lại, Chúa chúng ta được hoài thai bởi Thánh Linh. Chính việc họ không tin nơi sự giáng sinh bởi nữ đồng trinh đã khiến họ sa vào tối tăm và vô tín. Ngày nay củng vậy. Những ai không chấp nhận Chúa Jésus là Con Đức Chúa Trời là Đấng đã đến thế gian qua tử cung nữ đồng trinh Mari thì cảm thấy buộc lòng phải phủ nhận mọi chân lý trọng đại về Thân Vị và công tác của Đấng Christ.
6:43 Dầu họ chưa nói trực tiếp với Ngài nhưng Ngài đã biết họ đang nói gì, ở đây Chúa bảo họ đừng lằm bằm với nhau nữa. Những câu tiếp theo giải thích vì sao lời lầm bằm của họ là vô dụng và vô ích. Người Giuđa càng khước từ lời chứng của Chúa Jêsus, thì lời dạy của Ngài càng trở nên khó hiểu. "Sự sáng bị khước từ thì trở thành sự sáng bị phủ nhận." Càng bác bỏ khinh khi Tin Lành, họ càng trở nên khó chấp nhận Tin Lành. Nếu Chúa nói những điều đơn giản mà họ còn không chịu tin, vậy khi Ngài giải thích những điểu khó hem thì họ sẽ hoàn toàn không biết Ngài đang nói gì nữa.
6:44 Tự thân con người là hoàn toàn vỏ vọng và bất lực. Con người thậm chí không có sức mạnh đế tự mình đến với Chúa Jêsus nửa. Nếu Đức Chúa Cha không bất đầu hành động trước trong lòng và đời sống người ấy, người ấy sẽ không bao giờ nhận ra tội phạm kinh khiếp của mình và nhu cầu cần Cứu Chúa của mình. Nhiều người thấy câu này rất khó hiểu. Họ nghĩ câu này dạy rằng một người có thể khao khát được cứu nhưng vẫn thấy không thể nhận được sự cứu rỗi. Không phải như vậy. Nhưng câu này thực sự dạy hết sức mạnh mẽ rằng Đức Chúa Trời là Đấng hành động trước trong đời sống chúng ta và tìm cách chinh phục chúng ta về với Ngài trước. Chúng ta có quyền chọn Chúa Jêsus hay khước từ Ngài. Nhưng nếu Đức Chúa Trời không phán với lòng của chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ có lòng khao khát ấy ngay từ đầu. Một lần nữa, Chúa hứa thêm rằng Ngài sẽ khiến mọi tín hữu thật Sống lại nơi ngày sau rốt. Như đã thấy trước đây, câu này nói về sự hiện đến của Đấng Christ để đón rước các thánh đồ, khi kẻ chết sẽ được sống lại và kẻ sống sẽ được biến hóa. Đây là sự phục sinh của chỉ những tín hữu mà thôi.
6:45 Sau khi nói bằng những tử ngữ mạnh mẽ rằng không ai có íhể đến với Ngài nếu Đức Chúa Cha không kéo người ấy đến, Chúa tiếp tục giải thích phương cách Đức Chúa Cha kéo người ta đến. Ngài trích lời Èsai 54:13: "Ai nấy sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ." Đức Chúa Trời không những chọn các cá nhân mà thôi. Ngài còn làm thêm một điểu nữa. Ngài phán với lòng họ qua sự dạy dỏ Lời quý báu của Ngài.
Như vậy có sự dự phần ý chi của người ấy. Những ai đáp ứng với sự dạv dỗ của Lời Chúa và học tập từ Đức Chúa Cha, thì họ sẽ đến với Đấng
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Christ. Một lần nữa ở đây chúng ta thấy hai chân lý trọng đại về quyền tể trị tối thượng của Đức Chúa Trời và sự chọn lựa của con người được đặt bên cạnh nhau ngay trong Kinh Thánh. Chúng cho thấy sự cứu rỗi có cả khía cạnh thiên thượng lẫn khía cạnh loài người.
Khi Chúa Ịêsus phán: "Có chép trong các liên tri rằng," (trong Bản Anh ngữ) đương nhiên Ngài muốn nói tới các sách của các đấng tiên tri. Ngài muốn nói cụ thể đến sách Ésai, nhưng ý tưởng Ngài diễn tả ở đây được tìm thấy trong khắp các sách tiến tri. Ý tường ấy là: bởi sự dạy dỗ Lời Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà con người được kéo đến với Ngài.
6:46 Sự kiện con người được Đức Chúa Trời dạy dỗ không có nghĩa họ đã nhìn thấy Ngài. Đấng duy nhất đã thấy Cha chính là Đấng tử Đức Chúa Trời mà đến, tức là Đức Chúa Jêsus.
Tất cả những người được Đức Chúa Trời dạv dỗ thì họ được dạy về Đức Chúa Jèsus Christ, vi sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời tập trung vào Chủ Đề trọng đại là chính Đức Chúa Jêsus Christ.
6:47 Câu 47 là một trong những tuyên bố rõ ràng nhất và ngắn nhất của cả Lời Đức Chúa Trời về phương pháp cứu rỗi. Chúa Jèsus đã nói bằng những lời lẽ hầu như không thể nào hiểu lầm được - hẻ ai tin thị được sự sống đời đời. Lưu Ỷ Ngài giới thiệu những lời trọng đại này bằng cụm từ "quả thật. quả thật." nhằm nhẩn mạnh của Ngài. Đảv là một trong rất nhiều câu Tân Ước dạy rằng sự cứu rỗi không phải bởi việc làm, không phải nhờ giữ luật pháp, cũng không bởi làm thành viên của hội thánh, cũng không bởi vâng theo Luật Vàng, nhưng chỉ đơn giản bằng cách tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ mà thôi.
6:48,49 Giờ đây Chúa Jêsus nói Ngài chính là bánh của sự sống mà nãy giờ Ngài đang nói đến. Đương nhiên, bánh của sự sống có nghĩa là bánh ban sự sống cho người nào ăn đến. Người Do Thái trước đó đã nêu đề tài mana trong đồng vắng và thách thức Chúa Jêsus đưa ra những thức ân tuyệt vời được như thế. ổ đây, Chúa nhắc họ nhớ tổ phụ họ ăn mana trong đổng vắng rồi cũng chết. Nói cách khác, mana chỉ dành cho đời này mà thỏi. Mana không có quyển gì để ban sự sống đời đời cho người ăn đến. Bởi cụm từ "tổ phụ các ngươi," Chúa đã tách Ngài ra khỏi nhân loại sa ngã và hàm ý thần tánh độc nhất vỏ nhị của Ngài.
6:50 Trái với mana, Chúa Jêsus phán chính Ngài là bánh từ trời xuống. Hễ ai ân bánh này thì sẽ không chét.
Câu này không nói người ấy sẽ không chết phần thuộc thể, nhưng nói người áy sẽ bước vào sự sống đời đời trên trời. Dầu người ấy thật sự chết phần thuộc thể, thản thể ây sẽ được sống lại trong ngày sau rốt. và sẽ ờ cả cõi đời đời với Chúa,
Trong câu này và những cáu tiếp theo, Chúa .lẻsus phán Hèn tiếp về những người an Ngài. Ngài muốn nói gì qua câu này? Có phái Ngài muôn bao con p.ơuừi phải án thịt cùa thân
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xác Ngài theo đúng nghĩa đen không? Hiển nhiên ý tướng ấy là không thể có được và thật đáng kinh tởm. Tuy nhiên, có người nghĩ Ngài muốn dạy chúng ta phải ăn thịt Ngài trong buổi lễ Tiệc Thánh; dạy rằng bằng phương cách phép lạ nào đó, bánh và rượu được biến thành thịt và huyết của Đấng Christ, và muốn được cứu chúng ta phải ăn những yếu tố ấy. Nhưng đây không phải là điều Chúa phán. Văn mạch làm sáng tỏ rằng ăn Ngài có nghĩa là tin nơi Ngài. Khi tín Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa của chúng ta, chúng ta lấy đức tin chiếm hữu Ngài. Chúng ta dự phần những lợi ích cửa thân vị và của công tác Ngài. Augustine nói: "Tin thì anh em đã ăn rồi."
6:51 Chúa Jêsus là bánh hằng sống. Ngài không những tự sống, nhưng Ngài còn ban sự sống nữa. Những ai ăn bánh này... thì sẽ sống vô cùng. Nhưng làm sao được như vậy? Làm sao Chúa ban sự sống đời đời cho những tội nhân có tội? Câu trả lời được tìm thấy Ưong phần cuối câu này: "Bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt ta." ỏ đây, Chúa Jêsus đang hướng tới trước về sự chết của Ngài trên thập tự giá. Ngài sẽ phó sự sống Ngài làm giá chuộc tội nhân. Thân thể Ngài sẽ tan vỡ, huyết Ngài sẽ tuôn ra làm của lễ chuộc tội. Ngài sẽ chết trong tư cách Đấng Thay Thế. Ngài sẽ đền trả hình phạt phải có cho tội lỗi của chúng ta. Và vì sao Ngài chịu làm như vậy? Ngài làm như vậy vì sự sống của thế gian. Ngài sẽ không chết vì cớ chỉ riêng một dân Do Thái mà thôi, thậm chí củng không chết chỉ riêng cho người được chọn. Nhưng sự chết của Ngài có giá ưị đầy đủ cho toàn thế gian. Đương nhiên, điều này không có nghĩa cả thế gian sẽ được cứu, nhưng đúng hơn công tác của Chúa Jêsus tại Gôgôtha sẽ có giá trị đầy đủ để cứu cả thế gian, nếu mọi người đều đến với Chúa Jêsus.
6:52 Người Do Thái vẫn đang nghĩ đến bánh và thịt thuộc thể theo nghĩa đen. Tư tưởng của họ không thể vươn lên trên những của cải vật chất của đời này. Họ không nhận thấy Chúa Jêsus đang dùng những đồ vật thuộc thể để dạy những chân lý thuộc linh. Vì vậy họ hỏi nhau làm thể nào mà người này lại có thể ban thịt mình cho người khác ăn được. Chiếc dù chỉ bung ra sau khi bạn nhảy khỏi máy bay. Đức tin đến trước mắt thấy và chuẩn bị cho bạn tâm hồn để hiểu biết, dọn lòng cho bạn tin, cho ý chí để bạn vâng lời. Mọi câu hỏi "cách nào?" của bạn được giải đáp bởi việc đầu phục thẩm quyền của Đấng Christ, đúng như cách Phaolô kêu lên: "Lạy Chúa, Chúa muốn tôi làm gì?"
6:53 Một lần nữa, Chúa Jêsus biết hết mọi sự, Ngài thấy chính xác họ đang nghĩ gì và nói gì. Vì vậy, Ngài long trọng cảnh cáo nếu họ không ăn thịt Ngài và uống huyết Ngài, họ sẽ không có sự sống trong họ. Điểu này không thể nói đến bánh và rượu được dùng trong Tiệc Thánh. Khi Chúa Jêsus thiết lập Tiệc Thánh trong đêm Ngài bị phản, thân thể Ngài vẫn chưa tan nát, và huyết Ngài vẫn chưa đổ ra.
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Các môn đồ đã dự phần bánh và rượu, nhưng họ đã không ăn thịt uống huyết của Ngài theo nghĩa đen. Chúa Jêsus chỉ đang nói rằng nếu chúng ta không dùng đức tin để nhận lấy cho chính mình giá trị từ sự chết của Ngài cho chúng ta ưên đồi Gôgôtha, chúng ta không bao giờ được cứu. Chúng ta phải tin nơi Ngài, tiếp nhận Ngài, tin cậy Ngài và nhận Ngài cho chính mình.
6:54 Bằng cách đối chiếu câu này với câu 47, có thể chứng tỏ rõ ràng ăn thịt và uống huyết Ngài có nghĩa là tin nơi Ngài. Trong câu 47, chúng ta đọc thấy "hễ ai tín thì được sự sống đời đời." Trong câu 54, chúng ta biết ai ăn thịt Ngài và uống huyết Ngài thì được sự sống đời đời. Bây giờ, những điều cùng bằng với điều thứ ba thì chúng bằng nhau. Ăn thịt Ngài và uống huyết Ngài tức là tin nơi Ngài. Tất cả những người tin nơi Ngài đểu sẽ sống lại nơi ngày sau rốt. Đương nhiên, câu này nói đến thân thể của những người đã chết khi tin cậy nơi Chúa Jêsus.
6:55 Thịt của Chúa Jêsus thật là thức ăn, và huyết Ngài thật là thức uống.22 Điều này tương phản với thức ăn và thức uống của thế gian này vốn chỉ có giá trị tạm thời. Giá trị sự chết của Chúa Jêsus là bất tận. Những ai bởi đức tin dự phần nơi Ngài thì nhận lấy sự sống đời đời vốn còn đến đời đời.
6:56 Có mối liên hiệp rất gần gũi giữa Ngài với những người tin Ngài. Ai ăn thịt Ngài và uống huyết Ngài thì ở trong Ngài, và Ngài ở trong người ấy. Không còn điều gì gần gũi hoặc mật thiết hơn thế này nữa. Khi ăn thức ăn theo nghĩa đen, chúng ta nhận lấy thức ăn đó vào chính con người mình; nó trở thành một phần của chúng ta. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Chuộc mình, Ngài vào trong đời sống chúng ta để ở trong chúng ta, và chúng ta cũng liên tục ở trong Ngài.
6:57 Giờ đây, Chúa nêu một minh họa nữa về mối liên hệ gần gũi giữa Ngài với dân sự Ngài. Minh họa này chính là sự liên hệ giữa Ngài với Đức Chúa Cha. Đức Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai Chúa Jêsus vào thế gian. (Cụm từ "Cha là Đấng hằng sống" có nghĩa Đức Chúa Cha là Đấng làm Nguồn của sự sống). Là Con Người ở ương thế gian này, Chúa Jêsus đã sống bởi Cha, tức là bởi nguyên nhân từ Đức Chúa Cha. Sự sống của Ngài đã được sống Ưong mối liên hiệp gần gũi nhất và hài hòa nhất với Đức Chúa Cha. Đức Chúa Cha là tâm và chu vi của đời sống Ngài. Mục đích của Ngài là bận rộn với Đức Chúa Cha. Ngài ở đây với tư cách Con Người trong thế gian, còn thế gian không nhận ra Ngài là Đức Chúa Trời đang thể hiện trong xác thịt. Dầu bị thế gian hiểu lầm, nhưng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con đã sống trong sự gần gũi thân cận nhất. Đây chính xác là cách xảy ra giữa tín đồ với Chúa Jêsus. Họ ở trong thế gian này, bị thế gian hiểu lầm, bị thù ghét và thưởng bị bắt bớ. Nhưng vì đã đặt đức tin vào lòng tin cậy nơi Chúa Jêsus, họ sống bởi Ngài. Đời sống họ được ràng
buộc gần gũi với sự sống của Ngài, và sự sống này sẽ còn đến đời đời.
6:58 Câu này dường như tóm tắt mọi điều Chúa đã nói trong các câu trước. Ngài là bánh từ trên trời xuống. Ngài troi hơn mana mà tổ phụ họ đã ăn trong đổng vắng. Bánh đó chỉ có giá trị tạm thời. Mana chỉ có giá trị cho đời này. Nhưng Đấng Christ là Bánh của Đức Chúa Trời, là Đấng ban sự sống đời đời cho người nào ăn Ngài.
6:59 Đám đông đi theo Chúa Jêsus và các môn đổ Ngài đến Cabẽnaum từ bờ đông bắc biển Galilê. Dường như đám đông này gặp Chúa Jêsus trong nhà hội 23 và chính tại đây Ngài rao giảng sứ điệp về Bánh Sự Sông cho họ.
6:60 Đến lúc này, Chúa Jêsus có nhiều môn đổ hơn số mười hai người ỉức đầu. Bất cứ ai theo Ngài và xưng mình tiếp nhận những sự dạy dỗ của Ngài thì được gọi là môn đổ. Tuy nhiên, không phải tất cả những người được gọi là môn đổ Ngài đều là tín hữu thật. Giờ đầy, đa sô những người xưng mình là môn đồ Ngài đã nói: "Lời này thật khó.'' Họ muốn nói sự dạy dỗ của Ngài gây vấp phạm. Không phải lời ấy khó hiểu đối với họ, mà lời ấy thật khó ưa nên không tiếp nhận được. Khi họ nói: "Ai nghe được," họ muốn nói: "Ai cỏ thể đứng đây chịu lắng nghe một giáo lý chướng tai, khó chịu như thế?"
6:61 Một lần nữa ở đáy, chúng ta tìm. thấy bằng chứng là Chúa Jêsus có sự hiểu biết trọn vẹn. Ngài đã biêt chính xác lời các môn đổ đang nói.
Ngài biết họ đang lầm bằm về lời Ngài tuyên bố từ trời xuống và họ không thích điều đó khi Ngài phán con người phải ăn thịt Ngài và uống huyết Ngài để cỏ sự sống đời đời. Vì vậy Ngài hỏi họ: "Điểu đó xui các ngươi vấp phạm sao?"
6:62 Họ vấp phạm vì Ngài nói Ngài từ trời xuống. Giờ đây Ngài hỏi họ sẽ nghĩ gì nếu thấy Ngài lên trời, là việc Ngài biết Ngài sẽ làm sau khi sống lại. Họ cũng sẽ bị vấp phạm bởi lời Ngài phán con người phải ăn thịt Ngài. Vậy họ sẽ nghĩ gì nếu thấy thân thể bằng xác thịt ấy lên nơi vốn ở khi trước? Làm sao con người có thể ân thịt Ngài theo nghĩa đen và uống huyết Ngài theo nghĩa đen sau khi Ngài trở về với Đức Chúa Cha?
6:63 Những người này vẫn đang nghĩ đến thịt của Đấng Christ theo nghĩa đen, nhưng ở đây Ngài dạy họ rằng sự sống đời đời nhận lấy không bởi ân thịt, nhưng bởi công tác của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Thịt không thể ban sự sống; chỉ Thánh Linh mới làm được việc này. Họ đã hiểu lời Ngài theo nghĩa đen, và không nhận thấy họ phải hiểu theo nghĩa thuộc linh. Vì vậy Chúa Jẻsus giải thích những lời Ngài phán là thần linh, và những lời ấy là sự sống; khi hiểu những lời Ngài phán về việc ăn thịt và uống huyết Ngài theo cách thuộc linh để nói đến lòng tin nơi Ngài, thì những ai chấp nhặn sứ điệp ấy sẽ nhặn sự sống đời đời.
6:64 Ngay cả khi nói những điều này, Chúa cảm thấy số người nghe đã không hiểu Ngài vì họ không chịu tin.
Khó khăn không ở chỗ họ không có khả năng, mà ở chỗ họ không chịu. Vì từ đầu Chúa Jẽsus đã biết một số những người tự xưng là môn đồ Ngài kia sẽ không chịu tin Ngài và một trong những môn đồ Ngài sẽ phản Ngài. Đương nhiên, Chúa đã biết điểu này từ cõi đời đời, nhưng ớ đây, câu này chắc muốn nói Chúa biết điều đó ngay từ đầu chức vụ của Ngài trên đất.
6:65 Giờ đây Ngài giải thích chính bởi lòng vỏ tín của họ mà trước đó Ngài phán với họ rằng nếu Cha chẳng ban cho thì chẳng ai đến cùng Ngài được. Những lời ấy tấn công vào sự kiêu ngạo của con người, là những người nghĩ mình có thể kiếm được hoặc có công đức để đáng được sự cứu rỗi. Chúa Jếsus bảo họ rằng ngay cả sức để đến với Ngài thì họ cũng chỉ có thể nhận được từ Đức Chúa Cha mà thôi.
E. Các Phản ứng Lẳn lộn Đối Vơi Loi Phán Của Cứu Chúa (6:66-71)
6:66 Những lời phán cùa Chúa Jẻsus thật khó nghe đối với nhiều người trước nay theo Ngài, đến nỗi họ bỏ Ngài và không còn muốn liên hệ gì với Ngài nữa. Các môn đồ này chưa hề là Ún hữu thật. Họ theo Chúa vì nhiều nguyên nhàn khác nhau, nhưng không vì tình yêu thật đối với Ngài hay vì am hiểu Ngài là Đấng nào.
6:67 Đến lúc này, Chúa Jêsus quay sang mười hai mòn đổ và thách thức họ bằng câu hỏi họ có muốn bỏ Ngài không.
6:68 Câu trả lời cùa Phierơ thật đáng lưu ý. Trẽn thực tế óng nói: "Lạy
Chúa, làm sao chúng tôi rời khỏi Ngài được? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Nếu chúng tôi rời Ngài, đâu còn ai để chúng tôi đi theo. Rời khỏi Ngài tức là niêm phong số phận của chúng tôi."
6:69 Đại diện mười hai người, Phierơ nói thêm họ đã tin và biết Chúa Jêsus là Đấng Mêsi, Con Đức Chúa Trời hằng sống.24 Một lần nữa để ý thứ tự những chữ "tin và biết." Trước hết, họ đặt đức tin nơi Chúa Jêsus Christ, và sau đó họ mới biết Ngài thật sự là tất cả những điểu Ngài tuyên bố về chính Ngài.
6:70 Trong câu 08 và 69, Phierơ đã dùng chữ "chúng tôi" để nói đến cả mười hai sứ đổ. ở đây trong câu 70, Chúa Jêsus đã sửa lỗi cho ông. Ông đừng nên nói tin quyết đến như thế rằng cả mười hai người đểu là tín hữu thật. Đúng là Chúa đã chọn mười hai môn đổ, nhưng một người trong số họ là quỷ. Có một người trong nhóm họ đã không chia sẻ những quyết định của Phierơ về Đức Chúa Jẻsus Christ.
6:71 Chúa Jêsus biết Giuda íchcariốt sẽ phản Ngài. Ngài đã biết Giuđa không hề thực sự tiếp nhận Ngài là Chúa và Cứu Chúa. Một lần nữa, chúng ta thấy sự toàn trì của Chúa. Chúng ta cũng có bằng chứng về sự kiện Phierơ không vò ngộ khi nói thay cho các sứ đổ!
Trona bài Riảnạ về bánh sự sống. Chúa chúng ta đã bắt đầu với sự dạy dỗ khá đem giàn. Nhưng khi Ngài giảng tiếp, có vẻ người Do Thái đang khước từ lời Ngài. Họ càng khép kín
lòng và trí mình trước lẽ thật, sự dạy dỗ của Ngài càng trở nên khó hiểu. Cuối cùng, Ngài đã nói về việc ăn thịt và uống huyết Ngài. Thật là quá! Họ nói: "Lời này thật khó; ai nghe được" và bỏ không theo Ngài nữa. Khước từ chân lý sẽ dẫn đến mù quáng Ưong khả năng suy xét. Vì không chịu thấy nên họ tiến tới chỗ không thể thấy được.
V. NĂM CHỨC VỤ THỨ BA CỦA CON ĐỨC CHÚA TRỜI: GIÊRUSALEM (7:1 -10:39)
A. Chúa JẼSUS quà trách các anh em Ngài (7:1-9)
7:1 Đã vài tháng trôi qua giữa đoạn ó và 7. Chúa Jêsus vẫn ở tại Galilẽ. Ngài không ưng đi trong xứ Giuđê, là căn cứ của người Giuđa, vì họ tìm phương giết Ngài. Nói chung, người ta đồng ý rằng người Gluđa25 được nói đến trong câu này chính là những lãnh đạo hay những quan trưởng. Họ là những người ghét Chúa Jêsus cay đắng nhất, và tìm mọi dịp tiện để giết Ngài.
7:2 Lễ Lều Tạm là một trong những dịp lễ quan trọng của lịch Do Thái. Lễ này đến vào lúc mùa gặt, và kỷ niệm sự kiện dân Do Thái đã sống trong những túp lều hay những nơi trú ẩn tạm thời sau khi ra khỏi xứ Êdíptô. Đây là ngày lễ hội vui vẻ, nhìn hướng tớimột ngày tương lai khi Đấng Mê si sẽ trị vì và dân tộc Do Thái được cứu sẽ ở trong xứ bình an và thịnh vượng.
7:3 Các anh em của Chúa được nói đến trong câu 3 chắc là những con trai do Mari sanh ra sau Chúa Jêsus, (có người nói đây là anh em họ hay bà con xa). Nhưng dù mối quan hệ với Chúa Jêsus có gần gũi đến đâu đi nữa, họ cũng không nhờ đó mà được cứu. Họ đã không thực sự tín Chúa Jêsus. Họ bảo Ngài nên đến Lễ Lều Tạm tại Giêrusalem và làm một vài phép lạ tại đó để các môn đô được xem công việc Ngài làm. Các môn đồ được nói đến ở đây không phải là mười hai sứ đồ, nhưng đúng hơn, đây là những người xưng mình là môn đồ Chúa Jêsus trong xứ Giuđê.
Dầu họ không tin Ngài, họ vẫn muốn Ngài phô mình công khai. Có lẽ họ muốn người ta cũng chú ý đến họ trong tư cách người bà con của một nhân vật nổi tiếng. Hoặc có thể họ ganh tị với danh tiếng của Ngài và đang thúc Ngài đến xứ Giuđê để mong Ngài bị giết tại đó.
7:4 Chắc đây là những lời nói mỉa. Những người bà con của Ngài dường như ám chỉ Chúa đang tìm cách cho công chúng chú ý. Còn cớ nào khác khiến Ngài thi hành mọi phép lạ ấy tại xứ Galilê nếu như không vì muốn trở nên nổi tiếng? Trên thực tế họ bảo: "Bây giờ là cơ hội vĩ đại của Thầy tại đó. Lâu nay thầy vẫn đang tìm cách được nổi tiếng. Thầy nên đi Giêrusalem dự kỳ lễ này. Hằng trăm người sẽ đến đó, và thầy sẽ có cơ hội thi hành các phép lạ cho họ. Galilê là một nơi yên lặng, và thực ra thầy đang làm các phép lạ trong bí mật tại đây. Tại sao thầy làm như vậy khi chúng tôi biết thầy muốn trở nên nổi tiếng?" Rồi họ nói thêm: "Nếu (Bản Anh ngữ) thầy làm những sự đó, hãy tỏ mình
cho thiên hạ." Dường như ý chính ở đây là: "Nếu thầy thật sự là Đấng Mêsi, và nếu thầy đang làm những phép lạ này để chứng minh điều ấy, tại sao thầy không phô bày những bằng chứng tại nơi chúng thật sự có giá trị, tức là tại Giuđê?"
7:5 Các anh em Ngài không hề thật lòng muốn thấy Ngài được vinh hiển. Họ không thực sự tin Ngài là Đấng Mêsi. Họ cũng không chịu phó thác chính họ cho Ngài. Những lời họ nói ở đây chính là nói mỉa. Lòng họ không ngay thẳng trước mặt Chúa. Chắc hẳn Chúa Jêsus đặc biệt cảm thấy cay đắng vì anh em Ngài nghi ngờ lời Ngài và việc làm của Ngài. Thế nhưng những người trung tín với Chúa thường xuyên thấy sự chống đối cay đắng nhất lại đến từ những người gần gũi nhất và yêu quý nhất của mình.
7:6 Đời sống của Chúa đã được xếp thứ tự từ đầu đến cuối. Mỗi ngày và mỗi khoảnh khắc đều phù hợp với thời khóa biểu đã sắp xếp trước. Thì giờ thuận lợi để tỏ mình cồng khai cho thế gian vẫn chưa đến. Ngài biết chính xác những điều ở phía trước, và đi lên Giêrusalem vào thời điểm này để tỏ mình công khai trước dân chúng không phải là ý của Chúa đành cho Ngài. Nhưng Ngài nhắc các anh em Ngài rằng thì giờ của họ được tiện luôn luôn. Họ đang sống theo những tư dục chứ không vâng theo ý muốn của Chúa. Con người có thể lập những kế hoạch và hành trình của mình tùy sở thích, vì họ chỉ định làm theo ý riêng của họ thôi.
7:7 Thế gian không thể ghét anh
em của Chúa vì họ thuộc về thế gian. Anh em Ngài đã đứng về phía thế gian để chống lại Chúa Jêsus. Toàn bộ đời sống họ hòa hợp với thế gian. Thế gian ở đây nói đến hệ thống do con người xây dựng nên và trong đó không dành chỗ cho Đức Chúa Trời hay cho Đấng Christ: thế giới của văn hóa, nghệ thuật, giáo dục hay tôn giáo. Trên thực tế, Giuđê đặc biệt là thế giới tôn giáo, vì chính những người cai trị dân Giuđa là người ghét Đấng Christ nhất.
Thế gian ghét Đấng Christ bởi vì Ngài làm chứng công việc của họ là xấu. Đây là lời bình luận đáng buồn về bản chất bại hoại của con người: khi Con Người vô tội và không chút tì vít vào thế gian, thế gian đã tìm cách giết Ngài. Sự trọn lành trong đời sống Đấng Christ cho thấy đời sống của mọi người khác là bất toàn biết bao. Một đường thẳng bày tỏ sự cong quẹo của một đường chữ chi khi đặt chúng bên cạnh nhau thể nào, thì việc Chúa vào thế gian cũng bày tỏ con người trong toàn bộ tình trạng tội lỗi của họ thể ấy. Con người đã tức giận trước sự phơi bày này. Thay vì ăn năn kêu xin Đức Chúa Trời thương xót, con người lại tìm cách tiêu diệt Đấng bày tỏ tội lỗi của họ.
F. B. Meyer nhận định: Ô, đây là một trong nhũn 1» lời quở trách kinh khiếp nhất mà Tinh Yêu Nhập Thể có thể nói lên, khi câu này nói rề bất kỳ HiỊiỉời nào hiện nay. nlìiờìíỊ đã nói về một sò> nọ ười tron ự thời Nqài còn ở tro/iíĩ xác thịt: "Thê gian chẳnạ íỊỈỉét các MỊ ươi
được." Không bị thế gian ghét; được thê gian yêu, tâng bốc và vuốt ve trìu mến - là một trong những vị trí kinh khiếp nhất mà Cơ Đốc nhân có thể thấy mình ở trong đó. Một nhà hiền triết xưa đã hỏi: "Ta đã làm điều .xấu nào để hắn phải nói tốt về ta?" không bị thế giòn ghét chứng tỏ rằng chúng ta không làm chứng nghịch cùng thê gian rằng câng việc của thế gian lù xấu. Sự yêu thương trìu mến ấm áp của thế gian chứnẹ tỏ chúng ta thuộc về thê gian. Làm bạn của thế gian tức (à thù với Đức Chúa Trời. Do đó, ai làm bạn của thê gian tức lò kẻ thù của Đức Chúa Trời (Giăng vu. 7; ÁT. 19: Giacơ iv. 4) 26 7:8 Chúa bảo anh em Ngài đi lên dự lễ này. Chuyện rất đáng buồn. Họ giả vờ làm những người mộ đạo. Họ sắp giữ Lễ Lều Tạm. Thế nhưng Đấng Christ của Đức Chúa Trời đang đứng giữa họ, mà họ không hề có tình yêu thật đối với Ngài. Con người yêu mến những lễ nghi tôn giáo vì có thể tuân giữ chúng mà không cần đến sự quan tâm thật của tấm lòng. Nhưng cứ đưa người ấy đến đối mặt với Thân VỊ Đấng Christ thì người ấy sẽ thấy khó chịu ngay. Chúa Jêsus phán Ngài chưa27 lên dự lễ đó vì thì giờ Ngài chưa trọn. Ngài không có ý bảo Ngài sẽ không hể đi dự lễ này, vì trong câu 10 chúng ta biết Ngài đã lên dự lễ. Đúng hơn, Ngài muốn nói Ngài sẽ không đi chung với các anh em để phô mình thật tuyệt vời trước công chúng. Bây giờ chưa tới lúc đỏ. Khi Ngài lên dự lễ, Ngài sẽ đi âm thầm sao cho ít người biết nhất.
7:9 Vì vậy Chúa cứ ở lại xứ Galilẽ sau khi anh em Ngài đi lên dự lễ. Họ đã bỏ lại đàng sau Đấng có thể ban cho họ sự vui mừng hớn hở mà Lễ Lều Tạm đã nói đến.
B. Chua Jêsus Dạy Trong Bển Thừ (7:10-31) 7:10 ít lâu sau khi anh em Ngài
lên Giêrusaỉem, Chúa Jêsus âm thầm đi đến đó. Là người Giuđa mộ đạo, Ngài muốn lên dự lễ. Nhưng là Con biết vâng lời của Đức Chúa Trời, Ngài không thể đi lên công khai, nhưng đi cách kín giấu.
7:11 Những người Gỉuđa tìm Ngài trong kỳ lễ rõ ràng là những quan cai trị muốn tìm cách giết Ngài. Khi họ hỏi: "Nào người ở đâu?" Không phải họ đang muốn thờ phượng Ngài, nhưng trái lại muốn tiêu diệt Ngài.
7:12 Rõ ràng hiện diện của Chúa đang tạo nên xôn xao giữa đám đông. Những phép lạ Ngài làm càng lúc càng thôi thúc dân chúng xác định xem Ngài thật sự là ai. Trong kỳ lễ, người ta nói chuyện ngấm ngầm với nhau xem Ngài là tiên tri thật hay tiên tri giả. "Người thì nói: Ây là một người lành; kẻ thì nói: Không phải; người phỉnh dỗ dân chúng!"
7:13 Sự chống đối của những quan cai trị Giuđa đối với Chúa Jêsus trở nên căng thẳng đến nỗi không ai dám ủng hộ Ngài tỏ tường. Rõ ràng nhiều người trong đoàn dân nhận ra Ngài thật sự là Đấng Mêsi của Ysơraên, nhưng không dám biểu lộ hoặc hè răng vì sợ những người lãnh đạo sẽ bắt bớ.
7:14 Lễ Lều Tạm kéo dài nhiều ngày. Đến giữa kỳ lễ, Chúa Jêsus lên khu vực phía ngoài đền thờ (còn gọi là cổng vòm nơi dân chúng được phép tập trung lại) và dạy dỗ.
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7:15 Những người nghe Chúa dạy đểu sững sờ. Rõ ràng, chính hiểu biết Cựu Ước của Ngài gây ấn tượng cho họ nhiều nhất. Nhưng hiểu biết rộng của Ngài và năng lực dạy cũng thu hút sự chú ý của họ. Họ biết Chúa Jêsus chưa hể đến trường dạy đạo nào lớn thời đó, và họ không hiểu nổi làm sao Ngài có được học vấn như vậy. Thế gian vẫn sững sở và thường than phiền khi thấy những tín hữu chưa hề được huấn luyện chính thức về đạo lại có thể giảng và dạy Lời Đức Chúa Trời.
7:16 Một lần nữa, thật tuyệt vời biết bao khi thấy Chúa Jêsus không chịu nhận cho mình bất cứ lởi khen nào, nhưng chỉ cố gắng tôn vinh Cha Ngài. Chúa Jêsus đáp lời đơn giản rằng đạo lý của Ngài không bới Ngài mà đến, nhưng đến từ Đấng flã sai Ngài. Mọi điều Chúa Jêsus nói và dạy đểu là những điều Cha truyền Ngài nói và dạy. Ngài không hành động độc lập khỏi Đức Chúa Cha.
7:17 Nếu người Giuđa thật sự muốn biết sứ điệp của Ngài là thật hay không thì rất dễ biết. Nếu ai thật sự muốn làm theo ý Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ cho người ấy biết những sự dạy dỗ của Đấng Christ là thiên thượng hay Chúa chỉ đang dạy những điểu tự Ngài muốn dạy. ỏ đây có lời hứa tuyệt vời cho mọi người nào sốt sắng tìm kiếm chân lý. Nếu thành tâm, và thật sự muốn biết đâu là chân lý, Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ chân lý cho người ấy. "Sự vâng lời là cơ quan của tri thức thuộc linh."
7:18 Ai nói theo ý mình, tức là nói theo ý riêng của mình, thì tìm vinh hiển cho bản thân mình. Nhưng Chúa Jêsus không như vậy. Ngài tìm vinh hiển của Đức Chúa Cha là Đấng đã sai Ngài đến. Vì những động cơ của Ngài là tuyệt đối thanh sạch, nên sứ điệp của Ngài cũng tuyệt đối chân thật. Trong Ngài không có điểu gì không công bình.
Chúa Jêsus là Đấng duy nhất nói được những lời ấy về Ngài. Mọi giáo sư khác phục vụ có pha lẫn ích kỷ. Tham vọng của mỗi một đầy tớ Chúa đáng phải là tôn vinh Đức Chúa Trời thay vì tôn vinh bản thân mình.
7:19 Lúc này, Chúa trực tiếp buộc tội người Giuđa. Ngài nhắc họ nhớ Môise đã ban cho họ luật pháp. Họ đã khoe mình có luật pháp. Họ quên rằng chỉ sở hữu luật pháp suông thôi thì không ích lợi gì cả. Luật pháp đòi hỏi phải vâng theo những quy tắc hay những điều răn của nó. Dầu khoe khoang noi luật pháp, nhưng rõ ràng không một ai trong số họ hiểu luật pháp, vì thậm chí mãi đến lúc đó họ vẫn đang tìm cách giết Chúa Jêsus. Luật pháp cấm rõ ràng tội giết người. Họ đang phạm luật pháp trong ý định của họ đối với Chúajêsus Christ.
7:20 Dân chúng cảm nhận lời kết tội sắc bén của Chúa Jêsus, nhưng thay vì thừa nhận Ngài nói đúng, họ bắt đầu mắng nhiếc Ngài. Họ nói Ngài là quỷ. Họ thách thức câu tuyên bố của Ngài bằng cách nói có ai tìm giết Ngài đâu.
7:21 Giờ đây Chúa Jêsus quay lại với việc chữa lành người bại bên ao Bêtếtđa. Chính phép lạ này đã khơi dậy lòng thù ghét của các lãnh tụ Do
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Thái đối với Ngài, và đến lúc này họ mới bắt đầu âm mưu hung ác để giết Ngài. Chúa nhắc họ nhớ Ngài đã làm một việc, và họ thảy đều lấy làm lạ. Không phải họ lấy làm lạ vì khâm phục, nhưng ưái lại, sửng sốt vì Ngài làm một việc như thế trong ngày Sabát.
7:22 Luật pháp Môise truyền phải làm phép cắt bì cho con ưai vào ngày thứ tám sau khi sinh. (Thực ra, phép cắt bì không bắt nguồn từ Môise, nhưng đã được thực hành bởi "tổ tông", tức là bởi Ápraham, Ysác, Giacốp, v.v..). Dầu ngày thứ tám rơi vào ngày Sabát đi nữa, người Do Thái cũng không kể cắt bì cho bé trai trong ngày ấy là sai. Họ cảm thấy đây là công việc cần phải làm, và Chúa đã cho phép làm việc như thế.
7:23 Nếu cắt bì cho đứa ưẻ trong ngày Sabát để tuân giữ luật pháp Môise về phép cắt bì, vậy sao họ bắt lỗi Chúa Jêsus vì đã chữa cho cả mình người bệnh được lành trong ngày Sabáỉ? Nếu luật pháp cho phép một việc cần thiết, luật pháp lại không cho phép công việc của lòng thương xót sao?
Phép cắt bì là một phẫu thuật nhỏ cho bé trai. Không cần phải nói, nó gây đau đớn, và ích lợi thuộc thể là rất nhỏ. Trái lại, Chúa Jêsus đã chữa cho người được lành trọn vẹn vào ngày Sabát. Và người Giuđa đã bắt lỗi Ngài.
7:24 Rắc rối của người Giuđa ấy là họ đã đoán xét sự việc theo vẻ bề ngoài chứ không theo thực tại bề trong. Sự đoán xét của họ không công bình. Có những việc mà họ làm thì dường hoàn toàn hợp pháp, nhưng khi Chúa làm thì có vẻ như hoàn toàn sai. Bản tánh con người luôn có khuynh hướng đoán xét theo mắt thấy hom là theo thực tại. Chúa không vi phạm luật Môise; chính họ mới là người vi phạm điều luật ấy bởi sự thù ghét điên rồ đối với Ngài.
7:25 Đến lúc này, thành Giêrusalem đã biết rõ các lãnh đạo Do Thái đang âm mưu chống Cứu Chúa. ở đây, một số thường dân hỏi xem chẳng phải đây là Đấng mà các lãnh đạo của họ đang đuổi bắt sao.
7:26 Họ không thể hiểu nổi vì sao Chúa Jêsus được phép nói công khai và tự do đến như vậy. Nếu các quan ghét Ngài đúng như cách dân chúng đã tưởng, vậy sao các quan cho Ngài tiếp tục nói? Có phải họ đã thấy ra Ngài thực sự là Đấng Mêsi, đúng như Ngài đã tuyên bố không?
7:27 Những người không tin Chúa Jêsus là Đấng Mêsi nghĩ họ biết Ngài ra từ đâu. Họ tin Ngài đã ra từ Naxarét. Họ biết mẹ Ngài, là Mali, và cho rằng Giôsép là cha Ngài. Người Do Thái thời đó thường tin rằng khi Đấng Mêsi đến, Ngài sẽ đến cách mầu nhiệm, đầy phép lạ và bất ngờ. Họ không hề biết Ngài sẽ được sinh ra như Một Hài Nhi và lớn lên như Con Người. Đáng ra họ phải biết về Cựu Ước rằng Ngài sẽ sanh ra tại Bếtlêhem, nhưng dường như họ hoàn toàn không biết những chi tiết về sự hiện đến của Đấng Mêsi. Đỏ là nguyên nhân khiến họ nói: "Khi Đấng Christ sẽ đến, thì không ai biết Ngài từ đâu đến."
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7:28 Đến lúc này, Chúa Jêsus kêu
lớn tiếng với đoàn người đã tụ tập lại lắng nghe cuộc nói chuyện. Ngài phán. Họ thật sự biết Ngài, và đã biết Ngài đến từ đâu. Tuy nhiên, ở đây, Ngài đang nói họ chỉ mới biết Ngài trong tư cách Con Người. Họ đã biết Ngài là Jêsus ở Naxarét. Nhưng điều họ chưa biết ấy là Ngài cũng là Đức Chúa Trời nữa. Đây chính là điều Ngài tiếp tục giải thích ương phần còn lại của câu này.
Về nhân tánh Ngài, Ngài đã sống tại Naxarét. Nhưng họ cũng phải nhận thấy Ngài không tự mình đến, nhưng Ngài được sai đến bới Đức Chúa Cha, là Đấng mà đoàn dân này không biết. Qua những lời này, Chúa Jêsus tuyên bố trực tiếp Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời. Ngài không tự đến, tức là Ngài không đến bới thẩm quyền riêng của Ngài để làm theo ý riêng Ngài. Trái lại, Ngài đã được sai vào thế gian bởi Đức Chúa Trời chân thật, và họ đã không biết Đức Chúa Trời này.
7:29 Nhưng Ngài đã biết Đức Chúa Trời ấy. Ngài đã ở với Đức Chúa Trời từ cả cõi đời đời và bình đẳng trên mọi phương diện với Đức Chúa Cha. Khi Chúa Jêsus nói Ngài đến từ Đức Chúa Trời, Ngài không chỉ có ý nói Ngài được Đức Chúa Trời sai đến, nhưng còn có ý nói Ngài đã luôn ở với Đức Chúa Trời và bình đẳng với Đức Chúa Trời trên mọi phương diện. Trong cụm từ "Đấng đã sai ta đến," Chúa nói hết sức rõ ràng Ngài là Đấng Christ của Đức Chúa Trời, là Đấng được xức dầu, là Đấng được Đức Chúa Trời sai đến thế gian để làm trọn công tác cứu chuộc.
7:30 Người Do Thái hiểu ý nghĩa của lời Chúa phán, và nhận ra Ngài đang tuyên bố Ngài là Đấng Mêsi. Họ xem lời này hết sức lộng ngôn nên cố bắt Ngài, nhưng không thể tra tay trên Ngài vì giờ Ngài chưa đến. Quyền năng Đức Chúa Trời gìn giữ Chúa Jêsus khỏi những kế hoạch gian ác của con người cho đến thời điểm Ngài sẽ phải được dâng lên làm của lễ chuộc tội.
7:31 Thực ra, có nhiều người tin
Chúa Jêsus. Chúng tôi muốn nghĩ niềm tin của họ là thật. Lối lập luận của họ thế này. Chúa Jêsus còn có thể làm gì hem thế nữa để chứng minh Ngài là Đấng Mêsi? Nếu Chúa Jêsus không phải là Đấng Mêsi, thì khi Đấng Christ đến, liệu Đấng Christ ấy có thể làm nhiều phép lạ hem hay nhiều phép lạ kỳ diệu hơn Chúa Jêsus không? Từ câu hổi của họ; hiển nhiên họ tin các phép lạ của Chúa Jêsus chứng minh Ngài là Đấng Mêsi thật.
c. Sự Thù Bịch Cùa Người Pỉiarỉsi (7:32-36)
7:32 Khi người Pharisi đi lại giữa dân chúng, họ nghe những lời bàn tán xầm xì. Đoàn dân đang nghị luận thẩm về Cứu Chúa, không phải theo nghĩa phàn nàn về Ngài, nhưng đang bí mật ngưỡng mộ Ngài. Người Pharisi sợ tình trạng này lan rộng thành phong trào lớn để chấp nhận Chúa Jêsus, nên sai lính đi bắt Ngài.
7:33 Những lời trong câu 33 rõ ràng được phán cho các sĩ quan đến bắt Ngài, cũng như cho người Pharisi và đoàn dân nói chung.
Chúa Jêsus không hề làm suy yếu lời tuyên bố trước đó của Ngài. Ngài
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càng làm mạnh thêm những lời tuyên bố ấy. Ngài nhắc họ nhớ Ngài chỉ còn ở với họ ít lâu nữa, rồi Ngài sẽ trở về Đức Chúa Cha là Đấng đã sai Ngài đến. Rõ ràng, câu này càng khiến người Pharisi thêm tức giận hom nữa.
7:34 Sẽ có ngày người Pharisi lìm Ngài mà không thấy được. Trong đời họ sẽ có lúc cần Cứu Chúa, nhưng đã quá trễ. Lúc đó Ngài đã về trời, và bới lòng vô tín và gian ác, họ sẽ không thể gặp Ngài tại trên ười. Những lời trong câu này đặc biệt nghiêm trọng. Chúng nhắc chúng ta nhớ trên đời còn có điều gọi là cơ hội qua đi. Con người có thể còn cơ hội được cứu ngày hôm nay; nếu khước từ, có lẽ họ chẳng bao giờ còn cơ hội lần nữa.
7:35 Người Giuđa không hiểu được ý nghĩa của Lời Chúa phán. Họ không nhận thấy Ngài sẽ trở về trời. Họ nghĩ có lẽ Ngài tiếp tục đi giảng xa, chăm sóc dân Do Thái tản lạc giữa vòng người Gờréc, và có lẽ còn giảng cho chính người Gờréc nữa.
7:36 Một lần nữa, họ tỏ vẻ lạ lùng trước lời phán của Ngài. Ngài muốn nói gì khi bảo họ sẽ tìm mà không thể thấy Ngài? Ngài có thể đi đâu để họ khỏi theo Ngài được? ở đây, người Giuđa minh họa sự mù quáng của lòng vô tín. Còn tấm lòng nào đen tối cho bằng tấm lòng không chịu tiếp nhận Chúa Jêsus. Thời nay chúng ta có thành ngữ "còn ai mù cho bằng người không chịu thấy." Câu này mô tả chính xác trường hợp ở đây. Họ không muốn chấp nhận Chúa Jêsus, vi vậy họ không thể thấy.
D. Lời Hứa Ban Thánh Linh (7:37-39)
7:37 Dầu Cựu Ước không để cập, nhưng người Giuđa có nghi lễ đem nước từ ao Silôê đến đổ vào chậu bằng bạc bên cạnh bàn thờ của lễ thiêu mỗi ngày của bảy ngày đầu Lễ Lều Tạm. Vào ngày thứ tám, họ không đem nước đến nữa, và điều này khiến lời Đấng Christ hứa ban nước sự sống đời đời lại càng đáng ngạc nhiên hom nữa. Dân Do Thái đã giữ ươn hết nghi lễ tôn giáo này, thế nhưng lòng họ vẫn không thỏa mãn vì không thật sự hiểu ý nghĩa sâu nhiệm của kỳ lễ. Ngay trước khi họ trớ về nhà, tức vào ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus đứng ở đó và kêu lên với họ. Ngài mời họ đến với Ngài để được thỏa mãn tâm linh. Hãy chú ý đặc biệt những lời này. Lời mời của Ngài gởi đến mọi người. Tin Lành của Ngài là Tin Lành phổ thông. Nếu chịu đơn sơ đến với Đấng Christ, không ai là không thể được cứu.
Nhưng lưu ý điều kiện. Kinh Thánh nói: "Nếu người nào khát." "Khát" ở đây nói đến nhu cầu thuộc linh. Nếu không biết mình là tội nhân, thì sẽ không hể muốn được cứu. Nếu không nhận ra mình đi lạc, thì sẽ không bao giờ muốn người khác tìm ra mình. Nếu không ý thức sự thiếu thốn thuộc linh lớn lao trong đời sống, thì sẽ không bao giờ muốn đến với Chúa để được chu cấp nhu cầu ấy. Cứu Chúa mời gọi những linh hổn khao khát đến với Ngài - không phải đến với hội thánh, người lãnh đạo, nước của phép báptêm, hay đến bàn Tiệc Thánh của Chúa. Chúa Jêsus phán: "Hãy đến cùng ta." Không một người nào khác hay vật nào khác có thể giải quyết được. "Hãy đến cùng ta mà uống." "Uống" ở đây có nghĩa
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nhận Đấng Christ cho chính mình. Có nghĩa tin cậy Ngài là Chúa và Cứu Chúa. Có nghĩa tiếp nhận Ngài vào đời sống chúng ta giống như cách chúng ta sẽ uống nước vào cơ thể mình vậy.
7:38 Câu 38 chứng minh đến với Đấng Christ và uống cũng chính là tin nơi Ngài. Mọi người nào tin Ngài thì đều được chu cấp nhu cầu của chính mình và nhận lấy sông phước hạnh thuộc linh sẽ tuôn chảy từ mình đến cho người khác. Suốt Cựu Ước dạy rằng những ai tiếp nhận Đấng Mêsi thì chính mình sẽ được giúp đỡ và sẽ trở thành kênh dẫn phước hạnh đến cho người khác. (Chẳng hạn như Êsai 55:1). Cụm từ "sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình" có nghĩa những dòng suối giúp đỡ người khác sẽ tuôn chảy từ những phần bên trong hay từ đời sống bề trong của người ấy. Stott chỉ ra rằng: Chúng ta uống từng ngụm nhỏ, nhưng những ngụm này sẽ được nhân lên thành một cửa sông mạnh mẽ hội tụ những dòng suối đang chảy. Temple báo trước: "Không ai có Thánh Linh Đức Chúa Trời ngự trị trong lòng lại giữ riêng Thánh Linh ấy cho mình. Thánh Linh ở nơi nào, thì Ngài sẽ từ đó tuôn chảy ra; nếu không có sự tuôn chảy ra, thì Ngài không có ở đó."
7:39 Kinh Thánh nói rõ cụm từ "nước hằng sống" nói đến Đức Thánh Linh. Câu 39 rất quan trọng vì dạy rằng tất cả những người nhận lãnh Chúa Jêsus Christ thì cũng nhận lãnh Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, tuyên bố Đức Thánh Linh đến ngự trong người tin vào thời điểm không rõ ràng nào đó sau khi họ hoán cải - như một số người tuyên bố - là nói không đúng. Câu này nói rõ đặc biệt rằng mọi người tin Đấng Christ đều nhận được Thánh Linh. Vào lúc Chúa Jêsus phán những lời này, Đức Thánh Linh vẫn chưa được ban xuống, mãi đến khi Chúa Jêsus về trời và được vinh hiển thì Thánh Linh mới giáng lâm trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Từ giây phút đó trở đi, mọi tín hữu thật trong Chúa Jêsus Christ đều được Thánh Linh ngự trong lòng.
E. Những ý Kiến Khác Nhau về Chúa Jẽsus (7:40-53)
7:40,41 Nhiều người đã nghe Ngài và giờ đây tin Chúa Jêsus là Đấng tiên tri mà Môise đã nói đến trong Phụctruyền Luậtlệ Ký 18:15,18. Có người thậm chí còn sẵn lòng công nhận Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức Đấng Mêsi. Nhưng có người nghĩ không thể có được như vậy. Họ tin Chúa Jêsus ra từ Naxarét xứ Galilê, và trong Cựu Ước không có lời tiên tri nào nói Đấng Christ sẽ ra từ xứ Gaỉilê.
7:42 Những người Giuđa này đã đúng khi tin Đấng Christ sẽ ra từ thành Bếtlêhem, từ dòng dõi Đavít. Giá như chịu khó điểu tra, họ sẽ thấy Chúa Jêsus được sinh ra tại Bếtlêhem, và Ngài là đòng dõi trực tiếp của Đavít qua Man.
7:43 Vì những ý kiến khác biệt này và vì thiếu hiểu biết chung của họ, nên dân chúng cãi lẽ nhau về Đấng Christ. Ngày hôm nay cũng vẫn y như vậy. Những người nam nữ chia rẽ nhau về đề tài Chúa Jêsus Christ. Có người nói Ngài chỉ là một Con
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Người như hết thảy chúng ta. Người khác sẵn lòng thừa nhận Ngài là Con Người vĩ đại nhất đã từng sống trên ưần gian. Nhưng những ai tín Lời Đức Chúa Trời thì biết "Đấng Christ là Đấng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời" (Rôma 9:5).
7:44 Người ta dốc hết nỗ lực để bắt Chúa Jêsus, nhưng không ai bắt Ngài được. Chừng nào còn bước đi ương ý muốn Đức Chúa Trời thì không quyển lực nào trên đất có thể ngăn trở người. "Chúng ta bất tử cho đến khi công tác của chúng ta thực hiện xong." Thời điểm của Chúa vẫn chưa đến, nên con người không thể làm hại Ngài chút nào.
7:45 Giờ đây người Pharisi và các thầy tế lễ cả sai lính đi bắt Chúa Jêsus. Bọn lính trớ về, nhưng không đem Chúa theo với họ. Các thầy tế lễ cả và người Pharisi tức giận hỏi bọn lính vì sao không điệu Chúa đến.
7:46 Đây là một trường hợp con người tội lỗi được thôi thúc để nói tốt về Cứu Chúa, cho dẫu chính họ không chấp nhận Ngài. Những lởi nói đáng nhớ của họ là: "Chẳng hể có người nào đã nói như người này!" Rõ ràng, các sĩ quan này đã nghe rất nhiều người tốt lành trong thời của họ, nhưng chưa hể nghe ai cỏ lời nói đầy thẩm quyền, ân điển và khôn ngoan như Ngài.
7:47,48 Để cố đe dọa bọn lính, người Pharisi lên án họ bị Chúa Jêsus phỉnh dỗ. Họ nhắc bọn linh rằng không một người nào trong các quan của dân Do Thái tin nơi Chúa Jêsus.
Đầy là một lập luận kinh khiếp biết bao! Thật đáng hổ thẹn biết bao khi những người lãnh đạo dân Do Thái không nhận ra Đấng Mêsi khi Ngài đến.
Những người Pharisi không những không chịu tín Đức Chúa Jêsus, mà rõ ràng còn không muốn người khác tin Ngài nữa. Ngày nay cũng vậy. Rất nhiều người không muốn chính mình được cứu, lại còn cố hết sức ngăn ưở bà con và bạn bè mình được cứu.
7:49 ở đây, người Pharisi nói đoàn dân Do Thái là ngu dốt và đáng rủa. Họ lập luận rằng nếu đám thường dân này biết chút đỉnh về Kinh Thánh, chắc chắn sẽ biết Chúa Jêsus không phải là Đấng Mêsi. Người Pharisi đã hoàn toàn sai lầm, còn sai lầm nào lớn hơn thế nửa!
7:50 Lúc này, Nicôđem nói chuyện với họ. Óng chính là người ban đêm đến với Chúa Jêsus và biết mình phải sanh lại. Dường như Nicôđem đã thật sự tin cậy Chúa Jêsus và đã được cứu. ở đây, ông bước tới, giữa vòng các quan Giuđa, để nói lời binh vực Chúa mình.
7:51 Ý của Nicôđem là người Giuđa chưa dành cho Chúa một cơ hội công bằng. Luật Giuđa không bắt tội người nào trước khi tra hỏi vụ án của người. Thế nhưng ngay lúc này, các lãnh đạo Giuđa đang làm như vậy. Phải chăng họ sợ sự thật? Câu trả lời hiển nhiên là họ sợ sự thật.
7:52 Giờ đây các quan quay sang công kích người trong đoàn của mình, tức là Nicỏđem. Họ khinh bỉ hỏi xem có phải ông cũng là một môn đồ của Jêsus từ Galilê không? Ông há chẳng
biết Cựu ước nói không có tiên tri nào ra từ Galilê sao? Đương nhiên, ở đây, các quan đã tỏ ra sự ngu dốt của chính họ. Họ chưa hề đọc về tiên tri Giôna sao? Giôna đã ra từ Galilê.
7:53 Lễ Lều Tạm giờ đây kết thúc. Đoàn dân trở về nhà riêng. Một số người đã gặp mặt đối mặt với Cứu Chúa và tin cậy Ngài. Nhưng đại đa số khước từ Ngài, và những lãnh đạo của dân Do Thái càng cương quyết diệt Ngài hơn bao giờ hết. Họ xem Ngài là mối đe dọa cho tôn giáo và nếp sống của họ.
F. Người Sàn Bà Bị Bất Quả Tang Phạm Tội Ngoại Tinh (8:1-11)
8:1 Câu này gắn liền với câu cuối của đoạn 7. Có thể thấy rõ hơn mối liên kết khi kết hợp hai câu với nhau như sau: "Ai nấy đểu ƯỞ về nhà mình, nhưng Chúa Jẽsus lên trẽn núi ôlive." Chúa đã thực sự phán: "Con cáo có hang chim ười có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu."
8:2 Núi ổlive không xa đền thờ. Tảng sáng, Chúa Jêsus xuống núi, băng qua thung lũng Kếtrôn, đi lên lại vào thành phố, là nơi đền thờ tọa lạc. Cả dân sự đểu đến cùng Ngài, Ngài bèn ngồi dạy dỗ họ.
8:3 Các thầy thông giáo (là nhóm người sao chép và dạy Kinh Thánh) và người Pharisi đang lo gài bẫy để Chúa Jêsus nói sai hầu họ có cớ kết tội Ngài. Họ dẫn lại cho Ngài một người đàn bà bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình, để bà đứng giữa đám đông, chắc có lẽ đứng đối mặt với Chúa Jêsus.
8:4 Họ kết tội người đàn bà này
phạm tội ngoại tình, và rõ ràng là lời kết tội đúng. Không cỏ nguyên nhân gì nghi ngờ bà bị bắt quả tang lúc đang phạm tội kinh khiếp này. Nhưng còn người đàn ông đâu? Thông thường trong đời sống, phụ nữ bị hình phạt trong khi người đàn ông cũng phạm đổng một tội ấy lại được thoát tội.
8:5 Mưu gài bẫy giờ đây đã lộ rõ. Họ muốn Chúa mâu thuẫn với luật pháp Môise. Nếu có thể thành công, thì họ cỏ thể khiến đoàn dân chống Chúa Jêsus. Họ nhắc Chúa nhớ rằng Môise, có truyền trong luật pháp rằng người phạm tội ngoại tình phải bị ném đá cho chết. Với mục đích hiểm ác, người Pharisi mong Chúa không đổng ý, và vì vậy họ hỏi Chúa nói gì về vấn đề này. Họ nghĩ công lý và luật pháp của Môise đòi hỏi phải đem bà này ra làm gương. Đúng như Darby nói:
Tấm ỉò)ìí> bại hoại của con nẹười được yên ủi và nín lặnọ nêu tìm được một nqười tồi tệ hơn mình: ní>ười ấy tìi>lũ tội lỗi lớn hơn của nqười kia sẽ biện hộ cho chính minh; và đang khi lên án và kịch liệt đó tội người kia, mình sẽ quên ái íỊÌan ác cua chính mình. VI vậy, người ây vui rnừníỊ tron í* dộc ác.28 8:6 Họ không hề có lời buộc tội thật nào để kết tội Chúa và đang cố kiếm cớ. Họ biết nếu Chúa để cho người đàn bà đi, Ngài sẽ chống lại luật Môise và họ sẽ kiện Ngài tội không công bình. Mặt khác, nếu Ngài định tội bà phải chết, thì họ có thể dùng điều này chứng tỏ Ngài là kẻ thù của chính quyền Lamã, và họ cũng có thể
nói Ngài nhẫn tâm, không thương xót. Chúa Jêsus cúi xuống, lấy ngón tay viết trẽn đất. Dứt khoát không thể biết Chúa viết gì. Nhiều người khá tự tín cho rằng họ biết, nhưng sự kiện đem giản của vấn đề này ấy là Kinh Thánh không nói cho chúng ta biết.
8:7 Đầy bất mãn, người Giuđa cứ đòi hỏi Chúa Jêsus phải trả lời. Chúa Jêsus chỉ nói rằng nên thực thi án phạt của luật pháp, nhưng bản án phải do những người không phạm tội thực hiện. Như vậy, Chúa đã ủng hộ luật pháp Môise. Ngài không nói nên tha bà này khỏi án phạt của luật pháp. Nhưng điều Ngài làm chính là kiện mỗi một người về việc chính họ đã phạm tội. Những người muốn đoán xét người khác thì chính bản thân họ phải thanh sạch. Câu này thường được dùng để biện hộ cho tội lỗi. Thái độ biện hộ này là: chúng ta khỏi bị khiển trách vì cớ mọi người khác đều đã làm những chuyện sai quấy. Nhưng cầu này không bào chữa cho tội lỗi. Trái lại, câu này lên án những người phạm tội cho dù họ chưa hề bị bắt quả tang.
8:8 Rồi Chúa lại củi xuống cứ viết trẽn mặt đất. Đây là trường hợp duy nhất được ghi lại về việc Chúa Jêsus có viết, và những chữ Ngài viết đã bị xóa khỏi trần gian này từ lâu rồi.
8:9 Những người kiện người đàn bà kia bị lương tâm cáo trách. Họ không còn gì để nói nữa cả. Họ bắt đầu bỏ đi, từng người một. Họ thảy đều có tội, từ người lớn tuổi nhất đến trẻ tuổi nhất. Chúa còn lại đó một mình, với người đàn bà đứng bên cạnh.
8:10 Với ân điển tuyệt vời, Chúa Jêsus cho người đàn bà thấy mọi người kiện bà đã biến mất. Không còn thấy họ đâu nữa. Không người nào ương cả đám đông dám lên án bà.
8:11 Chữ "Chúa" ớ đây chắc có nghĩa "tôn ông." Khi bà nói: "Lạy Chúa, không ai hết," Chúa đã phán những lời tuyệt diệu này: "Ta cũng không định tội ngươi; hãy đi, đừng phạm tội nữa." Chúa không tuyên bố Ngài có thẩm quyền hình sự ừên vấn đề như thế. Quyền này được giao cho chính quyền Lamã, và Ngài không đả động đến. Ngài không định tội cũng ị không tha tội cho bà. Đỏ không phải là chức năng của Ngài trong lúc này. Nhưng Ngài đã thực sự cảnh cáo bà nên kiêng phạm tội.
Trong đoạn đầu tiên của sách Giăng, chúng ta biết "ân điển và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến." Đây là ví dụ về điều đó. Qua những chữ "la cũng không định tội ngươi," chúng ta có tấm gương về ân điển; những chữ "hãy đi, đừng phạm tội nữa" là những lời của lẽ thật. Chúa không phán: "Hãy đi, phạm tội càng ít càng tốt." Chúa Ịêsus Christ là Đức Chúa Trời, và tiêu chuẩn của Ngài là tuyệt đối trọn vẹn. Ngài không thể chấp nhận tội lỗi ở bất kỳ mức độ nào. Và vì vậy Ngài đặt trước mặt bà tiêu chuẩn trọn vẹn của chính Đức Chúa Trời.29
G. Chúa Jễsus, Sự Sáng của Thế Gian (8:12-
20)
8:12 Khung cảnh giờ đây chuyển sang kho của đền thờ (xem câu 20). Đoàn dân đông vẫn đang theo Ngài,
Ngài quay sang họ và phán một ưong những lời tuyên bố ưọng đại về tư cách Đấng Mêsi của Ngài. Ngài phán: "Ta là sự sáng của thế gian." Lẽ tự nhiên, thế gian ở trong bóng tối tội lỗi, ngu dốt và vô mục đích. Sự sáng của thế gian là Chúa Jêsus. Không có Ngài thì không có sự giải cứu khỏi sự đen tối của tội lỗi. Không có Ngài, thì không có sự dẫn dắt trên đường sự sống, không có hiểu biết về ý nghĩa thật của sự sống và các vấn đề của cõi đời đời.. Chúa Jêsus hứa ai theo Ngài sẽ không đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.
Theo Chúa Jêsus có nghĩa tin nơi Ngài. Nhiều người nghĩ lầm họ có thể sống đúng như cách Chúa Jêsus đã sống mà không cần được tái sanh. Theo Chúa Jêsus có nghĩa đến với Ngài trong sự ăn năn, tin cậy Ngài là Chúa và Cứu Chúa, rồi phó thác trọn đời sống mình cho Ngài. Những ai làm như vậy thì có sự đẫn dắt trong đời sống, có hy vọng rõ ràng và tươi sáng ở bên kia mổ mả.
8:13 Giờ đây, người Pharisi thách thức Chúa Jêsus về mặt pháp lý. Họ nhắc Ngài đang làm chứng về chính mình. Lời chứng về chính mình không được kể là thỏa đáng vì người bình thường bị thiên kiến. Người Pharisi không ngần ngại nghi ngờ lời Chúa Jêsus. Thật ra, họ nghi những lởi của Ngài không hể đúng chi cả.
8:14 Chúa công nhận thông thường cần phải có hai hoặc ba nhân chứng. Nhưng trong trường hợp của Ngài, lời chứng của Ngài là tuyệt đối chân thật vì Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài biết Ngài đến từ trời và sẽ trở về ười. Nhưng họ không biết Ngài đã đến từ đâu và sẽ đi đâu. Họ nghĩ Ngài chỉ là một người giống như họ, và không chịu tin Ngài là Đức Chúa Con đời đời, bình đẳng với Đức Chúa Cha.
8:15 Người Pharisi đoán xét người khác theo vẻ bề ngoài và theo những tiêu chuẩn hoàn toàn của con người. Họ nhìn xem Chúa Jêsus như Người Thợ Mộc ở Naxarét và chưa bao giờ thôi nghĩ Ngài khác với những con người đã từng sống. Chúa Jêsus phán rằng Ngài không xét đoán người nào hết. Có thể câu này muốn nói Ngài không đoán xét con người theo tiêu chuẩn thế gian, giống như cách của người Pharisi. Hoặc chắc câu này nói mục đích Ngài đến thế gian không phải để đoán xét người ta nhưng để cứu họ.
8:16 Nếu Chúa xét đoán, sự đoán
xét của Ngài là công bình và đúng với lẽ thật. Ngài là Đức Chúa Trời, và mọi việc Ngài làm thì đều làm chung với Đức Chúa Cha là Đấng đã sai Ngài đến. Chúa Jêsus liên tiếp nhấn mạnh với người Pharisi về sự hiệp một của Ngài với Đức Chúa Cha. Chính điểu này đã khơi dậy sự thù địch cay đắng nhất trong lòng họ đối với Ngài.
8:17,18 Chúa công nhận rằng luật pháp Môise đòi hỏi lời làm chứng của hai nhân chứng. Ngài không hề nói điều gi để phủ nhận sự kiện đó cả. Nếu họ khăng khăng đòi hai nhân chứng, thì không khó gì cho Ngài cung cấp hai nhân chứng. Trước hết, Ngài làm chứng về chính Ngài bởi đời sống vô tội của Ngài và bởi những lời ra từ miệng Ngài. Thứ nhì, Đức Chúa
Cha làm chứng cho Chúa Jêsus bởi những lời tuyên bố công khai từ Thiên đàng và bởi các phép lạ mà Cha đã cho Chúa thực hiện. Đấng Christ làm ứng nghiệm các lời tiên tri của Cựu ước về Đấng Mê si, thế nhưng khi đối diện với bằng chứng mạnh mẽ này, các lãnh đạo Do Thái vẫn không chịu tin.
8:19 Rõ ràng, câu tiếp theo của người Pharisi nhằm giễu cợt. Có lẽ họ vừa nhìn quanh đám đông vừa hỏi: "Cha của thầy ở đâu?" Chúa Jêsus đáp lại bằng cách cho họ biết rằng nếu họ không nhận biết Ngài thật sự là ai, thì sẽ cũng chẳng biết Cha Ngài. Dĩ nhiên, chắc họ đã kịch liệt không chịu nhận mình không biết Đức Chúa Trời như thế. Nhưng sự thật là vậy. Nếu tiếp nhận Chúa Jêsus, ắt họ cũng sẽ biết Cha Ngài. Nhưng không ai có thể biết Đức Chúa Cha ngoại trừ qua Đức Chúa Jêsus Christ. Như vậy, sự chối bỏ Cứu Chúa của họ khiến họ không thể thành thật tuyên bố đã biết và đã yêu mến Đức Chúa Trời.
8:20 Ổ đây, chúng ta biết khung cảnh những câu trước là nơi Kho của đến thờ. Một lần nữa, Chúa Jêsus được Đức Chúa Trời bảo vệ, và không ai có thể tra tay trên Ngài để bắt hay giết Ngài. Giờ Ngài chưa đến. "Giờ Ngài" nói đến thời điểm Ngài sẽ bị đóng đinh tại Gôgôtha để chịu chết thay tội lỗi của thế gian.
H. Cuộc Tranh Luận cùa Ngươi Giuđa Vứt Chúa JêSDS (8:21-59)
8:21 Một lần nữa, Chúa Jêsus cho
thấy sự hiểu biết ươn vẹn về tương lai. Ngài phán với những kẻ phê bình
Ngài rằng Ngài sẽ đi xa - không những nói đến sự chết và chôn của Ngài, nhưng còn nói đến sự sống lại và thăng thiên của Ngài nữa. Dân Do Thái sẽ tiếp tục tìm kiếm Đấng Mêsi mà không nhận thấy Ngài đã viếng thăm họ rồi còn họ đã chối bỏ Ngài rồi. Vì cớ chối bỏ, họ sẽ chết trong tội lỗi họ ("tội lỗi" ở số ít trong tiếng Hylạp và trong bản NKJV). Điều này có nghĩa họ sẽ mãi mãi bị ngăn cản vào Thiên đàng, là nơi Chúa sẽ đến. Đây là sự thật nghiêm trọng biết bao! Những ai không chịu tiếp nhận Chúa Jêsus thì không còn hy vọng nào về Thiên đàng nữa. Thật kinh khiếp biết bao khi chết trong tội lỗi mình mà không có Đức Chúa Trời, không có Đấng Christ, không có hy vọng mãi đến đời đời!
8:22 Người Giuđa không hiểu Chúa Jêsus nói về việc Ngài trớ về ười. Ngài muốn nói gì khi bảo "đi"? Phải chăng Ngài muốn nói Ngài sẽ tự tử để thoát khỏi âm mưu của họ muốn giết Ngài? Thật kỳ lạ nếu họ nghĩ thế này. Nếu Ngài tự tử, sẽ chẳng có điều gì ngăn cản họ bắt chước Ngài tự tử để theo Ngài vào sự chết. Nhưng đây là một ví dụ khác nữa về sự tối tăm của lòng vô tín. Dường như thật lạ lùng khi họ có thể chậm hiểu và ngu dốt đến như thế trước những lời Cứu Chúa đang phán!
8:23 Rõ ràng, khi nghĩ đến câu nói dại đột của họ để chỉ về sự tự tử, Chúa bảo họ bởi dưới mà có. Điểu này có nghĩa họ có quan điểm rất thấp kém về sự việc. Họ không thể vươn lên trên những sự việc theo nghĩa đen
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của thời gian và giác quan. Họ không có trí hiểu thuộc linh. Trái lại, Đấng Christ đến từ trên. Những tư tưởng, lời nói và việc làm của Ngài đều từ trời mà đến. Mọi việc họ làm đều mang dấu vết của thế gian này, còn toàn bộ đời sống Ngài cho biết Ngài đã đến từ vùng đất thanh sạch hom thế gian này.
8:24 Chúa Jêsus thường dùng phép lập lại để nhấn mạnh. ở đây, Ngài long trọng cảnh cáo lần nữa rằng họ sẽ chết trong tội lỗi của họ. Nếu cứ mãi không chịu tin Ngài, họ không còn cách nào khác. Ngoài Chúa Jêsus không còn con đường nào khác để được tha tội, và những người chết với tội lỗi chưa được tha thì không thể bước vào Thiên đàng. Chữ "Đấng đó" của câu này không có trong nguyên bản, dầu vậy có lẽ vẫn hàm ý đến chữ ấy. Nguyên văn câu này như sau: "Nếu các ngươi chẳng tin Ta là, thì chắc các ngươi sẽ chết trong tội lỗi các ngươi." Chúng ta thấy nơi những chữ "Ta là " có lời tuyên bố khác nữa của chính Chúa Jêsus về thần tánh Ngài.
8:25 Người Giuđa hoàn toàn rối trí trước lời dạy của Chúa Jêsus. Họ hỏi Ngài thật gay gắt xem Ngài là ai. Có lẽ họ muốn nói mai mỉa, đường như bảo: "Ngươi tưởng ngươi là ai kia chứ, mà dám nói với chúng ta như vậy?" Hoặc có lẽ họ thật sự muốn nghe Chúa Jêsus sẽ nói gì về chính Ngài. Câu trả lời của Ngài thật đáng lưu ý: "Như lời ta đã nói với các ngươi từ ban đẩu." Ngài là Đấng Mêsi đã hứa ban. Người Giuđa đã nghe Ngài nói rất thường xuyên, nhưng tấm lòng cố chấp của họ không chịu sấp mình trước chân lý này. Nhưng câu trả lời của Ngài còn mang một nghĩa khác nữa - Chúa Ịêsus đã là chính xác những điều Ngài rao giảng. Ngài không nói một đàng làm một nẻo. Ngài là hiện thân hằng sống của mọi điều Ngài dạy. Đời sống Ngài đúng theo lời dạy của Ngài.
8:26 Nghĩa của câu 26 không rõ ràng. Dường như Chúa đang bảo rằng còn nhiêu điểu khác nữa để Ngài có thể nói và đoán xét về những người Giuđa vô tín này. Ngài có thể phơi trần những tư tưởng và động cơ gian ác trong lòng họ. Tuy nhiên, Ngài vâng lời để chỉ nói những điều nào Cha giao cho Ngài nói. Và vì Đức Chúa Cha là thật, nên Ngài xứng đáng để người ta tin và lắng nghe.
8:27 Đến đây, người Giuđa không hiểu Ngài đang phán với họ về Đức Chúa Cha. Dường như suốt cả lúc này, lý trí họ càng lúc càng bị che mờ. Trước đó khi Chúa Jêsus tuyên bố Ngài là Con Đức Chúa Trời, họ đã nhận ra Ngài đang tuyên bố Ngài bình đẳng với Đức Chúa Cha. Nhưng rồi họ chẳng còn được tỉnh táo như thế nữa.
8:28 Một lần nữa, Chúa ủêsus nói tiên tri nhưng điều sắp xảy đến. Trước hết, người Giuđa sẽ treo Con Người lên. Câu này nói đến sự chết của Ngài bởi bị đóng đinh trên thập tự giá. Sau khi làm như vậy, họ sẽ biết rằng Ngài là Đấng Mêsi. Họ sẽ biết điểu đó bởi cơn động đất và bởi trời tối tăm, nhưng trên hết, là bởi sự sống lại của chính thân thể Ngài từ kẻ chết. Để ý kỹ những lời của Chúa: "Bấy giờ các ngươi sẽ biết Ta /á." Một lần nữa ở đây, chữ "ai" không có
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ương nguyên văn. Ý nghĩa sâu xa hơn là: "Bấy giờ các ngươi sẽ biết ta là Đức Chúa Trời." Bấy giờ họ sẽ hiểu Ngài không tự làm việc gì, tức là không làm việc bới thẩm quyền riêng của Ngài. Trái lại, Ngài vào thế gian với tư cách Đấng lệ thuộc, chỉ nói những điều nào mà Đức Chúa Cha đã dạy Ngài nói.
8:29,30 Mối quan hệ của Chúa với Đức Chúa Cha rất mật thiết. Mỗi một cụm từ này đều là lời tuyên bố bình đẳng với Đức Chúa Trời. Trong suốt chức vụ tại thế của Ngài, Đức Chúa Cha đã ở với Ngài. Không có lúc nào Chúa Jêsus bị bỏ một mình. Ngài luôn luôn làm mọi việc nào đẹp lòng Đức Chúa Trời. Những từ ngữ này chỉ có thể nói ra bởi một Đấng vô tội. Không ai bởi loài người sanh ra lại có thể thật sự nói được những lời này: "Ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài." Chúng ta quá thường xuyên làm những điều đẹp lòng chính mình. Đôi khi chúng ta được thôi thúc để làm đẹp lòng con người đồng loại. Chỉ một mình Chúa Jêsus hoàn toàn khao khát làm những điểu đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Khi Chúa phán những tời kỳ diệu này, Ngài thấy nhiều người xưng mình tín nơi Ngài. Rõ ràng một số đã thành thật tin Ngài. Những người khác có lẽ chỉ được thúc giục để phục vụ Chúa Ưên môi miệng.
8:31 Rồi Chúa Jêsus phân biệt giữa những người là môn đồ với những người thật lá môn đổ. Môn đổ là bất kỳ ai xưng mình là người học hỏi, nhưng "thật là môn dồ" là người đã dứt khoát phó thác chính mình cho Chúa Jêsus Christ. Những ai là tín hữu thật thì có đặc trưng này - họ hằng ở trong đạo Ngài. Câu này có nghĩa họ cứ ưếp tục ở Ưong những sự dạy dỗ của Đấng Christ. Họ không quay khỏi Ngài. Đức tin thật luồn mang phẩm chất bền vững. Không phải họ được cứu vì ở ữong đạo Ngài, nhưng họ ở ữong đạo Ngài vì họ đã được cứu.
8:32 Đây là lời hứa cho mọi môn đồ thật rằng họ sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha họ. Người Giuđa đã không biết lẽ thật, và họ ồ ưong hình thức khủng khiếp của ách nô lệ. Họ ớ ương ách nô lệ cho ngu dốt, sai lầm, tội lỗi, luật pháp và mê tín. Ai thật sự biết Chúa Jêsus thì được giải thoát khỏi tội lỗi, bước đi Ương sự sáng, và được Thánh Linh Đức Chúa Trời dẫn đắt.
8:33 Một số người Giuđa đang đứng gần đó nghe Chúa Jêsus nói đến việc được buông tha. Họ nổi giận tức khắc. Họ đã khoe khoang về đòng dõi từ Ápraham, và nói họ chưa hể làm tôi mọi ai. Nhưng nói vậy ỉa không đúng. Ysơraên đã ở trong ách nô lệ cho Êdíptô, Asyri, Babylôn, Batư, Hylạp, và giờ đây nô lệ cho Lamã. Nhưng còn tệ hem thế nửa, thậm chí ngay cả lúc họ đang nói với Chúa Jêsus, họ vẫn đang ở trong ách nô lệ cho tội lỗi và cho Satan.
8:34 Rõ ràng Chúa đang nói về ách nô lệ cho tội lỗi. Ngài nhắc thính giả Giuđa của Ngài nhớ rằng ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Những người Giuđa này giả vờ rất mộ đạo, nhưng sự thật họ là những người không ngay thẳng, bất kính, và sắp trở thành những kẻ sát nhân - vì thậm chí đến lúc này họ vẫn đang âm mưu giết chết Con Đức Chúa Trời.
8:35 Tiếp theo, Chúa Jêsus so sánh địa vị tương đối ở trong nhà của một nô lẹ với một người con. Nô lệ không hề có sự bảo đảm nào cho họ được ở đó mãi mãi; còn con thì được thoải mái ở Ương nhà. Bất luận chữ "con" này áp dụng cho Con Đức Chúa Trời hay áp dụng cho những người trớ nên con cái của Đức Chúa Trời bởi đức tin đến Đấng Christ, rõ ràng Chúa Jêsus vẫn đang nói cho những người Giuđa biết họ không phải là con, nhưng là những nô lệ và có thể bị đuổi ra ngoài bất cứ lúc nào.
8:36 Rõ ràng chữ "con" trong câu này nói đến chính Đấng Christ. Những người được Ngài buông tha thì thật được tự do. Điều này có nghĩa khi một người đến với Cứu Chúa và nhận lấy sự sống đời đời từ nơi Ngài, người ấy được giải thoát khỏi ách nồ lệ cho tội lỗi, chủ nghĩa duy luật pháp, mê tín và thói tục của ma quỉ.
8:37 Chúa công nhận theo phả hệ thuộc thể, những người Giuđa này là dòng dõi Ápraham (nguyên văn là "hạt giống"). Rõ ràng họ không phải dòng dõi thuộc linh của Ápraham. Họ không phải là những người tin kính như Ápraham. Họ tìm cách giết Chúa Jêsus vì những lời dạy của Ngài không có chỗ trong lòng họ. Điểu này có nghĩa họ không để cho lời của Đấng Christ ảnh hưởng đến đời sống họ. Họ chống cự những đạo lý của Ngài và không chịu đầu phục Ngài.
8:38 Những điều Chúa dạy họ là những điểu Ngài được Cha giao trọng trách rao báo ra. Ngài và Cha Ngài hiệp một hoàn toàn đến nỗi những lời
Ngài phán ra chính là lời của Đức Chúa Cha. Chúa Jêsus đại diện hoàn hảo cho Cha Ngài đang khi ở trên đất này. Trái lại, người Giuđa làm những việc mà họ đã học hỏi từ cha họ. Chúa Jêsus không có ý nói đến người cha theo nghĩa đen trên ưần gian này của họ, nhưng đúng hơn Ngài nói đến ma quỉ.
8:39 Một lần nữa, người Giuđa tuyên bố là con của Ápraham. Họ khoe khoang Ápraham là cha họ. Tuy nhiên, Chúa Jêsus nói rõ rằng dầu họ là dòng dõi [hạt giống] của Ápraham (câu 37), họ vẫn không phải là con của ông. Thường thường, con cái có dáng vẻ, bước đi, nói chuyện giống như cha mẹ chúng. Nhưng đối với những người Do Thái này thì không như vậy. Đời sống của họ trái ngược với đời sống của Ápraham. Dầu là dòng dõi của Ápraham theo xác thịt, thế nhưng về đạo đức, họ là con cái của ma quỉ.
8:40 Chúa tiếp tục nêu ví dụ rất rõ về khác biệt giữa họ và Ápraham. Chúa Jêsus đã vào thế gian, không hề nói điều gì khác hem chân lý cho họ. Họ bị vấp phạm và vấp ngã vì cớ sự dạy dỗ của Ngài, nên cố tìm cách giết Ngài. Ápraham chưa hể làm điểu đó. Ông đã đứng về phía lẽ thật và sự công bình.
8:41 Như vậy biết rất rỏ cha họ là ai bởi cớ họ hành động giống như cha của họ. Họ đã làm công việc của cha họ, tức là ma quỉ. Có lẽ người Giuđa đang lên án Chúa là con ngoại tình. Nhưng rất nhiều người nghiên cứu Kinh Thánh thấy những chữ ngoại
tình nói đến sự thờ lạy hình tượng. Người Giuđa đang nói họ chưa hề phạm tội ngoại tình thuộc linh. Họ luôn luôn trung tín với Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng duy nhất mà họ từng công nhận là Cha của họ.
8:42 Chúa chứng tỏ họ tuyên bố sai bằng cách nhắc nếu yêu mến Đức Chúa Trời, họ sẽ yêu mến Ngài là Đấng Đức Chúa Trời đã sai đến. Thật rồ dại khi tuyên bố mình yêu mến Đức Chúa Trời nhưng đồng thời lại ghét Chúa Jêsus Christ. Chúa Jêsus tuyên bố Ngài bởi Đức Chúa Trời mà ra. Điều này có nghĩa Ngài là Con được sinh ra đời đời của Đức Chúa Trời. Không có một thời điểm cụ thể nào để tại đó Ngài được sanh ra để làm Con Đức Chúa Trời, nhưng mối quan hệ này của Con với Cha đã hiện hữu từ suốt cõi đời đời. Ngài cũng nhắc họ nhớ Ngài từ Đức Chúa Trời mà đến. Hiển nhiên, ở đây Ngài đang nói về sự tiền hiện hữu của Ngài. Ngài ở trên trời với Đức Chúa Cha từ lâu trước khi Ngài từng hiện ra trên trần gian này. Nhưng Đức Chúa Cha đã sai Ngài vào thế gian để làm Cứu Chúa thế gian, và vì vậy Ngài đến với tư cách Đấng vâng phục.
8:43 Cỏ sự khác biệt trong câu 43 giữa chữ lời và đạo. Đạo của Đấng Christ nói đến những điều Ngài đã dạy. Lời của Ngài nói đến những lời Ngài dùng diễn tả các chân lý của Ngài. Họ không hiểu nôi ngay cả những lời nói của Ngài. Khi nói về bánh, họ chỉ nghĩ đến bánh theo nghĩa đen. Khi Ngài nói về nước, họ không hề liên kết câu ấy với nước thuộc linh. Vì sao họ không thể hiểu được lời nói của Ngài? Chính vì không chịu nhận những lời dạy của Ngài.
8:44 Giờ đây Chúa Jês"us bắt đầu nói công khai cho họ biết ma quỉ là cha của họ. Điều này không có nghĩa họ được sanh ra bởi ma quỉ giống như cách tín hữu được sanh ra bởi Đức Chúa Trời. Đúng hem, - như Augustine đã nói - câu này có nghĩa họ là con cái của ma quỉ bởi sự bắt chước. Họ đã tỏ ra mối quan hệ của mình với ma quỉ bằng cách bắt chước lối sống của ma quỉ. "Các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình" diễn tả ý định hay khuynh hướng Ương lòng họ.
Ma quỉ là kẻ giết người từ lúc ban đẩu. Nó đem sự chết đến cho Ađam và toàn nhân loại. Không những là kẻ giết người, ma quỉ còn là kẻ nói dối nữa. Nó chẳng bển giữ được lẽ thật vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, nó chỉ đem giản là nói ra từ tánh riêng mình. Những lời nói dối hình thành từ chính sự hiện hữu của nó. Nó là kẻ nói dối và là cha của sự nói đối. Người Do Thái bắt chước ma quỉ theo hai cách này. Họ là kẻ sát nhân vì lòng họ có ý định giết Con Đức Chúa Trời. Họ là kẻ nói dối vì nói Đức Chúa Trời là Cha của họ. Họ giả vờ làm những con người tin kính và thiêng liêng, nhưng đời sống của họ là gian ác.
8:45 Những ai buông mình nói dối thì dường như đánh mất khả năng phân biệt lẽ thật. Chúa Jêsus đang đứng trước mặt những người này đây, và Ngài luôn luôn nói ra lẽ thật. Thế nhưng họ không tin Ngài. Câu này cho thấy đặc tính thật của họ là gian ác. Lenski nói rất hay:
Khi gặp phải chân lý, tăm trí bại hoại tìm kiếm lời chống đối; khi gặp những điều khóc với chân lý ấy, tâm trí ấy nhìn xem và tìm mọi nguyên nhân để chấp nhận sự khác nhau
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này.
8:46 Chỉ một mình Đấng Christ, là Con vô tội của Đức Chúa Trời, mới thực sự nói được những lời thế này. Trong thế gian không ai có thể kiện Ngài về một tội lỗi nào. Trong bản tánh của Ngài không có khiếm khuyết nào. Ngài Ưọn vẹn trong mọi đường lối Ngài. Ngài chỉ nói ra những lời của lẽ thật, thế nhưng họ không chịu tin Ngài.
8:47 Nếu thật sự yêu mến Đức Chúa Trời, con người sẽ nghe và vâng lời Đức Chúa Trời. Người Giuđa bởi sự chống đối sứ điệp của Cứu Chúa đã chứng tỏ họ không thật sự thuộc về Đức Chúa Trời. Từ câu 47 thấy rõ Chúa Jêsus tuyên bố Ngài nói ra chính lời của Đức Chúa Trời. Không thể nào hiểu lầm được điều này.
8:48 Một lần nữa, người Giuđa dùng đến lối nói lăng mạ, vì họ tuyệt nhiên không đáp lại được lời của Chúa Jêsus. Khi gọi Ngài là người Samari, họ đã nhẫn tâm dùng lối nói gièm pha chủng tộc. Dường như thể họ bảo rằng Ngài không phải là người Do Thái thuần chủng, nhưng là kẻ thù của Ysơraên. Họ cũng kiện Ngài bị quỷ ám. Với câu nói này, rõ ràng họ muốn nói Ngài điên. Đối với họ, chỉ có những người điên mới tuyên bố những lời Chúa Jêsus vừa nói.
8:49 Lưu ý phương cách ôn hòa mà Chúa đáp lời kẻ thù Ngài. Lời dạy của Ngài không phải là lởi nói của kẻ bị quỷ ám, nhưng trái lại là lời của Đấng tìm cách tôn kính Đức Chúa Cha.
Chính vì cớ ấy mà họ đang làm nhục Ngài. Không phải vì Ngài điên, nhưng vì Ngài hoàn toàn lo cho lợi ích của Cha Ngài trên trời.
8:50 Đáng ra họ phải biết Ngài không hề tìm vinh hiển cho riêng mình. Mọi việc Ngài làm đều được tính toán kỹ để đem vinh hiển đến cho Cha Ngài. Dầu Ngài kết tội họ đang làm nhục Ngài, điều này không có nghĩa Ngài đang tìm kiếm vinh hiển cho riêng Ngài. Rồi Chúa nói thêm: "Có một Đấng tìm và đoán xét." Đương nhiên, "Đấng" này chỉ về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha sẽ tìm vinh hiển cho Con yêu dấu của Ngài, và sẽ đoán xét mọi người nào không chịu dâng vinh hiển này cho Ngài.
8:51 Một lần nữa, chúng ta có một trong những câu nói oai nghiêm của Chúa Jêsus, những lời mà chỉ Đấng vốn là chính Đức Chúa Trời mới có thể nói ra. Những lời này được giới thiệu bởi cụm từ nhấn mạnh quen thuộc: "Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi." Chúajêsus hứa rằng ai giữ lời Ngài thì sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ. Câu này không thể nói đến sự chết ứìuộc thể vì nhiều người tin nơi Chúa Jêsus chết mỗi ngày. Câu này nói đến sự chết thuộc linh. Chúa đang phán rằng những người tin Ngài thì được giải thoát khỏi sự chết đời đời và sẽ không hề chịu những nỗi đau đớn của địa ngục.
8:52 Giờ đây, hơn bao giờ hết, người Giuđa lại càng tin Chúa Jêsus bị "điên." Họ nhắc Ngài rằng Ápraham
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và các đấng tiên tri thảy đều đã chết. Thế nhưng Ngài nói nếu ai giữ lời Ngài sẽ chẳng hể chết. Làm sao dung hòa những sự kiện này?
8:53 Họ nhận ra Chúa thật sự đang tuyên bố Ngài cao trọng hơn Ápraham cha họ và các đấng tiên tri. Ápraham chưa hề cứu ai khỏi chết, và ông cũng không thể giải cứu chính mình khỏi chết. Các tiên tri củng vậy. Thế nhưng ở đây có Đấng tuyên bố có thể giải cứu con người đồng loại của Đấng ấy khỏi sự chết. Đấng này chắc chắn phải xem mình là trọng hơn các tổ phụ.
8:54 Người Giuđa nghĩ Chúa Jêsus đang tìm cách thu hút sự chú ý về chính mình Ngài. Chúa Jêsus nhắc họ sự việc không phải như vậy. Chính Đức Chúa Cha là Đấng đang làm vinh hiển Ngài, Cha là chính Đức Chúa Trời mà họ xưng là mình yêu mến và phục vụ.
8:55 Người Giuđa nói Đức Chúa Trời là Cha họ, nhưng thực ra họ không biết Ngài. Thế nhưng ở đây họ đang nói chuyện với Đấng đã thực sự biết Đức Chúa Cha, Đấng bình đẳng với Cha. Họ muốn Chúa Jêsus phủ nhận sự bình đẳng của Ngài với Đức Chúa Cha, nhưng Ngài phán nếu Ngài phủ nhận, Ngài sẽ trở thành người nói đối. Ngài đã biết Đức Chúa Cha và đã vâng theo lời Cha.
8:56 Vì người Giuđa khăng khăng đưa Ápraham vào cuộc tranh cãi, nên Chúa nhắc họ nhớ Ápraham đã nức lòng hướng đến ngày của Đấng Mêsi, và ông đã thật sự nhìn thấy ngày ấy bởi đức tin, và mừng rỡ. Chúa Jêsus đang nói Ngài chính là Đấng mà
Ápraham đang trông mong. Đức tin của Ápraham đặt nơi sự hiện đến của Đấng Christ.
Ápraham đã nhìn thấy ngày của Đấng Christ khi nào? Có lẽ lúc ông đưa Ysác lên núi Môria để dâng làm của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời. Toàn bộ vở kịch sự chết và phục sinh của Đấng Mêsi đã được điền ra tại thời điểm đó, và có thể Ápraham đã nhìn thấy bởi đức tín. Vì vậy, Chúa Jêsus tuyên bố Ngài là sự ứng nghiệm mọi lời tiên ưi của Cựu Ước về Đấng Mêsi.
8:57 Một lần nữa, người Giuđa tỏ
ra không thể hiểu chân lý thiên thượng. Chúa Jêsus phán: "Ápraham đã nức lòng nhìn thấy ngày của ta," nhưng họ trả lời dường như thể Ngài nói Ngài đã nhìn thấy Ápraham. Có sự khác biệt lớn ở đây. Chúa Jêsus tuyên bố Ngài có địa vị cao ưọng hơn Ápraham. Ngài là Đối Tượng cho suy nghĩ và hy vọng của Ápraham. Ápraham đã bởi đức tin nhìn hướng tới ngày của Đấng Christ.
Người Giuđa không hiểu được điều này. Họ lý luận Chúa Jêsus vẫn chưa đầy năm mươi tuổi. (Thực ra lúc này, Ngài chỉ khoảng ba mươi ba tuổi.) Làm sao Ngài có thể thấy Ápraham được?
8:58 ở đây, Chúa Jêsus tuyên bố rõ ràng thêm một lần nữa rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài không nói: "Trước khi chưa có Ápraham, ta là" (Betore Abraham was, I was) (Bản Việt ngữ dịch là: "đã có ta"). Có lẽ điều này chỉ đơn giản có nghĩa Ngài hiện hữu trước Ápraham thôi. Trái lại,
Chúa dùng chính Danh Xưng của Đức Chúa Trời: TA LÀ (I AM). Chúa Jêsus đã ở với Đức Chúa Cha từ cả cõi đời đời. Chưa hề có thời điểm Ngài mới xuất hiện, hay có lúc nào Ngài không hiện hữu. Do đó Ngài phán: "Trước khi chưa có Ápraham, TA LÀ ĐẤNG Tự HỮU HẰNG HỮU." (Beíore Abraham was, I AM).
8:59 Người Do Thái lập tức toan giết Chúa Jêsus, nhưng Chúa Jêsus đi lén trong chúng, ra khỏi đền thờ. Người Giuđa hiểu chính xác Chúa Jêsus muốn nói gì khi bảo: "Trước khi chưa có Ápraham, LUÔN CÓ TA" (bản Việt Ngữ dịch là "đã có ta" nên chưa thể hiện đầy đủ được cách dùng thì và nghĩa của câu này. "TA LÀ" "ì AM" có nghĩa là "TA LUÔN HIỆN HỮU," "Ta đang sống," "Ta là Đấng tự hữu hằng hữu"). Ngài đang tuyên bố Ngài là Giêhôva! Chính vì vậy mà họ tìm cách ném đá Ngài, vì đối với họ, đây là lời lộng ngôn. Họ không chịu chấp nhận sự kiện Đấng Mêsi đang đứng giữa vòng họ. Họ sẽ không chịu để Ngài cai trị trên họ!
I. Phép Lạ Thu Sáu: Chữa Lành Ngươi Mù Từ Thuở Sinh Ra (9:1-12)
9:1 Có lẽ trường hợp này xảy ra khi Chúa Jêsus đang rời khu vực đền thờ, hoặc có lẽ đã xảy ra vào lúc nào đó sau những sự kiện của đoạn 8. Kinh Thánh ghi lại rằng người này bị mù từ lúc sinh ra để cho thấy tình trạng tuyệt vọng của ông và điểu kỳ diệu của phép lạ chữa sáng mắt cho ông.
9:2 Các môn đổ hỏi nhau một câu hỏi khá kỳ lạ. Họ hỏi xem bệnh mù này là do tội lỗi của người hay của cha mẹ người. Làm sao bệnh mù này do tội lỗi của chính người trong khi vừa sinh ra đã bị mù rồi? Phải chăng họ tin noi một hình thức nào đó của sự đầu thai, tức niềm tin cho rằng linh hồn người chết quay trở về trần gian Ương thân thể mới? Hay họ cho rằng có lẽ người này bị mù từ thuở sinh ra vì những tội lỗi mà Đức Chúa Trời đã biết người sẽ phạm sau khi sinh ra? Rõ ràng họ nghĩ bệnh mù liên hệ trực tiếp đến tội lỗi trong gia đình. Chúng ta biết cũng không bắt buộc phải như vậy. Dầu mọi bệnh tật, hoạn nạn và sự chết vào trần gian bởi nguyên nhân tối hậu là kết quả tội lỗi, nhưng không phải mọi trường hợp chịu khổ đều vì cớ những tội lỗi họ đã phạm.
9:3 Chúa Jêsus không có ý bảo người này không phạm tội, hay cha mẹ người chưa hể phạm tội. Đúng hơn, Ngài muốn nói rằng bệnh mù không phải kết quả trực tiếp của tội lỗi trong đời sống họ. Đức Chúa Trời cho phép người này mù từ thuở sinh ra để người này trở thành phương tiện bày tỏ những việc làm quyền năng của Đức Chúa Trời. Trước khi người mù sinh ra, Chúa Jêsus đã biết Ngài sẽ chữa cho đói mắt mù ấy được sáng lại.
9:4 Cứu Chúa biết Ngài cỏ khoảng ba năm thi hành chức vụ công khai trước khi bị đóng đinh. Mọi khoảnh khắc trong thời gian đó phải được dùng để làm công việc của Đức Chúa Trời. Đầy là người bị mù từ lúc mới sinh. Chúa Jêsus phải làm phép lạ chữa lành người dù hôm ấy là ngày Sabát. Thời gian thi hành chức vụ
công khai của Ngài sắp hết, và Ngài không còn ở trên đất này nữa. Đây là lời nhắc nhở nghiêm khắc cho mọi Cơ Đốc nhân biết ban ngày của cuộc đời đang ưôi qua nhanh chóng, và đêm sẽ đến, là lúc sự phục vụ trên đất của chúng ta sẽ kết thúc vĩnh viễn. Do đó, chúng ta nên dùng thì giờ đã ban cho chúng ta để phục vụ Chúa cách đẹp lòng Ngài.
9:5 Khi Chúa Jêsus ở trong thế gian với tư cách Con người, Ngài là sự sáng của thế gian cách hết sức trực tiếp và đặc biệt. Khi Ngài đi đây đó thi hành phép lạ và dạy dân chúng, họ nhìn thấy sự sáng của thế gian ngay trước mắt. Chúa Jêsus hiện vẩn là Sự Sáng của thế gian, và mọi người nào đến với Ngài được Ngài hứa rằng họ không đi trong nơi tối tăm. Tuy nhiên, trong câu này, Chúa đang nói cụ thể đến chức vụ công khai của Ngài trên đất.
9:6 Chúng ta không biết vì sao Chúa trộn nước miếng với bùn rồi xoa lên mắt người mù. Có người gợi ý người mù này không còn ương mắt nên đơn giản là Chúa Jêsus tạo nên đôi tròng mắt, để ông có tròng mắt. Người khác cho rằng khi chữa lành mắt cho người mù, Chúa thường đùng những phương pháp vốn bị xem thường trong con mắt thế gian. Ngài đùng những sự yếu và tầm thường để làm thành những mục đích Ngài. Ngay cả ngày nay, khi ban sự sáng cho kẻ mù thuộc linh, Đức Chúa Trời vẫn dùng những người nam và nữ được làm nên từ bụi đất của thế gian.
9:7 Chúa muốn khơi dậy đức tin của người mù bằng cách bảo người đi và rửa lại ao Silôê. Dầu bị mù, nhưng chắc người biết chỗ của ao và có thể làm đúng như được dặn. Kinh Thánh ghi chú rằng chữ "Silôê" có nghĩa "chịu sai đi." Có lẽ đây là câu nói đến Đấng Mêsi (Đấng "chịu sai đi"). Đấng đang làm phép lạ này chính là Đấng được Đức Chúa Cha sai đến thế gian. Người mù đã đi và rửa tại ao, và được sáng mắt. Đây không phải trường hợp mắt ông được hồi phục, vì trước đó ông không hề nhìn thấy chi cả. Phép lạ này xảy ra tức khắc và người mù đã có thể sử dụng đôi mắt của mình ngay lập tức. Chắc chắn ông kinh ngạc và sung sướng biết dường nào khi lần đầu tiên được nhìn thấy thế giới ông đang sống!
9:8,9 Xóm giềng của người mù sửng sốt. Họ hầu như không tin nổi đây chính là người đã ngồi ăn xin lâu nay. (Đây cũng phải là phương cách xảy ra khi một người được cứu. Hàng xóm của chúng ta phải có thể thấy được khác biệt nơi chúng ta.) Một số người quả quyết chính là người mù đó. Người khác không chắc chắn lắm, chỉ sẵn lòng thừa nhận có nét giống nhau. Nhưng người mù đã xỏa bỏ mọi nghi ngờ bằng cách khẳng định mình chính là người đã mù từ thuở sinh ra.
9:10 Mỗi khi Chúa Jêsus thỉ hành phép lạ thì đều khơi dậy trong lòng người đủ mọi loại thắc mắc. Thường những thắc mắc này tạo cơ hội cho tín hữu làm chứng cho Chúa. ồ đây, dân chúng hỏi người mù mọi chuyện xảy ra thế nào.
9:11 Lời chứng của người mù đơn sơ nhưng đầy thuyết phục. Người
thuật lại những sự kiện ương sự chữa lành mình, quy công về cho Đấng đã thi hành phép lạ. Lúc này, người mù vẫn chưa nhận ra Chúa Jêsus là ai. Ông chỉ đem giản gọi Ngài là "người tên gọi là Jêsus kia." Nhưng về sau người mù hiểu nhiều thêm và biết được Chúa Jêsus là ai.
9:12 Khi chúng ta làm chứng về Chúa Jêsus Christ, chúng ta cũng thường tạo ra trong lòng người khác ước muốn tìm biết Ngài nữa.
J. Sự Chồng Đối của Người Giuđa Ngày Càng Tăng (9:1341)
9:13 Dường như với lòng nhiệt thành sốt sắng về phép lạ này, một số người Giuđa dẫn người mù đến cùng người Pharisi. Chắc họ không nhận thấy các lãnh đạo tôn giáo sẽ tức giận đến đâu trước sự kiện người mù này được chữa lành.
9:14 Chúa Jêsus đã làm phép lạ trong ngày Sabát. Những người Pharisi hay chỉ trích không nhận thấy Đức Chúa Trời không hề định cho ngày Sabát cản trở một hành động thương xót hay hành động nhân từ.
9:15 Người mù có thêm cơ hội nữa để làm chứng về Chúa Jêsus. Khi người Pharisi lại hỏi người thế nào được sáng mắt lại, họ nghe câu chuyện đơn sơ này một lần nữa. Người mù không nhắc tên Chúa Jêsus ở đây, chắc không phải vì sợ , nhưng vì nhận thấy mọi người đểu biết ai đã làm công việc quyền năng này. Đến lúc này, Chúa Jêsus đã nổi tiếng khắp thành Giêrusalem.
9:16 Giờ đây thêm một đạt chia rẽ nữa nổi lên về vấn đề Chúa Jêsus là ai. Có mấy kẻ trong những người Pharisi tuyên bố dạn dĩ rằng Chúa Jêsus không thể là Con Người tin kính vì Ngài đã phạm ngày Sabát. Người khác lý luận rằng một người tội lỗi không thể làm phép lạ kỳ diệu đến như thế. Chúa Jêsus thường gây ra nhiều chia rẽ giữa vòng dân chúng. Người ta bị buộc phải chia phe ra để hoặc binh vực Ngài hoặc chống Ngài.
9:17 Người Pharisi hỏi người ngày trước bị mù xem ông nghĩ Chúa Jêsus là ai. Thế nhưng, người này vẫn chưa nhận ra Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời. Nhưng đức tin của ông đã lớn đến nỗi sẵn lòng thừa nhận Chúa Jêsus là đấng tiên tri. ồng tin rằng Đấng đã ban cho ông được sáng mắt chính là Đấng Đức Chúa Trời sai đến, và Đấng ấy có sứ điệp thiên thượng.
9:18,19 Nhiều người Giuđa không chịu tin đã có phép lạ. Vì vậy họ gọi cha mẹ của người mù đến xem ông bà nói gì.
Nếu đứa con từ lúc sinh ra đã mù, còn ai biết rõ hơn cha mẹ? Chắc chắn lời chứng của họ sẽ có tính thuyết phục. Vì vậy người Pharisi hỏi cha mẹ xem đây có phải là con trai của họ không và được sáng mắt bằng cách nào.
9:20,21 Lời chứng của cha mẹ người rất tích cực. Đây là con trai của
họ, và trải bao năm đau lòng họ luôn biết rằng nó bị mù.
Họ không sẵn lòng tiến xa hơn thế. Họ bảo không biết con mình đã được sáng mắt như thế nào, hay ai đã chữa lành mắt ấy. Họ chỉ người Pharisi quay lại với chính đứa con. Nó có thể tự nói được.
9:22,23 Câu 22 giải thích sự dè dặt của cha mẹ. Họ đã nghe đồn ai xưng Chúa Jêsus là Đấng Mêsi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà hội. Sự trục xuất khỏi cộng đồng này là vấn đề rất nghiêm trọng đối với mọi người Giuđa. Họ không sẵn lòng trả một giá cao như thế. BỊ đuổi ra như thế đồng nghĩa với mắt mát phương tiện sinh sống, cũng như mất mọi đặc quyền của đạo Do Thái.
Do đó, vì sợ các quan Giuđa mà cha mẹ đã chuyển việc làm chứng sang cho con trai họ.
9:24 "Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời!" có thể mang hai nghĩa. Trước hết, đây cỏ thể là một hình thức thề. Có lẽ người Pharisi đang bảo: "Bây giờ hãy nói ra sự thật. Chúng ta biết Người đó là kẻ có tội." Hoặc có thể người Pharisi đang đòi hỏi phải dàng vinh hiển của phép lạ này lẽn cho Đức Chúa Trời, và không được ngợi khen Chúa Jêsus vì người Pharisi kể Chúa Jêsus là kẻ có tội.
9:25 Mọi nỏ lực của người Pharisi đều thất bại. Mỗi khi họ cố gắng hạ nhục Chúa Jêsus thì lại càng khiến Ngài được lốn trọng hơn. Lời chứng của người mù ở đầy thật tuyệt vời. Người không biết nhiều về Thán Vị Chúa Jêsus, nhưng biết rằng ngày trước mình mù, mà bây giờ được sáng. Đầy là lời làm chứng không ai phủ nhận được.
Trường hợp những người được rái sanh cũng như vậy. Thế gian có thể nghi ngờ, nhạo báng, cười chẽ, nhưng không ai phủ nhận được lời làm chứng của chủng ta khi chúng ta nói ngày trước chúng ta bị hư mất, mà bây giờ đã được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời.
9:26,27 Họ lại tra hỏi tiếp lần nữa, bảo người mù lập lại mọi chi tiết. Giờ đây người mù rõ ràng đã bực bội. Anh nhắc họ rằng anh đã kể mọi sự kiện cho họ rồi, mà họ không chịu nghe. Vì sao họ muốn nghe lại lẩn nữa? Có phải họ muốn trở nên môn đồ của Jêsus không? Hiển nhiên, câu hỏi này đầy ý mai mỉa. Người mù biết rất rõ họ ghét Chúa Jêsus, và không hể muốn theo Ngài chút nào.
9:28 Người ta nói "Khi đuối lý, hãy lăng mạ bên nguyên cáo." Đây là điều xảy ra tại đây. Người Pharisi hoàn toàn không thể lay chuyển được lời chứng của người này, vi vậy họ bắt đầu lăng mạ người mù. Họ kết: tội ông là môn đồ của Chúa Jẻsus, dường như thể đấy là việc tệ hại nhất trên thế gian này! Rồi họ xưng mình là môn đồ của Môise, dường như thể đấy là điều trọng đại nhất trên đời này.
9:29 Người Pharisi nói Đức Chúa Trời đã phán cùng Môise, nhưng họ nói xúc phạm Chúa Jêsus. Nêu họ tin các tác phẩm của Môise, ắt họ cũng công nhận Chúa Jêsus là Chúa và Cứu Chúa cùa họ rồi. Cũng vậy, nêu còn chút suy nghĩ, họ ắt đã nhận ra Mỏise chưa hể chữa sáng mắt cho người mù từ thuở sanh ra. Một Đấng cao trọng hem Mòise ở giữa họ, nhưng họ không nhặn ra.
9:3D Câu mỉa mai cùa người mủ giờ đây trở nên cay độc. Đảy là điểu người Pharisi không chờ mong. Trẽn thực tế, người mù nói với họ: "Các óng là quan trường trong Ysơraẻn. Thế
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nhưng ở đây cỏ một Con Người ở giữa các ông, người đó có quyền làm sáng mắt cho kẻ mù, thế mà các ông chẳng biết người bởi đâu đến. Thật đáng hổ thẹn thay cho các ông!"
9:31 Bấy giờ người mù càng trở nên dạn dĩ làm chứng. Đức tin ông đang lớn lên. ông nhắc họ một nguyên tắc chung là Đức Chúa Trời chẳng nhậm lời kẻ có tội, cũng không thi hành các phép lạ qua tội nhân. Đức Chúa Trời không chấp nhận những người gian ác, và không ban quyền năng cho những người như thế đê làm các công việc quyển năng. Mặt khác, những người thờ phượng Đức Chúa Trời thì được Chúa khen và được bảo đảm Chúa chấp thuận.
9:32.33 Người này nhận thấy mình là người đầu tiên trong cả lịch sử nhân loại đã bị mù từ lúc sinh ra nhưng rồi được sáng mắt lại. Người này không thể hiểu cớ sao người Pharisi chứng kiến một phép lạ lớn lao đến như thế nhưng lại cố bới lông tim vết của Đấng đã thi hành phép lạ ấy.
Nấu Chúa Jẻsus chẳng phải đến từ Đức Chúa Trời, Ngài không bao giờ làm được phép lạ của cõi tự nhiên này.
9:34 Một lần nữa người Pharisi quay ra láng mạ. Họ nói bóng gió bệnh mù cùa người này là hậu quà trực tiếp của tội lỗi. Anh lẩy quyền gì dạy họ? Sự thật là anh có mọi quyển trẽn thế gian này. vi đúng như Ryle đã nói: '•Người ta thường thấy sự dạy dỏ cùa Thánh Linh điển ra thường xuyên giữa vòng những người có trinh độ thấp hơn là giữa vòng những người có cấp bậc cao và học vấn cao." Khi nói "họ đuổi người ra ngoài," chắc Kinh Thánh muôn nói nhiều hem cả việc đuổi ra khỏi đền thờ. Chắc câu này muôn nói người mù bị trục xuất khỏi tôn giáo Do Thái. Thế nhưng dựa trên cơ sở nào để dứt phép thông công như vậy? Người mù từ thuở sinh ra được sáng mắt lại trong ngày Sabát. Người mù này không chịu nói xấu Đấng đã làm phép lạ ấy, nên anh bị trục xuất khỏi cộng đồng.
9:35 Giờ đây Chúa Jêsus tìm người này. Dường như thể Ngài phán: "Nếu họ không muốn ngươi, ta sẽ nhận ngươi." Những người bị đuổi ra ngoài vì cớ Chúa Jêsus thì không mất gì cả, nhưng được em phước lớn vì được Chúa đích thân hoan nghênh và được thông công cá nhân với Ngài. Hãy xem cách Chúa Jẻsus đưa người này đến đức tin cá nhân nơi Ngài là Con Đức Chúa Trời. Ngài chỉ đơn giản đặt cáu hỏi: "Ngươi có tin đến Con Đức Chúa Trời chăng?"31
9:36 Dầu người này được sáng mắt thuộc thể, người vẫn cần sáng mắt tâm linh. Người hỏi Chúa xem Con Đức Chúa Trời lả ai để minh có thể tin nơi Ngài. Khi dùng chữ "Chúa" ở đây, người này đang đơn giản bảo rằng: "Thưa tôn ông."
9:37 Rồi Chúa giới thiệu với người này Ngài chính là Con Đức Chúa Trời. Nhãn vật đã ban cho ỏng sáng mắt và thực hiện điểu không thể có được trong đời sổng cùa ỏng không phải chỉ là một con người mà thói. Đày là Con Đức Chúa Trời, Đấng óng đã nhìn thày và Đấng hiện đang nói chuyện cùng ỏng.
9:38 Nghe vậy, người này đơn sơ và vui sướng đặt đức tin mình nơi Chúa Jêsus rồi sấp mình xuống thờ phượng Ngài. Một ngày tuyệt vời biết bao trong cuộc đời của ông! Ông đã được sáng cả mắt thuộc thể lẫn thuộc linh.
Để ý người mù này đã không thờ phượng Chúa cho đến khi biết Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời. Là một người Do Thái thông minh, ông sẽ không thờ phượng nhân vật chỉ là một con người mà thôi. Nhưng ngay khi biết Đấng chữa lành ông là Đức Chúa Con, ông đã thờ phượng Ngài - không phải vì việc Ngài đã làm, nhưng vì chính Thân Vị của Ngài.
9:39 Thoạt nhìn, câu này có vẻ mâu thuẫn với Giăng 3:17: "Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu..." Nhưng thực ra không hể mâu thuẫn chi cả. Mục đích Đấng Christ vào thế gian không phải để đoán xét nhưng để cứu rỗi. Tuy nhiên, sự đoán xét là kết quả không thể tránh khỏi cho mọi người nào không chịu tiếp nhận Ngài.
Công tác rao giảng Tin Lành có hai công đụng. Những ai thừa nhận mình không thấy thì lại được nhìn thấy. Nhưng những người quả quyết mình có thể thấy cách trọn vẹn mà không cần đến Chúa Jêsus, thì lại miệt mài trong sự đui mù của họ.
9:40 Mấy người Pharisi nhận thấy Chúa Jêsus đang nói về họ và về sự đui mù của họ. Vì vậy họ đến với Ngài và trâng tráo hỏi xem có phải Ngài ám chỉ họ cũng mù chăng. Câu hỏi của họ chờ đợi câu trả lời phủ định.
9:41 Có thể diễn ý câu ừả lời của Chúa như sau: "Nếu ngươi thừa nhận mình mù và có tội, rằng ngươi cần một Cứu Chúa, thì tội ngươi có thể được tha, và ngươi có thể được cứu. Nhưng ngươi tuyên bố ngươi không cần gì cả. Ngươi tuyên bố mình công bình và không hề có tội. Do đó, sẽ không hề có sự tha tội nào cho ngươi cả." Khi Chúa Jêsus đáp: "Các ngươi... không có tội lỗi chi hết," Ngài không có ý bảo họ sẽ tuyệt đối vô tội. Nhưng ý của Ngài là: nói theo cách tương đối thì họ sẽ không có tội. Giá như họ công nhận mình đui mù vì không nhận ra Ngài là Đấng Mêsi, tội của họ sẽ không đáng là bao khi đem so với tội lỗi hết sức trọng đại là tuyên bố mình thấy được nhưng không nhận ra Ngài là Con Đức Chúa Trời.
K. Chúa Jễsus, Cửa Của Chiên (10:1-10)
10:1 Những câu này liên kết chặt chẽ với phần cuối đoạn 9. ở đó, Chúa Jêsus đang phán với người Pharisi, là những người tuyên bố mình là người chăn bầy hợp pháp của dân Ysơraên. Nói cụ thể ra, chính họ là người được Chúa nói đến trong câu này. Đặc điểm quan trọng của điều Ngài sắp nói ra được báo hiệu bởi cụm từ "quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi."
Chuồng chiên là một vùng đất được bao bọc để giữ chiên ở lại đó ban đêm. Đây là một khu vực có rào vây quanh và có một chỗ mở ra được dùng làm cửa. ở đây, chuồng chiên nói đến dân tộc Do Thái.
Rất nhiều người đã đến với dân Do Thái, xưng minh là lãnh đạo thuộc linh và người dẫn đường thuộc linh
của họ. Họ là những đấng Mêsi tự phong cho dân này. Nhưng họ không đến theo cách Cựu Ước báo trước cách đến của Đấng Mêsi. Họ trèo vào từ nơi khác. Họ ưình diện với dân Ysơraên theo cách họ tự chọn. Đây không phải là những người chăn thật, nhưng là quân ưộm cướp. Trộm là những người lấy điều không thuộc về họ, còn cướp là người dùng bạo lực để lấy điều không thuộc về mình. Người Pharisi là quân ưộm và quân cướp. Họ tìm cách cai trị trên dân Giuđa, và dùng quyền của mình làm mọi chuyện để ngăn ưở dân Giuđa tiếp nhận Đấng Mêsi thật. Họ bắt bớ những người theo Chúa Jêsus, và cuối cùng họ sẽ giết Chúa Jêsus.
10:2 Câu 2 nói đến chính Chúa Jêsus. Ngài đến với chiên lạc mất của nhà Ysơraên. Ngài là người chăn chiên thật. Ngài vào bởi cửa, tức là Ngài đến làm ứng nghiệm chính xác những lời tiên tri Cựu Ước về Đấng Mê si. Ngài không phải là Cứu Chúa tự phong, nhưng đã đến trong sự vâng phục trọn vẹn ý muốn Cha Ngài. Ngài đáp ứng mọi điều kiện.
10:3 Có bất đổng ý kiến đáng kể về người canh cửa trong câu này. Có người nghĩ cụm từ này nói đến các đấng tiên tri của Cựu Ước, là những người báo trước sự hiện đến của Đấng Christ. Người khác tin chữ này nói vế Giăng Báptít, vì ông là người dọn đường cho Đấng Chăn Chiên thật. Người khác lại đoán chắc rằng người canh cửa trong câu này là Thánh Linh, Đấng mở cửa để Chúa Jêsus bước vào tấm lòng và đời sống.
Chiên nghe tiếng người chăn. Chiên nhận ra tiếng của người chăn này là tiếng của người chăn chiên thật. Chiên theo nghĩa đen nhận ra tiếng người chăn bầy của chúng thể nào, thì giữa vòng dân Do Thái cũng có những người nhận ra Đấng Mêsi khi Ngài hiện đến thể ấy. Trong suốt sách Tin Lành này, chúng ta nghe Đấng Chăn Chiên kêu tên chiên mình. Ngài kêu nhiều môn đổ trong đoạn Ì, và họ thảy đều nghe tiếng Ngài và đáp ứng. Ngài kêu người mù trong đoạn ọ. Chúa Jêsus vẫn kêu gọi những người chịu tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa, và sự kêu gọi này mang tính riêng tư và cá nhân.
Cụm từ "mà dẫn ra ngoài" có thể
nói đến sự kiện Chúa Jêsus dẫn những người nghe tiếng Ngài ra khỏi chuồng chiên Ysơraên. Họ đã bị nhốt trong đó. Không hề có chút tự do nào dưới luật pháp. Chúa dẫn chiên vào sự tự do của ân điển Ngài. Trong đoạn trước, người Giuđa đuổi người mù ra khỏi nhà hội. Khi làm như vậy, họ đang giúp đỡ công việc Chúa mà không hề biết.
10:4 Khi người chăn thật dẫn chiên mình ra, người chăn không xua chúng đi, nhưng dẫn chúng đi. Người chán không yêu cầu chúng đi bất cứ nơi nào mà chính Ngài chưa đến đó trước. Ngài luôn luôn ở đàng trước bầy chiên trong tư cách Cứu Chúa của họ, Đấng Dẫn Đường của họ, và Tấm Gương của họ. Những ai là chiên thật của Đấng Christ thì đi theo Ngài. Họ không trớ thành chiên bởi noi theo gương Ngài, nhưng bởi được sanh lại.
524
GIẢNG
525
GIĂNG


Rồi khi được cứu, họ khao khát đi đến nơi nào Ngài đưa đi.
10:5 Chính bản năng giúp chiên nhận ra tiếng người chăn thật cũng là bản năng thôi thúc nó chạy trốn người lạ. Người lạ là người Pharisi và người lãnh đạo khác của dân Do Thái, tức những người chỉ lo cho chiên để kiếm lợi riêng cho bản thân mình. Người được chữa sáng mắt minh họa điều này. Người ấy nhận ra tiếng của Chúa Jêsus nhưng biết người Pharisi là người lạ. Do đó, người này không chịu nghe lời họ, cho dẫu điều đó đổng nghĩa với bị trục xuất khỏi cộng đổng.
10:6 Kinh Thánh nói rõ rằng Chúa phán minh họa này về người Pharisi, nhưng họ không hiểu - nguyên nhân chính vì họ không phải chiên thật. Nếu là chiên thật, họ hẳn đã nghe được tiếng Ngài và theo Ngài.
10:7 Sau đó Chúa dùng một minh họa mới. Ngài không còn nói về cửa của chuồng chiên như trong câu 2 nữa. Giờ đây Ngài giới thiệu mình là cửa của chiên. Đây không còn là vấn để vào chuồng chiên của Ysơraên nữa, nhưng đúng hơn là bức tranh về chiên được chọn của Ysơraẽn vượt ra khỏi Do Thái giáo và đến với Đấng Christ, cái cửa.
10:8 Nhiều người khác đã đến trước Đấng Christ, tuyên bố họ có thẩm quyền và địa vị. Nhưng những chiên được chọn của Ysơraên không nghe họ, vì những chiên này biết những người ấy đang đòi những điều không thuộc về họ cách hợp pháp.
10:9 Câu Ọ là một trong những cầu ưa thích nhất và đơn giản đến nỗi học sinh Trường Chúa Nhặt cũng hiểu, nhưng những học giả uyên bác nhất cũng không bao giờ có thể hiểu tường tận được. Đấng Christ là cái cửa. Cơ Đốc giáo không phải là bài Tín Điều hay một giáo đường. Đúng hơn đây là một Thân Vị, và thân vị đó là Đức Chúa Jêsus Christ. "Nếu ai bởi ta mà vào." Sự cứu rỗi chỉ có thể nhận được qua Đấng Christ, phép báptêm cũng không ích gì; Tiệc Thánh cũng không đem lại sự cứu rỗi. Chúng ta phải vào bởi Đấng Christ, và bởi quyển năng Ngài ban. Lời mời này dành cho mọi người. Đấng Christ là Cứu Chúa của người Giuđa củng như của dân ngoại. Nhưng muốn được cứu, thì phải bước vào. Phải lấy đức tin tiếp nhận Đấng Christ. Đây là một hành động cá nhân, và không có hành động này thì không được sự cứu rỗi. Những người vào thì được cứu khỏi án phạt, khỏi quyền lực của tội, và cuối cùng khỏi chinh hiện diện của tội.
Sau khi được cứu rỗi, họ sẽ vào và ra. Có lẽ ý tưởng ở đây là: họ vào trong hiện diện của Đức Chứa Trời bởi đức tin để thờ phượng, rồi đi ra vào thế gian để làm chứng cho Chúa. Dầu thế nào đi nửa, đây vẫn là hình ảnh về sự an ninh trọn vẹn và tự do trọn vẹn để phục vụ Chúa. Những người vào thì gặp đồng cỏ. Đấng Christ không những là Cứu Chúa, và Đấng ban sự [ự do, mà Ngài còn là Đấng Bảo Tổn và Đấng làm cho thỏa mãn. Chiên Ngài gặp đồng cỏ trong Lời Đức Chúa Trời.
10:10 Mục đích của kẻ trộm là cướp, giết và hủy diệt. Kẻ trộm đến vì những động cơ hoàn toàn ích kỷ mà
thỏi. Để thỏa lòng mong muốn của mình, kẻ trộm thậm chí còn giết cả chiên. Nhưng Chúa Jêsus không đến trong lòng người vì lý do ích kỷ. Ngài đến để ban cho, chứ không phải để nhận. Ngài đến để con người có thể được sống, và được sự sống dư dật. Chúng ta nhận sự sống ngay lúc tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình. Tuy nhiên, sau khi được cứu, chúng ta thấy có nhiều mức độ hưởng sự sống này. Càng đầu phục Thánh Linh, chúng ta càng được hưởng hơn nữa sự sống đã ban cho chúng ta. Bấy giờ chúng ta không những có sự sống, mà còn có sự sống dư dật.
L. Chúa Jêsus, Người Chăn Hiến Lánh (10:11-
18)
10:11 Rất nhiều lần Chúa Jêsus dùng cụm tử "Ta là," một trong những Danh Xưng của Đức Chúa Trời. Mỏi lần dùng danh xưng ấy, Ngài đểu đang tuyên bố có quyển bình đẳng với Đức Chúa Cha. ở đây, Ngài giới thiệu Ngài là người chăn hiển lành vì chiên mình phó sự sống mình. Thông thường, chiên được gọi đến để bỏ mạng sống chúng vi người chân. Nhưng Chúa Jésus đã chết thay cho bầy chiên.
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10:12 Kẻ chăn thuê là người phục vụ vì tiền. Chằng hạn, người chân có thể trả tiền để người khác chăm sóc bầy chiên mình. Người Pharisi là những kẻ chân thuê. Lòng quan tâm người khác được thúc đẩy bởi tiền mà họ nhận được. Kẻ chăn thuê không sở hữu chiên. Gặp nguy hiểm đến, kẻ chăn thuê chạy trốn phó mặc bầy chiên cho muông sói.
10:13 Sớ dĩ mình làm việc nọ việc kia chính là vì tính cách con người của mình. Người chăn thuê làm để kiếm tiền. Người chăn thuê chẳng lo lắng chi đến chiên. Người chăn thuê lo ích lợi riêng của mình hem là vì lợi ích của chiên. Có rất nhiều kẻ chăn thuê trong hội thánh ngày nay - là những người chọn chức vụ này như một nghề nghiệp an nhàn thoải mái, mà không hề có tình yêu thật đối với chiên của Chúa.
10:14 Một lần nữa Chúa gọi Ngài là người chăn hiền lành. "Hiển lành" (Hyvãn, kalos) ở đây có nghĩa là "lý tưởng, xứng đáng, chọn lọc kỹ, xuất sắc." Ngài có tất cả các phẩm chất này. Rồi Ngài nói đến mối quan hệ rất gần gũi giữa Ngài và chiên Ngài. Ngài quen biết chiên Ngài, và chiên Ngài biết: Ngài. Đây là lẽ thật. tuyệt diệu biết bao!
10:15 Thật không may vì câu này bị ngắt thành một câu mới. Thực ra, tốt hơn nên ghi như sau: "... Ta quen chiên ta. và chiên ta quen ta, cũng như Cha biết ta, và ta biết Cha vậy." Đây thật sự là chân lý cảm động biết bao! Chúa vị mỏi quan hệ cùa Ngài với chiên như mỏi quan hệ giữa chinh Ngài với Cha Ngài. Chính sự liên hiệp, thòng còng, gần gũi và hiểu biết
hiện có giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con cũng là mối liên hệ đang có giữa Người Chăn và chiên. Ngài phán: "Ta vì chiên ta phó sự sống mình."
Một lần nữa, chúng ta có một trong rất nhiều lời tuyên bố của Chúa Jêsus hướng tới thời điểm Ngài sẽ chịu chết trên thập tự giá để làm Đấng Thay Thế cho tội nhân.
10:16 Câu ló là chìa khóa cho cả đoạn này. Chiên khác được Chúa nói đến ở đây là người ngoại bang. Việc Ngài vào trần gian đặc biệt liên kết với chiên của Ysơraên, nhưng Ngài cũng nghĩ đến sự cứu rỗi người ngoại. Chiên ngoại bang không thuộc về chuồng Do Thái. Nhưng tấm lòng thương xót lởn lao của Chúa Jêsus cũng đi đến với các chiên Ngài nữa, và Ngài có sự thôi thúc thiên thượng để đưa họ về với chính Ngài. Ngài biết họ sẽ sẵn sàng nghe tiếng Ngài còn hem cả dân Giuđa.
Trong phần cuối câu này có sự thay đổi rất quan trọng từ chuồng của Do Thái sang bầy của Cơ Đốc giáo. Câu này duyệt trước sự kiện là trong Đấng Christ, người Giuđa và người ngoại bang sẽ được hiệp nên một, và những phân biệt ngày trước giữa hai dân này sẽ biến mất.
10:17 Trong câu 17 và 18, Chúa Jêsus giải thích việc Ngài sẽ làm để đưa cả người Giuđa lẫn người ngoại bang được chọn về với Ngài. Ngài nhìn hướng tới thời điểm sự chết, chôn và sự sống lại của Ngài. Những lời này sẽ hoàn toàn không phù hợp nếu Chúa Jêsus chỉ là một con người như bao người khác. Ngài nói Ngài phó sự sống mình và lấy sự sống ấy
lại bằng chính quyền năng Ngài. Ngài hoàn toàn có thể làm như vậy vì Ngài là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha yêu mến Chúa Jêsus vì Chúa sẵn lòng chịu chết và sống lại, để những chiên lạc mất được cứu.
10:18 Không ai có thể cất sự sống của Chúa đi. Ngài là Đức Chúa Trời, và vì vậy Ngài vĩ đại hem mọi âm mưu sát hại từ noi tạo vật của Ngài. Chính Ngài có quyển để phó sự sống Ngài, và Ngài cũng có quyển để lấy lại. Nhưng chẳng phải con người đã giết Chúa Jêsus đó sao? Họ đã giết Ngài. Điều này được nói rõ trong CôngVụ 2:23 và trong I.Têsalônica 2:15. Chúa Jêsus đã cho phép họ làm việc đó, và đây chính là biểu hiện việc Ngài có quyển phó sự sống. Hơn nữa, Ngài "trút linh hồn" (Giăng 19:30) như một hành động của chính sức mạnh và ý chí của Ngài.
Ngài phán: "Ta đã lãnh mạng lịnh này nơi Cha ta." Cha đã ủy thác hay chỉ thị cho Chúa phó sự sống của Ngài và sống lại từ kẻ chết. Sự chết và phục sinh của Ngài là những hành động thiết yếu để làm trọn ý muốn của Đức Chúa Cha. Do đó, Ngài đã trở nên vâng phục cho đến chết, và đến ngày thứ ba sống lại, theo lời Kinh Thánh.
M. Sự Chia Rẽ Giữa Người Gĩuđa (10:19-21) 10:19 Lời phán của Chúa Jêsus gây sự chia phe giữa người Giuđa. Đấng Christ vào trong thế gian, vào nhà, vào tấm lòng, và việc đó đem lại gươm giáo hơn là đem hòa bình. Chỉ khi nào tiếp nhận Ngài làm Chúa và Cứu
Chúa, con người mới biết được sự bình an của Đức Chúa Trời.
10:20,21 Chúa Jêsus là Con Người trọn lành duy nhất đã từng sống Ưên thế gian này. Ngài không hề nói một lời sai quấy hay làm một điều xấu nào. Nhưng tấm lòng con người bại hoại biết bao, đến nỗi khi Ngài đến nói ra lời yêu thương và khôn ngoan, con người lại bảo Ngài là quỷ và điên, và không đáng cho người ta nghe. Đương nhiên đây là vết nhơ tăm tối ương hổ sơ của nhân loại. Những người khác suy nghĩ khác hẳn. Họ nhận thấy những lời nói và việc làm của Chúa Jêsus là lời nói và việc làm của một Đấng tốt lành chứ không phải của một con quỷ.
N. Chúa Jêsus sược Chứng Minh Là Đấng Cỉirỉst Qua Việc Làm của Ngài (10:32-39)
10:22 Đến đây câu chuyện bị ngắt ra. Chúa Jêsus không còn nói với người Pharisi nữa, nhưng với người Giuđa nói chung. Chúng ta không biết khoảng thời gian giữa câu 21 và 22 là bao lâu. Nhân tiện, đây là lần duy nhất trong Kinh Thánh nói đến lễ khánh thành đền thờ, hay trong tiếng Hêbơrơ là Hanukkah. Người ta tin rằng lễ này do Judas Maccabeus lập ra khi đền thờ được tái cung hiến sau khi bị Antiochus Epiphanes làm ô uế vào năm 165 T.c. Đây là kỳ lễ hằng năm, được dân Do Thái lập ra, và không phải là một trong những kỳ lễ của Chúa. Đây không những là mùa đông tính theo niên lịch, mà còn là mùa đông thuộc linh nữa.
10:23,24 Chức vụ cồng khai của Chúa hầu như sắp chấm dứt, và Ngài sắp thể hiện sự cung hiến trọn vẹn cho Đức Chúa Cha bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá. Hiên cửa Salômôn là khu vực có mái che, ở kế cận đền thờ Hêrốt. Khi Chúa đi dạo tại đó, nơi này rộng rãi có nhiều chỗ cho người Giuđa nhóm xung quanh Ngài.
Người Giuđa nhóm xung quanh Ngài mà nói rằng: Thầy để chúng tôi nghĩ vơ vẩn (hổi hộp) mãi cho đến khi nào? Nếu thầy là Đấng Christ, hãy nói rõ cho chúng tôi.
10:25, 26 Một lần nữa Chúa Jêsus nhắc họ nhớ những lời phán và việc làm của Ngài. Ngài thường bảo họ rằng Ngài là Đấng Mêsi, và các phép lạ Ngài làm chứng minh lời tuyên bố của Ngài là thật. Ngài lại nhắc người Giuđa nhớ Ngài làm các phép lạ bởi thẩm quyền của Cha Ngài và vì vinh hiển của Cha Ngài. Khi làm như vậy, Ngài đã chứng minh Ngài thật sự là Đấng được Cha sai đến thế gian.
Tinh thần không chịu tiếp nhận Đấng Mêsi của họ chứng minh họ không phải là chiên của Ngài. Nếu được biệt riêng ra để thuộc về Ngài, hẳn họ đã chứng tỏ sự sẵn lòng tin Ngài.
10:27 Mấy câu tiếp theo dùng những từ ngữ không thể lầm lẫn vào đâu được để dạy rằng không một chiên thật nào của Đấng Christ sẽ bị hư mất. Sự an ninh đời đời của tín hữu là sự kiện vinh diệu. Những ai là chiên thật của Đấng Christ thì nghe tiếng Ngài. Họ nghe tiếng ấy khi Tin Lành được rao giảng ra, và họ đáp ứng bằng cách tin Ngài. Từ đó trở đi, họ nghe tiếng Ngài hằng ngày và vâng
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theo lời Ngài. Chúa Jêsus biết chiên Ngài. Ngài biết đích danh mỗi con chiên Ngài. Không một con chiên nào ra khỏi sự chú ý của Ngài được. Không con chiên nào có thể bị hư mất vì cớ sự sơ suất hay bất cẩn của Ngài cả. Chiên của Đấng Christ đi theo Ngài, trước hết bới vận dụng đức tin cứu rỗi nơi Ngài, sau đó bằng cách đổng đi với Ngài trong sự vâng lời.
10:28 Đấng Christ ban sự sống đời đời cho chiên Ngài. Câu này nói đến sự sống sẽ kéo dài đến đời đời. Đây không phải là sự sống có điều kiện tùy theo hành vi của họ. Đây là sự sống đời đời, và có nghĩa sự sống sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng sự sống đời đời còn là phẩm chất của sự sống nữa. Đây là sự sống của chính Chúa Jêsus. Đây là sự sống để có thể hướng được những điểu thuộc về Đức Chúa Trời ngay trên đất này, và là sự sống xứng hợp cho quê hương Thiên đàng của chúng ta. Để ý thật kỹ những chữ tiếp theo. "Nó chẳng chết mất bao giờ32." Nếu có chiên nào của Đấng Christ bị hư mất, thì Chúa Jêsus ắt đã phạm vào tội không giữ được lời hứa, và đây là chuyện không thể nào xảy ra được. Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời, và Ngài không thể thất hứa. Trong câu này Ngài đã hứa không một con chiên nào của Ngài sẽ bị ở đời đời trong địa ngục.
Có phải điều này có nghĩa một người có thể được cứu và rồi sau đó cứ sống theo cách mình muốn? Liệu có thể được cứu rồi sau đó tiếp tục sống trong những lạc thú tội lỗi của thế gian này? Không, người ấy không còn muốn làm những điều ấy nữa. Người muốn bước theo Đấng Chăn Chiên này. Chúng ta không sống cuộc đời Cơ Đốc để được trở thành Cơ Đốc nhân hay để giữ được sự cứu rỗi của mình. Chúng ta sống cuộc đời Cơ Đốc vì chúng ta là Cơ Đốc nhân. Chúng ta khao khát sống thánh khiết, không phải vì sợ mất sự cứu rỗi, nhưng vì biết ơn Đấng đã chết thay chúng ta. Giáo lý sự an ninh đời đời không khích lệ lối sống bất cẩn, nhưng trái lại giáo lý ấy là động cơ mạnh mẽ cho nếp sống thánh khiết.
Không ai có thể cướp tín hữu khỏi tay Đấng Christ. Tay Ngài thật toàn năng. Tay Ngài đã dựng nên thế giới; và ngay hiện giờ, đôi tay ấy nâng đỡ thế giới này. Không quyền lực nào có thể cướp chiên khỏi tay Ngài.
10:29 Tín hữu không những ở Ương tay của Đấng Christ, mà còn ở trong tay Đức Chúa Cha nữa. Đây là sự bảo chứng kép về sự an toàn. Đức Chúa Cha là Đấng lớn hơn hết; và chẳng ai cướp nổi tín hữu đó khỏi tay Cha.
10:30 Giờ đây Chúa Jêsus tuyên bố thêm một câu nữa về quyền bình đẳng với Đức Chúa Trời: "Ta với Cha là một." Ý tưởng ở đây chắc là Đấng Christ và Cha là một trong quyền năng. Chúa Jêsus vừa mới nói về quyền năng để bảo vệ chiên của Đấng Christ. Do đó, Ngài giải thích thêm quyền năng của Ngài cũng chính là quyền năng của Đức Chúa Cha. Đương nhiên, điều này cũng đúng cho mọi thuộc tánh khác của Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa
Trời theo ý nghĩa trọn vẹn nhất và bình đẳng với Đức Chúa Cha trên mọi phương diện.
10:31 Người Giũ đa không còn chút thắc mắc nào về ý nghĩa Đấng Christ muốn nói. Họ nhận thấy Ngài đang tuyên bố thần tánh của Ngài cách rõ ràng nhất. Do đó, họ lượm đá đặng ném Ngài.
10:32 Trước khi họ có cơ hội ném đá, Chúa nhắc họ nhớ biết bao việc lành Ngài đã làm theo mạng lịnh từ Cha Ngài. Rồi Ngài hỏi việc làm nào trong số đù khiến họ tức giận đến nỗi muốn ném đá Ngài.
10:33 Người Giuđa nói không phải họ muốn ném đá vì Ngài làm việc lành. Trái lại, họ muốn ném đá vì cảm thấy Ngài nói lộng ngôn đám tuyên bố Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Họ không chịu thừa nhận Ngài troi hơn một con người. Thế nhưng điều họ thấy rất hiển nhiên là theo những lời tuyên bố của Ngài, Ngài đang lập chính Ngài lên làm Đức Chúa Trời. Họ không chịu nhân nhượng điểu này.
10:34 ở đây, Chúa Jêsus trích Thithiên 82: ó cho người Giuđa. Ngài gọi phần này là luật pháp của họ. Nói cách khác, câu này được trích từ phần Cựu Ước mà họ công nhận là lời được soi dẫn của Đức Chúa Trời. Trọn câu này như sau: "Ta đã nói: Các ngươi là thần, hết thảy đều là con trai của Đấng Chí Cao." Thithiên này được nói cho các quan xét của Ysơraên. Họ được gọi là "các thẩn" không phải vì họ thật sự có thần tánh, nhưng vi họ đại diện Đức Chúa Trời khi đoán xét dân sự. Từ ngữ Hibálai cho "các thần" (elohim) nguyên vãn là "những đấng có sức mạnh, có quyền" và có thể áp dụng cho những nhân vật quan trọng như các quan án. (Từ phần còn lại của Thithiên này, rõ ràng họ chỉ là những con người chứ không phải các vị thần, vì họ đoán xét cách không công bình, vị nể con người, và còn làm bại hoại công lý nữa.)
10:35 Chúa dùng câu từ Thithiên để chứng tỏ Đức Chúa Trời dùng chữ "các thần" để mô tả những con người "được Lời Đức Chúa Trời phán đến." Nói cách khác, họ là những phát ngôn nhân cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã phán với dân Ysơraên thông qua họ. "Họ bày tỏ Đức Chúa Trời trong địa vị thẩm quyền và đoán xét của Ngài, và là những thế lực do Đức Chúa Trời lập nên." Chúa phán: "Và Kinh Thánh không thể bỏ được," diễn tả niềm tin của Ngài nơi sự soi dẫn Kinh Thánh Cựu Ước. Ngài nói Kinh Thánh Cựu Ước là những tác phẩm không thể sai lầm và bắt buộc phải được ứng nghiệm, và không thể phủ nhận được các tác phẩm ấy. Trên thực tế, chính những lời những chữ của Kinh Thánh được soi dẫn, chứ không phải những ý tưởng hay ý niệm của Kinh Thánh mà thôi. Toàn bộ lập luận của Ngài được căn cứ trên một từ ngữ "các thẩn."
10:36 Chúa đang lập luận từ điểm nhỏ hem đến điểm lớn hơn. Nếu những quan án bắt công được gọi là "các thần" trong Cựu Ước, thì Ngài còn cỏ quyền nhiều biết chừng nào để gọi mình là Con Đức Chúa Trời. Lời
Đức Chúa Trời đã đến với các quan án kia, Ngài đã và hiện là Lời Đức Chúa Trời. Họ đã được gọi là các thần; Ngài đã và hiện là Đức Chúa Trời. Không bao giờ có thể nói về họ rằng "Đức Chúa Cha đã biệt họ ra thánh và sai họ vào thế gian." Họ được sanh ra trong thế gian giống như mọi con cái khác của Ađam sa ngã. Nhưng Chúa Jêsus được biệt ra thánh bởi Đức Chúa Cha từ cả cõi đời đời để làm Cứu Chúa của thế gian, và Ngài được sai vào thế gian từ trời là nơi Ngài đã luôn luôn ở với Đức Chúa Cha tại đó. Như vậy, Chúa Jêsus có toàn quyền để tuyên bố Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời. Ngài không hề lộng ngôn khi tuyên bố Ngài là Con Đức Chúa Trời, bình đẳng với Đức Chúa Cha. Chính người Do Thái dùng từ ngữ "các thần" để áp dụng cho những con người bại hoại kia vốn chỉ đơn thuần là những phát ngôn nhân hay các quan án cho Đức Chúa Trời. Ngài càng có quyền biết bao để tuyên bố danh xưng này vì Ngài thật sự đã và hiện là Đức Chúa Trời. Samuel Green nói rất hay:
NiỊười Giiưỉơ kết tội Nẹàì tự tôn làm Đức Chúa Trời. Ngài không hề phủ nhận rà MỊ khi nói như thê Ngài không tân mình lên làm Đức Chứa Trời. Nluùií> ÌVgùi thực sự phả nhận lời két tội NíỊÙi IỘIÌÍỊ HÍỊÔH. và dựa vào đây có thể hoàn toàn chứng minh Niịài nói (íúfĩi> ní>av cả khi tuyên bố nhận lây nhữno, danh dự của Đức Chúa Trời; tức là Ngài chính lù ĐấniỊ Mê si, Con Đức Chúa Trời, Emanuên. Sự kiện nm(ời Giuđa tlúíx Ní>ài tuyệt đôi khônq hể rút lại những lời tuyên bô cao quý của Ngài thê hiện rõ qua biểu hiện thù địch càng tiếp tục biểu lộ của họ. Hãy xem câu 59.33
10:37 Một lần nữa, Cứu Chúa trưng các phép lạ của Ngài để làm bằng chứng sứ mạng thiên thượng của Ngài. Tuy nhiên, hãy lưu ý cụm từ "những việc của Cha ta." Các phép lạ tự chúng không phải là bằng chứng về thần tánh. Chúng ta đọc trong Kinh Thánh thấy có rất nhiều kẻ ác nhiều lúc có quyền để làm phép lạ. Nhưng các phép lạ của Chúa là những việc của Cha Ngài. Các phép lạ ấy chứng minh Ngài là Đấng Mêsi bằng hai cách. Thứ nhất, chúng là những phép lạ được Cựu Ước báo trước sẽ do Đấng Mêsi thực hiện. Thứ nhì, chúng là những phép lạ của sự thương xót và nhân từ, những công việc làm ích lợi cho nhân loại và không thể được thực hiện do một người xấu.
10:38 Câu 38 được Ryle diễn ý rất bổ ích như sau:
Nêu Ta lùm nlĩữní* việc của Cha ta.  thì dầu các nqươi chưa chịu thuyết phục bởi lời nói của ta, hãy chịu thuyết phục bởi việc ta làm. Dầu các ìiíịiừíì cliốní> lại bằnq clìứfu> từ lời nói của ta, hãy khuất phục trước bằn (Ị CỈÚÙĨỊỊ từ việc làm của ta. Bởi dó, hãy học biết và tin to và Cha ta thực sự lò một, Cha ở tronạ ta và ta ở tron ọ Cha. và biết ta không hề nói /ộ/ỉí> ngôn khi tuyên bô Ta là Con Ngùi. 10:39 Một lần nữa, người Giuđa nhận thấy thay vì phủ nhận những lời tuyên bố trước đó, Chúa Jêsus lại càng củng cố thêm những lời tuyên bố ấy.
Vì vậy họ kiếm cách bắt Ngài, nhưng Ngài càng tránh xa họ. Giờ đây, không còn cách xa lúc Ngài sẽ để cho họ bắt Ngài, thế nhưng, giờ Ngài vẫn chưa đến.
VỊ NĂM CHỨC VỤ THỨ BA CỦA CON ĐỨC CHÚA TRỜI: VÙNG BÊRÊ (10:40 -11:57)
A. Chúa Jẽsus Rút Loi Qua Bẽn Kia Sông GiủứanH (10:40-42)
10:40 Chúajêsus lại sang bên kia sông Giôđanh đến chính nơi Ngài đã khởi sự chức vụ công khai của Ngài. Ba năm giảng và làm những công việc kỳ diệu của Ngài sắp chấm dứt. Ngài đã chấm đứt những năm ấy ngay tại nơi Ngài bắt đầu - bên ngoài trật tự vững vàng của Do Thái giáo, tại nơi Ngài bị khước từ và cô đơn.
10:41 Những người đến cùng Ngài ở đây chắc là những tín hữu thật lòng. Họ sẵn sàng chịu sỉ nhục với Ngài, cùng đứng với Ngài bên ngoài trại quân Ysơraên. Những môn đổ này đã sôi nổi tỏ lòng kính trọng Giăng Báptít. Họ nhớ chức vụ của Giăng Báptít không ngoạn mục cũng không tạo cảm xúc giật gân, nhưng chức vụ của ông là thật. Mọi điều ông nói về Chúa Jêsus đã được ứng nghiệm trong chức vụ của Cứu Chúa. Điều này đáng khích lệ mỗi một Cơ Đốc nhân chúng ta. Có thể chúng ta không có khả năng làm những phép lạ đầy quyền năng hay được công chúng chứ ý, nhưng ít nhất chúng ta cũng có thể làm nhân chứng thật cho Chúa và Cứu Chúa Jêsus Christ của chúng ta. Đây là điểu có giá trị lớn lao trước mặt Đức Chúa Trời.
10:42 Thật tuyệt vời biết bao khi thấy dầu bị dân Ysơraên khước từ, Chúa Jêsus vẫn thật sự tìm được một số tấm lòng khiêm nhường và chịu tiếp nhận. Chúng ta được biết tại đó có nhiều người tin Ngài. Điều đó xảy ra trong mọi thời đại. Luôn luôn có một nhóm dân sót sẵn lòng đứng chung với Chúa Jêsus, bị thế gian ném ra ngoài, bị thù ghét và nhạo báng, nhưng họ hưởng mối thông công ngọt ngào với Con Đức Chúa Trời.
B. Bệnh Của Laxarử (11:1-4)
11:1 Giờ đây chúng ta đến với phép lạ vĩ đại sau cùng Ương chức vụ công khai của Chúa Jêsus. Trên một số phương diện, đây là phép lạ vĩ đại nhất - khiến người chết sống lại, Laxarơ sống trong một làng nhỏ tên Bẽthani, khoảng hai dặm phía đông Giêrusalem. Bẽỉhani còn được gọi là nhà của Mari và Mathê chị người. Pink trích lời giám mục Ryle:
Hãy thấy dược rẰ/iẹ chính hiện diện của những con cái được chọn của Đức Chúa Trời là diều khiến các thành phô vù các quác gia nổi tiếng trước mặt Đức Chúa Trời. Làng của Matlìê và Mali được nổi tiêhíỊ, còn Memphis và Thebes UìôiiíỊ dược kế tên tro>ií> Tân Ước.34 11:2 Giăng giải thích rằng chính Ma ri ở Bêthani là người đã xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc mình lau Chơn Ngài. Hành động tận hiến phi thường này được Đức Thánh Linh nhấn mạnh. Chúa yêu mến tình cảm sẵn lòng của dân sự Ngài.
11:3 Khi Laxarơ mắc bệnh , dường như Chúa Jêsus đang ở bên bở đông
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sông Giôđanh. Hai chị em báo tin lập tức cho Chúa biết Laxarơ, người Chúa yêu, mắc bệnh. Cách hai chị em này trình bày trường hợp của họ cho Chúa thật cảm động. Họ viện đến tình yêu của Ngài dành cho anh của họ như một lập luận đặc biệt để Ngài sẽ đến giúp.
11:4 Khi Chúa phán: "Bệnh này không đến chết đâu," Ngài không có ý bảo Laxarơ sẽ không chết, nhưng Ngài muốn nói sự chết sẽ không phải là kết quả cuối cùng của bệnh này. Laxarơ sẽ chết, ông sẽ sống lại từ kẻ chết. Mục đích thật của bệnh này là vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho Con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Đức Chúa Trời cho phép điều này xảy ra để Chúa Jêsus sẽ đến kêu Laxarơ từ kẻ chết sống lại, và bởi đó được tỏ ra một lần nửa là Đấng Mêsi thật. Con người sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời vì phép lạ đầy quyển năng này.
Hoàn toàn không có gợi ý nào nói bệnh của Laxarơ là kết quả cùa tội lỗi đặc biệt nào đó trong đời sống ông. Trái lại, ỏng được trình bày như một môn đổ tận tâm và là đối tượng đặc biệt được Cứu Chúa yêu.
c. Chuyên Ai của Chúa Jêsus Đèn Bethani (11:5-16)
11:5 Khi bệnh tật bước vào nhà chúng ta, chúng ta đừng kết luận Đức Chúa Trời không đẹp lòng chúng ta. ơ đây, bệnh liên kết trực tiếp với tình yêu của Chúa chứ không phải với cơn giận của Ngài. '"Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu."
11:6,7 Chúng ta có khuynh hướng lý luận nếu Chúa thực sự yêu ba tín hữu này, thì Ngài sẽ bỏ ngay mọi việc và vội đến ngay nhà họ. Thay vào đó, khi Ngài nghe tin, bèn ở lại hai ngày nữa trong nơi Ngài đang ở. Chúa trì hoãn không phải vì Chúa từ chối. Nếu những lời cầu nguyện của chúng ta không được nhậm tức khắc, có lẽ Ngài đang muốn dạy chúng ta chờ đợi, và nếu chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta sẽ thấy Ngài nhậm lời cầu nguyện cách tuyệt vời còn hơn cả mong đợi. Ngay cả tình yêu của Chúa dành cho Ma thê, Mari và Laxarơ cũng không thể buộc Đấng Christ phải hành động trước thời điểm thích hợp. Mọi việc Ngài làm đều vâng theo ý muốn của Cha dành cho Ngài, và phù hợp với thời khóa biểu thiên thượng.
Sau hai ngày có vẻ như là khoảng thời gian bị mất đi, Chúa Jêsus bảo các môn đổ rằng hết thảy họ đểu trở về xứ Giuđê một lần nữa.
11:8 Các môn đô vẫn còn cảm thấy đau đớn vì người Giuđa tìm cách ném đá Đấng Christ sau khi Ngài chữa người mù được sáng mắt. Họ ngạc nhiên khi Chúa còn nghĩ đến chuyện trở lại xứ Giuđê trong khi chính bản thân Ngài đối diện với nguy hiểm lớn dường ấy.
11:9 Chúa đáp lời họ như sau: Thông thường, có mười hai giờ ánh sáng trong ban ngày, lúc đó con người làm việc được. Chừng nào con người còn làm việc trong khoảng thời gian đã định này, thì không có nguy cơ bị vấp hay ngã vì nhìn thây nơi mình đang đi và việc minh đang làm. Sự sáng của thế gian này, hay là ánh sáng ban ngày, giữ cho người khỏi chết đột ngột vì bị vấp.
Ý nghĩa thuộc linh của Lời Chúa phán là: Chúa Jêsus đang bước đi trong sự vâng phục hoàn toàn ý muốn Đức Chúa Trời. Vì vậy không hề có nguy cơ Ngài bị giết trước thời điểm đã định. Ngài sẽ được giữ gìn cho đến khi công việc Ngài hoàn tất.
Trên một phương diện, điều này đúng cho mọi tín hữu. Nếu chúng ta đang bước đi trong sự tương giao với Chúa và làm theo ý muốn Ngài, không quyển lực nào trên trần gian có thể giết chúng ta trước thời điểm Đức Chúa Trời đã định.
11:10 Người đi ban âêm là người không trung tín với Đức Chúa Trời, nhưng đang sống theo ý riêng. Người này vấp dễ dàng vì không có sự dẫn dắt thiên thượng để soi sáng đường lối minh.
11:11 Chúa nói sự chết của Laxarơ là ngủ. Tuy nhiên, nên lưu ý rằng trong Tân Ước, giấc ngủ không bao giờ áp dụng cho linh hổn, nhưng chỉ cho thân thể. Trong Kinh Thánh không hể dạy rằng khi ché!:, linh hồn ở trong trạng thái ngủ. Trái lại, linh hồn của tín hữu đi để ở với Chúa, là điều tốt hơn nhiều. Chúa Jésus bày tỏ sự toàn tri của Ngài qua câu nói này. Ngài biết Laxarơ đã chết rồi, dầu tin tức Ngài nhận được chỉ báo Laxarơ đang bệnh. Ngài biết, vì Ngài là Đức Chúa Trời. Tuy ai cũng có thể đánh thức người khác khỏi giấc ngủ thuộc thể, nhưng chỉ một minh Chúa mới có thể đánh thức Laxarơ khỏi sự chết. ở đây, Chúa bày tỏ rõ ý định sẽ làm chính công việc đánh thức đỏ.
11:12 Các môn đổ không hiểu câu Chúa nói đến giấc ngủ. Họ không nhận thấy Ngài đang nói về sự chết. Có lẽ họ tin giấc ngủ là triệu chứng được hồi phục, và kết luận nếu Laxarơ cỏ thể ngủ ngon thì anh đã qua cơn bệnh nặng và sẽ được lành. Có lẽ câu này cũng muốn nói nếu giấc ngủ thuộc thể là trục trặc duy nhất của Laxarơ, thì khỏi cần phải đến Bêứiani để giúp Laxarơ. Có thể các môn đồ đang lo ngại cho an toàn của chính họ, và họ nắm ngay lấy cớ bào chữa này để khỏi đến nhà Mari và Mathê.
11:13,14 ở đây Kinh Thánh nói rõ khi Chúa Jêsus nói về giấc ngủ, Ngài đang nói đến sự chết, nhưng các môn đồ không hiểu. Không thể nào hiểu lầm được ở đáy. Chúa Jêsus nói rõ ràng củng các môn đồ: "'Laxarơ chết rồi." Các môn đổ nhận tin này cách bình tĩnh biết; bao! Họ không hề hỏi Chúa: "Làm sao Ngài biết?" Ngài phán với thẩm quyền trọn vẹn, và họ không thắc mác về sự hiểu biết của Ngài.
11:15 Chúa không mừng vì Laxarơ đã chết rồi, nhưng mừng vì Ngài không có mặt tại Bêthani lúc đó. Nếu Ngài có tại đó, Laxarơ chắc không chết. Tân Ước không có chỗ nào ghi lại có người chết trước mặt Chúa. Các món đổ sẽ nhìn thấy một phép lạ lớn hơn là sự ngân ngửa cái chết. Họ sẽ thấy một người được sống lại từ kẻ chết. Qua cách đó, đức tin họ sẽ được vững mạnh. Vì vậy, Chúa Jêsus nói Ngài mừng cho họ vì Ngài không có mật tại Bèthani.
Ngài nói thêm: "Để cho các ngươi tin." Không phải Chúa đang ám chỉ các món đổ van chưa tin Chúa. Đương nhiên họ đã tin Ngài rồi! Nhưng phép lạ họ sắp chứng kiên tại Bêthani sẽ
làm vững mạnh đức tin họ nơi Ngài thật lớn lao. Do đó, Ngài khuyên họ cùng đi với Ngài.
11:16 Thôma lý luận rằng nếu Chúa Jêsus vào vùng đó, Ngài sẽ bị người Giuđa giết. Nếu các môn đồ cùng đi với Chúa jêsus, ông biết chắc họ cũng sẽ bị giết. Vì vậy với tinh thần bi quan và ảm đạm, ông khuyên họ hết thảy cùng theo Chúa Jêsus. Những lời của ông không phải tấm gương của đức tin lớn hay can đảm, nhưng trái lại là ví dụ về sự ngã lòng.
0. Chúa Jẽsus: sự Sông Lại Vả sự Sống (11:17-27)
11:17,18 Sự kiện Laxarơ ở trong mộ bốn ngày rồi được nêu thêm làm bằng chứng ông đã chết rồi. Lưu ý phương cách Thánh Linh đã hết sức cẩn trọng cho thấy sự sống lại của Laxarơ thực sự là phép lạ. Ảt hẳn Laxarơ đã chết ít lâu sau khi những người nhắn tin ra đi tìm Chúa Ịêsus. Từ Bêthani đến Bethabara (Bản Anh Ngữ), nơi Chúa Jêsus đang ở, mất một ngày đường. Sau khi nghe tin Laxarơ bệnh nặng, Chúa Jẽsus ở lại đó hai ngày. Rồi mất một ngày đường đến Bêthani. Điểu này giải thích cho bốn ngày Laxarơ nằm ở trong mộ.
Như đã thấy trước đây, thành Bêthani cách Giêrusalem khoảng hai dặm ị mười lăm ếchtađơ) về phía đông.
11:19 Bêthani gần với Giẻrusalem khiến nhiều người Giuda cũng đi đến với những người đàn bà vây quanh Mari và Mathé để an ủi họ. Họ không hể nhận thấy chì chốc nữa thôi, sự an ủi của họ sẽ hoàn toàn không cần thiết và nhà than khóc này sẽ biến thành nhà vui mừng ỉớn.
11:20 Lúc Mathẽ nghe Đức Chúa Jêsus đến, thì đi đón Ngài. Họ gặp
nhau ngay bên ngoài làng. Kinh Thánh không cho biết vì sao Mali vẫn cứ ồ trong nhà. Có lẽ bà chưa nghe tin Chúa Jêsus đến. Hoặc lẽ bà buồn rũ rượi, hoặc có thể đơn giản là đang chờ đợi trong tinh thần cầu nguyện và tin cậy. Bà có cảm nhận được điều gì sắp xảy ra nhờ sự gần gũi của bà với Chúa không? Chúng ta không biết.
11:21 Chính đức tin thật đã khiến Mathê tin Chúa Jêsus có thể giữ cho Laxarơ khỏi chết. Nhưng đức tin bà vẫn bất toàn. Bà nghĩ Ngài chỉ có thể làm được việc ấy nếu đích thân hiện diện tại đây. Bà không nhận thấy Ngài có thể chữa lành con người từ đàng xa, lại càng không nhận biết Ngài có thể kêu kẻ chết sống lại. Thường trong lúc đau buồn, chúng ta nói năng giống như Mathê. Chúng ta nghĩ nếu người ta khám phá ra được những loại thuốc này thuốc nọ, thì người yêu dấu này ắt hẳn đã không chết. Nhưng mọi điểu này nằm trong tay Chúa, và không một điểu nào xảy ra cho người thuộc về Ngài mà chưa được phép của Ngài.
11:22 Một lần nữa, đức tin của người chị em thành tâm này tỏa sáng. Bà không biết Chúa Jêsus sẽ giúp bằng cách nào, nhưng bà tin Ngài sẽ giúp. Bà tin quyết Đức Chúa Trời sẽ ban cho Chúa ]êsus điểu Ngài cầu xin và Chúa jẽsus sẽ đem đến điểu tốt đẹp từ cảnh có vẻ như thảm kịch này. Tuy nhiên, ngay cả lúc này, bà cũng không dám tin anh bà có thể từ kẻ chết sống lại. Chữ Mathê dùng chỉ vế "xin" là chữ thường được dùng để mỏ
tả một tạo vật đang cầu xin hay cầu nguyện với Đấng Tạo Hóa. Từ điều này, dường như rõ ràng Mathê vẫn chưa nhận thấy thần tánh của Chúa Jêsus. Bà nhận thấy Ngài là một Con Người vĩ đại và phi thường, nhưng chắc không hơn gì các tiên tri thời xưa.
11:23 Để đưa đức tin của bà lên đến những đỉnh cao hơn, Chúa Jêsus tuyên bố một câu đáng kinh ngạc rằng Laxarơ sẽ sống lại. Thật tuyệt vời khi thấy cách Chúa đối đãi với người phụ nữ đau buồn này và tìm cách đưa bà tiến từng bước một đến đức tin nơi Ngài là Con Đức Chúa Trời.
11:24 Mathê nhận thấy một ngày nào đó Laxarơ sẽ sống lại từ trong kẻ chết, nhưng bà không nghĩ điều đỏ có thể xảy ra chính hôm ấy. Bà tin nơi sự sông lại của kẻ chết và hiểu sự sống lại ây sẽ diễn ra vào lúc mà bà gọi là ■'ngày cuối cùng."
11:25 Dường như Chúa đã phán: "Mathê, ngươi không hiểu ta rồi. Ta không có ý bảo Laxarơ sẽ sống lại vào ngày sau rốt. Ta là Đức Chúa Trời, và ta có quyển của sự sông lại và sự sông trong tay ta. Ta có thể khiến Laxarơ từ kẻ chết sống iại ngay bầy giờ, và ta sẽ gọi Laxarơ sống lại."
Rồi Chúa nhìn hướng tới thời điểm mọi tín hữu thật sẽ sống lại. Điều này sẽ xảy ra khi Chúa Jêsus trở lại để đưa người thuộc về Ngài về Thiên đàng.
Lúc đó sẽ có hai hạng tín hữu. Sẽ có những người đã chết trong đức ùn, và sẽ có những người đang còn sống khi Ngài trở iại. Ngài đến với hạng người thứ nhất với tư cách Sự Sông
Lại và đến với hạng người thứ hai với tư cách Sự Sống. Hạng người thứ nhất được mô tả trong phần sau của câu 25 - "Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi." Điểu này có nghĩa những tín hữu nào đã chết trước khi Chúa trở lại sẽ được sống lại từ kẻ chết.
Burkitt nhận định: Ỏi tìii/ỉ yêu. mạnh lum cá sự chết! Mồ mả klìóiìíỊ thê phún rẽ DâhíỊ Cỉirist với nhữnự bạn hữu cùa iXíỊÒi.  Các bạn hữu di cùng với cliiíníỊ ta đến bên mép mô má, và roi họ lìa kìiói clìútiỊỉ ta. Sự sốnii lán sự chết liều kháiiíị thê phán rẽ chúng ỉa khói tình xêu của Đâ'ní> Christ.35 Bengel nhận định: "Thật phù hợp tuyệt  vời  với  khuôn  phép thiên thượng, ấy là người ta chưa bao giờ đọc thấy có ai chết trước hiện diện của Vua Sự sống."
11:26 Hạng người thứ nhì được mò tả trong câu 26. Những người đang còn sống lúc Cứu Chúa hiện đến và đã tin nơi Ngài thì sẽ không hể chết. Họ sẽ được biến hóa trong giây lát, trong nháy mắt, và được đưa về trời cùng với những người đã được sống lại từ kẻ chết. Chúng ta có những chân lý quý báu biết bao ra tử sự chết của Laxarơ! Đức Chúa Trời đã đem sự ngọt ngào ra từ sự cay đắng, và ban vẻ đẹp cho tro bụi. Rồi Chúa hỏi thẳng Mathê, để thử đức tin bà: "Ngươi tin điểu đó chăng?"
11:27 Đức tin của Mathê chói sáng trong vẻ tráng lệ của buổi trưa. Bà tuyên xưng Chúa jêsus là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, mà các đấng tiên tri đã báo trước Ngài là Đấng phải đèn
thế gian. Và chúng ta nên lưu ý, bà tuyên xưng câu này ữước khi Chúa Jêsus khiến anh bà từ kẻ chết sống lại chứ không phải sau!
E. Chua JỄSUS Khóc Bên Mộ Laxarơ (11:28 -
37)
11:28,29 Ngay sau lời tuyên xưng này, Mathê liền chạy về làng thông báo cho Man': "Thây ở đàng kia, đương gọi em lại." Đấng Tạo Hóa của toàn vũ trụ và Cứu Chúa của thế gian đã đến Bêthani và đang gọi Mari. Ngày hôm nay vẫn y như vậy. Chính Đấng kỳ diệu này đang đứng gọi con người qua những lời của Tin Lành. Mỗi người được mời mở cửa lòng mình để Cứu Chúa bước vào. Man đáp ứng tức khắc. Bà không phí chút thời gian nào, nhưng vội vàng dứng dậy đến cùng Chúa Jêsus.
11:30,31 Chúa Jêsus gặp Mathê và Mali bên ngoài làng Bêthani.
Người Giuđa không biết Ngài ở gần, vì Mathê kín đáo báo tin cho Mari. Càng không phải là trái với lẽ tự nhiên khi họ kết luận Mari đến mộ đặng khóc.
11:32 Mari sấp mình xuống chân Cứu Chúa. Có thể đây là một hành động thờ phượng, mà cũng có thể vì bà đang tràn ngập đau buồn. Giống như Mathê, bà nói lên sự tiếc nuối vì Chúa không có mặt tại Bêthani, vì nếu như có Chúa, anh của họ không chết.
11:33 Nhìn thấy Mari và những bạn của bà đau buồn đã khiến lòng Chúa Jêsus trĩu nặng phiền muộn. Rõ ràng Ngài đã nghĩ đến mọi cảnh buồn bã, thống khổ, và chết chóc đã vào thế gian do tội lỗi của con người. Điểu này khiến Ngài đau lòng.
11:34 Dĩ nhiên, Chúa biết Laxarơ được chôn ở đâu, nhưng Ngài hỏi câu này để đánh thức sự ưông mong, để khích lệ đức tin, và kêu gọi sự hợp tác của con người. Rõ ràng, chính bởi sự sốt sắng sâu sắc và khao khát thành thật mà những người than khóc đã đưa Chúa đến bên mộ.
11:35 Câu 35 là câu ngắn nhất Ương Kinh Thánh bản Anh ngữ (chỉ có hai chữ: Jesus wept).36 Đây là một Ương ba trường hợp Tần Ước ghi lại Chúa Jêsus khóc. (Ngài đã khóc đau buồn về thành Giêrusalem và trong vườn Ghếtsêmanê.) Sự kiện Chúa Jêsus khóc là một bằng chứng về nhân tánh thật của Ngài. Ngài đã tuôn những giọt nước mắt thật vì đau buồn khi chứng kiến những hậu quả kinh khiếp của tội lỗi ưên nhân loại. Sự kiện Chúa Jêsus khóc trước hiện diện của sự chết cho thấy Cơ Đốc nhân khóc khi người thân của họ qua đời không phải là điều trái lẽ. Tuy nhiên, Cơ Đốc nhân không đau buồn như những người không có chút hy vọng nào.
11:36 Qua những giọt nước mắt của Con Người, người Giuđa thấy bằng chứng tình yêu của Ngài đối với Laxarơ. Dĩ nhiên, họ đã nói đúng trong điều này. Nhưng Ngài cũng yêu họ với tình yêu sâu xa bất tuyệt, nhưng nhiều người trong số họ không hiểu được điều này.
11:37 Một lần nữa, hiện diện của Chúa Jêsus khiến dân chúng có nhiều thắc mắc. Có người nhận ra Ngài cũng chính là Đấng đã chữa sáng mắt cho người mù. Họ thắc mắc vì sao Ngài lại không giữ cho Laxarơ khỏi chết. Dĩ
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nhiên, hẳn Ngài đã có thể làm như vậy, nhưng đúng hơn, Ngài sắp thi hành phép lạ quyền năng hơn, đem lại hy vọng lớn hem cho những linh hồn tin nhận Ngài.
F. Phép Lạ Thứ Bày: Khiến Laxard Từ Kẻ Chết Sửng Lại (li: 38-44)
11:38 Dường như mộ của Laxarơ là một cái hang bên dưới đất, mà người ta phải xuống bằng thang hoặc một dãy bậc cắp. Một hòn đá lấp trên miệng hang. Mộ này khác với mộ Chúajêsus ở chỗ mộ Chúa Jêsus được đào vào trong vách đá và rõ ràng người ta có thể bước vào Ương đó, như bước vào trong một sườn đồi, không cần phải trèo lên hay leo xuống.
11:39 Chúa truyền người đến xem lăn hòn đá ra khỏi cửa mộ. Át hẳn Ngài tự lăn được bằng cách chỉ phán một lời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời thường không làm thay con người những điều họ có thể tự làm.
MathÊ tỏ vẻ kinh hoàng khi nghĩ đến việc mở cửa mộ. Bà biết xác anh mình đã nằm đó bốn ngày rồi và sợ xác đã rữa rồi. Dường như người ta không hề tính ướp xác Laxarơ. Ãt ông đã được chồn ngay ngày chết, như phong tục của thời đó. Sự kiện Laxarơ trong mộ bốn ngày là rất quan trọng. Không hề có khả năng ông đang ngủ hay bất tỉnh. Hết thảy những người Giuđa đểu biết ông đã chết rồi. Chỉ có thể giải thích sự sống lại của ông là một phép lạ.
11:40 Khống rõ Chúa Jêsus đã phán những lời của câu 40 vào lúc nào. Trong câu 23, Ngài bảo bà rằng anh bà sẽ sống lại. Nhưng rõ ràng điều Ngài phán ở đây thực ra chính là điều Ngài đã phán trước đó với bà. Để ý thứ tự của câu này: "Tin... thấy." Dường như thể Chúa Jêsus đã phán: "Nếu như ngươi chịu tin, ngươi sẽ thấy ta làm phép lạ mà chỉ có Đức Chúa Trời mới làm được. Ngươi sẽ thấy vinh hiển của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua ta. Nhưng ngươi phải tin trước đã, rồi sau đó mới thấy."
11:41 Bấy giờ người ta lăn hòn đá ra khỏi mộ. Trước khi thi hành phép lạ này, Chúa Jêsus cảm tạ Cha Ngài vì đã nhậm lời cầu nguyện của Ngài. Trong đoạn này khống ghi lại lời cầu nguyện nào trước đó của Chúa Jêsus. Nhưng rõ ràng Ngài vẫn đang nói chuyện với Cha Ngài liên tục trong trọn khoảng thời gian này và đã cầu nguyện để danh Đức Chúa Trời được vinh hiển qua sự sống lại của Laxarơ. Ổ đây, Ngài cảm tạ Cha khi nhìn thấy trước biến cố ấy.
11:42 Chúa Jêsus cầu nguyện thành tiếng để đoàn dân có thể tin Đức Chúa Cha đã sai Ngài đến, và Đức Chúa Cha đã bảo Ngài những điều phải làm và phải nói, và Ngài luôn luôn hành động trong sự nương cậy trọn vẹn nơi Đức Chúa Cha. Một lần nữa ở đây, chúng ta được nhấn mạnh về sự liên hiệp thiết yếu của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Jêsus Christ.
11:43 Đây là một trong vài trường hợp Tân Ước ghi Chúa Jêsus kêu lên một tiêng lởn. Có người gợi ý rằng nếu Ngài không nhắc đến đích danh Laxarơ, thì mọi kẻ chết trong mồ đều sẽ bước ra!
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11:44 Laxarơ đi ra bằng cách nào? Có người nghĩ ông đi khập khiễng ra khỏi mộ; có người nghĩ ông bò ra bằng hai tay và đầu gối; người khác nói thân thể ông được quấn chặt bằng vải liệm nên ắt hẳn ông không thể tự sức mình bước ra. Họ gợi ý rằng thân thể của ông ra khỏi mộ lơ lửng trên không cho đến khi chân ông đụng đất ngay phía trước Chúa Jêsus. Sự kiện mặt phủ khăn được nêu thêm làm bằng chứng ông đã chết rồi. Không ai có thể sống bốn ngày với khăn buộc chặt trên mặt như thế. Một lần nữa, Chúa muốn đoàn dân dự phần bằng cách truyền họ mở cho Laxarơ và để người đi. Chỉ một mình Đấng Christ mới có thể kêu kẻ chết sống lại, nhưng Ngài giao cho chúng ta công tác dẹp bỏ những hòn đá ngăn trở, và tháo những vải liệm của thành kiến và mê tín.
G. Những Người Giuda Tin Và Không Tin Ngài (11:45 57)
11:45,46 Đối với nhiều người đến
xem, phép lạ này tuyên bố không lầm lẫn vào đâu được về thần tánh của Chúa Jêsus Christ, và họ tin nơi Ngài. Còn ai ngoài Đức Chúa Trời có thể kêu một cái xác từ mộ bước ra sau khi đã chết bốn ngày rồi?
Nhưng ảnh hưởng của phép lạ trên đời sống con người tùy thuộc vào tình trạng đạo đức của người ấy. Nếu lòng người ấy xấu xa, nổi loạn và vô tín, người ấy sẻ không tin cho dẫu chứng kiến người chết sống lại. Đó chính là trường hợp ở đây. Một sô người Giuđa đã chứng kiến phép lạ ấy vẫn không chịu chấp nhận Chúa Jésus là Đấng Mêsi của họ mặc dầu đã có bằng chứng không thể phủ nhận vào đâu được như thế. Vì thế họ đi tìm người Pharisi để báo lại điều đã xảy ra tại Bêthani. Phải chăng để người Pharisi có thể đến và tin Chúa Jêsus? Trái lại, chắc để người Pharisi càng bị thôi thúc nhiều hơn nữa để chống Chúa và tìm cách giết chết Ngài.
11:47 Các thầy tế lễ cả và người Pharisi nhóm hội đồng chính thức của họ để thảo luận phải áp dụng biện pháp nào. Câu hỏi: "Chúng ta tính thế nào?" Có nghĩa "Chúng ta sẽ giải quyết điều này thế nào? Tại sao chúng ta hành động chậm vậy? Con Người này đang thi hành rất nhiều phép lạ, và chúng ta chẳng làm gì để ngăn chặn người cả." Những lãnh đạo Giuđa nói các lời này để lên án chinh họ. Họ thừa nhận Chúa Jẻsus đang làm nhiều phép lạ. Vậy sao họ không tin Ngài? Họ không muốn tin vì họ ưa thích tội lỗi của mình hơn là thích Cứu Chúa.
Ryle nói rất hay: ỉ)ãy lí! Un thừa nhạn tuyệt lí//. .\\'</v nhữnu ke thu té hại nhất diu Ch lia Cí7/;;' thú nhận Chua dã hun nhiêu plìiỊi lự Ví/ rút nliicn plìiỊ) lạ. c"/;/('/;;' ỉa í li lìạhĩ nen dược ã! hắn họ (lã phu nhạn sự thật IV ('</(■ ỊilìCỊ) lạ í lu: .\\'í'/í" khóm;'.' XluOi^ họ dườn'j như kliôii^ hí' lính Kim như vã\. Cái phép lạ íh lỊUti nhiên, (/lui cônx klau. l í/ (/lui nhiêu n^ưiii cììứn^ kiến ỉi(t<iĩ'i tận dai nồi he khòn^ dám phu nhãn. Khi dõi ílìáì sư kin! ỉìtiv. 1(1)11 Min nlìữnu ÌÌ^IÙH vô tin và hoai Iiựhi cứa tlìdi hiện dạt có li li' nói í LU- Ị'hcp lí! ( IU! Chúa (7í£íífV ỉii lu nỉìừn^ vụ diìiìlì




GIÁNG
 533




lừa và ảo tưởtỉíỊ, họ nên í>iái thích .xem! Nếu nlìữỉiíỊ người Pharisi sốỉiạ tron" thời cưa Chứa làm đù mọi cách dê clìôiĩíỊ đôi bước tiến cứa -Ví?í'//' lại khôiĩíỊ hề dúm phú nhận sự kiện \'<>ài dã làm nhiều phép lạ. thì thật phi lý khi thời nay - sau mười tám tỉìé ký trôi qua - lại bắt đầu phú nhận các phép lạ của ;Ví,'à/.37
11:48 Các lãnh đạo cảm thấy họ không còn án binh bất động được nữa. Nếu không can thiệp, dân chúng sẽ bị thuyết phục bởi những phép lạ của Chúa Jẽsus. Nếu dân chúng bởi đó công nhận Chúa Jêsus là vua của họ, điểu đó có nghĩa sẽ gặp rắc rối với Rôma. Người Lamã sẽ nghĩ Chúa Jêsus đến lật đổ đế quốc của họ; bấy giờ họ sẽ tràn vào và trừng phạt người Giuđa. Cụm từ "diệt nơi này và cả nước chúng ta nữa" có nghĩa người Lamã sẽ tiêu diệt đền thờ và tản lạc dân Do Thái. Chính việc này đã xảy ra vào năm 70 s.c. - tuy nhiên, không phải vì người Do Thái đã tiếp nhận Chúa, nhưng đúng hơn vì họ đã khước từ Ngài.
F. B. Meyer nói rất hay: C(t f)ôc lỊÌiio </(//;;' iỊíìx ;;c.'(ív hiếm cho nhiêu nạcình kinh doanh, pha hại nhiêu nén l/ỉiom^ mại co lợi nhuận Cíio nhưnự iỉiíin ác, lấy mãi nhiên khiu li /ít'//;;' kĩu li lác li en miên ì na ma qui, tân Cíi/ív vào nhiêu í/K\ãi lợi. Vu' lỉiio lặn rin'' iỉiới. Cơ Dõi '^líic Ui mọi thứ ;'ih' lììcỉ nu li. Inh bội, plìLi ììii\ hù lỉììitậìĩ.^
11:49,50 Caiphe làm thầy tế lễ thượng phẩm từ nám 26-30 s.c. ổng chù tọa lòa án tôn giáo xét xử Chúa và có mặt khi Phierơ và Giáng bị đưa ra trước tòa công luận trong CôngVụ 4:6. Ông không phải là người tin nơi Chúa Jêsus, cho dù đã nói những lời được ghi lại ở đây.
Theo Caiphe, các thầy tế lễ cả và người Pharisi đã sai lầm khi nghĩ người Giuđa sẽ chết vì cớ Chúa ]ẽsus. Trái lại, óng dự ngôn Chúa Jêsus sẽ chết vì cả dần Giuđa. Ông nói thà Chúa Jêsus vì dân chịu chết, hơn là cả một nước gặp rắc rối với người Lamã. Nghe có vẻ như Caiphe thực sự hiểu nguyên nhân Chúa Jêsus vào thế gian. Chúng ta gần như nghĩ Caiphe chấp nhận Chúa Jêsus là Đấng Thay Thế cho tội nhân - là giáo lý trọng tâm của Cơ Đốc giáo. Nhưng bất hạnh thay, thật ra không phải như vậy. Điều õng nói là đúng, nhưng bản thân ông không tin Chúa Jêsus để được cứu rỗi linh hồn mình.
11:51,52 Điều này giải thích vì sao Caiphe nói như vậy. ông nói điêu đó chẳng phải tự mình, tức là tự ỏng không nghĩ ra được những điểu này. ỏng không nói điều này bởi ý riêng của mình. Đúng hơn, sứ điệp ỏng nói ra là do Đức Chúa Trời ban cho, mang theo thông điệp sâu nhiệm hơn ỏng đã định. Đây là lời tiên tri thiên thượng rằng Chúa Jêsus sẽ vì dân mà chết. Lời này được ban cho Caiphe vì ỏng là thầy tế lễ thượng phẩm dương niên. Đức Chúa Trời đã phán qua ông vì cớ chức vụ ông đang giữ, chứ không vì sự công bình của bản thân õng, vì óng ià một con người tội lỗi.
Lời tiên tri cùa Caiphe không những chỉ nói Đấng Chrỉst chịu chết vì dân Ysơraèn mà thôi, nhưng cũng nói Ngài nhóm những kẻ được chọn
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của Ngài giữa vòng dân ngoại trên đất. Có người nghĩ Caiphe đang nói đến dân Do Thái tản lạc trên khắp trái đất, nhưng chắc ông đang nói đến những dân ngoại bang sẽ tin Đấng Christ qua công tác rao giảng Tin Lành.
11:53,54 Người Pharisi không bị thuyết phục bởi phép lạ tại Bêthani. Trái lại, họ càng thù địch Con Đức Chúa Trời hem nữa. Từ ngày đó, chúng lập mưu giết Ngài càng mạnh mẽ hom nữa.
Nhận thấy sự thù địch dồn đập của người Giuđa, Chúa Jêsus đi đến một thành gọi là Épraim. Chúng ta không biết ngày nay Épraim ở đâu ngoại trừ đó là một khu vực hẻo lánh, yên tình gần đồng vắng.
11:55 Lời tuyên bố Lễ Vượt Qua của người Giuđa gần đến nhắc chúng ta nhớ mình sắp đến với sự kết thúc chức vụ công khai của Chúa. Chính tại Lễ Vượt Qua này, Ngài bị đóng đinh. Dân chúng phải đi lên Giẽrusalem trước Lễ vượt Qua để tẩy uế. Chẳng hạn, nếu người Giuđa đụng đến xác chết, người ấy cần phải giữ một nghi lễ nhất định để được tẩy sạch sự ô uế theo lễ nghi. Sự tẩy uế này được thực hiện qua nhiều loại tẩy rửa và của lễ khác nhau. Điều đáng buồn là trong khi dân Giuđa đang tẩy uế mình như vậy, họ lại đổng thời lập kế giết Chiên Con của Lễ Vượt Qua. Thật là sự phơi bày kinh khiếp biết bao về thói gian ác của lòng người!
11:56,57 Khi dân chúng nhóm lại tại đền thờ, họ bắt đầu nghĩ đến người làm phép lạ tên Jêsus kia từng ở trong đất nước của họ. Có cuộc bàn cãi nổi lên xem Ngài có đến dự lễ không.
Nguyên nhân khiến một số người nghĩ Ngài không đến được nói rõ ương câu 57.
Các thây tế lễ cả và người Pharisi
đã ra lịnh chính thức bắt Chúa Jêsus. Có lịnh truyền ai biết Ngài ở đâu phải báo cho nhà cầm quyền để họ bắt Ngài và giết Ngài.
VII. CHỨC VỤ CỦA CON ĐỨC CHÚA TRỜI CHO RIÊNG NGÀI (Đoạn 12-17)
A. Chúa Jẽsus Được Xức Dấu Tại BẺỉhanì (12:1-8)
12:1 Ngôi nhà ở Bẽthani là nơi Chúa Jêsus rất muốn ở lại. Tại đó, Ngài hưởng sự thông công ngọt ngào với Laxarơ, Mali và Mathê. Theo cách nói của con người, lần này khi đến Bêỉhani, Ngài đang phơi mình trước nguy hiểm vì gần Giêrusalem có rất nhiều căn cứ cho mọi thế lực được sắp xếp sẵn để chống Ngài.
12:2 Dầu có rất nhiều người chống đối Chúa Jêsus, vẫn có một vài trái tim đập cùng nhịp với Ngài. Laxarơ là một người trong đám người ngồi đổng bàn với Cứu Chúa, và Mathê hầu hạ. Kinh Thánh không nói gì về điểu Laxarơ đã thấy hoặc nghe từ lúc ông chết cho đến khi sống lại. Có lẽ ông bị Đức Chúa Trời cấm tiết lộ thông tin như thế.
12:3 Trong các sách Tin Lành có ghi lại nhiều trường hợp Chúa Jêsus được một người nữ xức đầu. Không có hai trường hợp nào giống y như nhau, nhưng trường hợp này thường được xem tương đồng với Mác 14:3-9. Lòng tận hiến của Man' với Đấng Christ khiến Mali lấy một cân đẩu cam tòng
hương thật rất quý giá để xức chân
Chúa. Trên thực tế, Mali đang nói rằng không có gì quá quý đến nỗi không dâng được cho Đấng Christ. Ngài xứng đáng có mọi của cải và sở hưu của chúng ta.
Mỗi lần chúng ta gặp Mari, bà đều à tại chân Chúa Jêsus. ở đây, bà đang lấy tóc mình lau chân Ngài. Vì tóc người nữ là vinh quang của nàng, nên Mali đang đặt vinh quang mình đang có dưới chân Ngài. Khỏi cần nói, chính Mari cũng mang hương của dầu thơm ấy trong một khoảng thời gian ít lâu sau sự kiện này. Như vậy, khi Đấng Christ được thờ phượng, chính người thờ phượng cũng mang theo mình đôi chút hương thơm của giây phút đó. Không có ngôi nhà nào được đầy dẫy hương thơm ngọt ngào như căn nhà đã dành cho Chúa Jêsus địa vị xứng đáng của Ngài.
12:4,5 ở đây, ta thấy xác thịt đã xen vào dịp tiện thiêng liêng nhất trong mọi dịp này. Người sáp phản Chúa không chịu nổi cảnh nhìn thấy dâu được sử dụng theo cách đó.
Giuđa không xem Chúa Jêsus đáng được ba trăm đơniê. ồng cảm thấy đáng ra nên bán đầu thơm ấy để cho kẻ nghèo. Nhưng đây hoàn toàn là giả hình! Ông có quan tâm người nghèo hom quan tâm Chúa đâu. Ông sắp phản Ngài, không phải để được ba trăm đơniê, nhưng chỉ một phần mười khoản tiền đó. Ryle nói rất hay:
Cứ ntỊỈũ cảnh có riíỊười theo ĐấììíỊ Christ làm môn đồ NíỊÒi tronạ ba năm, chứng kiến mọi phép lạ của Ní>ùi, nqhe mọi lời dạy của Nqcii, liên tục nhận từ tay Nẹài biết bao nhân ái, được kể là sứ đồ, thê nhiờig cuối cùng lại tỏ ra đã thối nát tận đáy lòng. Hết thảy cảnh ấy thoạt nhìn có vẻ không thể tin nổi và không  thể có được!  Thê nhiởig trường hợp cửa Giuđa cho thấy rõ ràng vẫn có chuyện như thê. Có lẽ hiếm có điều nào mà con người ít phát hiện được cho bằng mức độ sự sa ngã cứa con người. 12:6 Giăng nhanh chóng nói thêm không phải Giuđa nói vậy vì thật sự yêu mến người nghèo, nhưng vì ông là tay trộm cắp và tham lam. Giuđa giữ túi bạc; và ông thường lấy những thứ được đặt trong túi đó.
12:7 Trên thực tế Chúa ưa lời: "Đừng ngăn nàng làm việc này. Nàng đã dể dành dầu thơm này cho ngày chôn xác ta.40 Giờ đây nàng muốn sử dụng thoải mái dầu ấy cho ta để biểu lộ hành động yêu mến và thờ phượng. Nên để cho nàng làm như vậy."
12:8 Sẽ không bao giờ có lúc không có người nghèo để có thể đối đãi nhân hậu với họ. Nhưng chức vụ của Chúa trên đất đang tiến nhanh đến kết thúc. Mari sẽ không\uôn luôn có cơ hội dùng dầu này cho Ngài. Điều này đáng nhắc nhở chúng ta rằng những cơ hội thuộc linh rất chóng qua. Chúng ta đừng bao giờ chậm trễ làm điều mình có thể làm được cho Cứu Chúa.
B. Ầm Mưu Hại Laxarử (12:9-11)
12:9 Tin đồn lan ra nhanh chóng rằng Chúa Jêsus ở gần Giêrusalem. Không thể nào giữ kín sự có mặt của Ngài nữa. Nhiều người Giuđa đã đến Bêthani để nhìn xem Ngài, có người
đến để xem Laxarơ, là người từ kẻ chết sống lại.
12:10,11 Sự thù ghét điên cuồng của lòng người một lần nữa được mô tả Ưong câu này. Các thấy tế lễ cả bèn định giết luôn Laxarơ nữa. Họ nghĩ ông đã phản bội cực độ vì được khiến sống lại từ kẻ chết! Đó là điều nằm ngoài tầm kiểm soát của ông, thế nhưng họ vẫn kể ông đáng chết.
Vì cớ Laxarơ, có nhiều người Giuđa tin Chúa Jêsus. Do đó Laxarơ là kẻ thù của "giới quyền uy" Do Thái, và phải trừ khử ngay. Những người đem người khác đến với Chúa thì luôn luôn trô thành mục tiêu cho sự bắt bớ và thậm chí tuân đạo nữa.
Một số nhà giải kinh cho rằng vì các thầy tế lễ cả là người Sađusê, là người phủ nhận sự sống lại, nên họ muốn loại bỏ bằng chứng bằng cách tiêu diệt Laxarơ.
c. Vào Thanh Cách Khải Hoàn (12:12-19) 12:12,13 Giờ đây chúng ta đến với sự kiện Chúa Jẽsus vào thành Giêrusalem cách khải hoàn. Đây là ngày Chúa Nhật trước khi Ngài chịu đóng đinh.
Khó biết đích xác đám đông này nghĩ gì về Chúa Jêsus. Họ có thật sự hiểu Ngài là Con Đức Chúa Trời và là Đấng Mêsi của Ysơraên không? Hay họ chỉ xem Ngài như một vị Vua sẽ giải phóng họ khỏi ách áp bức của Lamã? Phải chăng họ bị khích động bởi cảm xúc của giờ phút đó? Rõ ràng một số người trong nhóm này là tín hữu thật, nhưng ấn tượng chung là hầu hết dân chúng không hề thật lòng quan tâm đến Chúa.
Nhánh lá kè làm biểu tượng cho sự an nghỉ và bình an sau cơn đau buồn (Khải Huyền 7:9). Chữ "Hôsana" nghĩa là "Xin hãy cứu ngay bây giờ, chúng con cầu xin Ngài." Kết hợp các ý này lại, dường như đám đông đang công nhận Chúa Jêsus là Đấng được Đức Chúa Trời sai đến để cứu họ khỏi sự tàn bạo của người Lamã và ban cho họ yên nghỉ bình an sau cơn đau buồn suốt bao năm bị dân ngoại hà hiếp.
12:14,15 Chúa Jêsus vào thành ưên lưng lừa con, là phương thức đi lại phổ thông. Tuy nhiên, còn hơn thế nữa, Ngài đang làm ứng nghiệm lời tiên ưi khi cưỡi lừa vào thành như vầy.
Câu này trích từ Xachari 9:9. Tại đó, đấng tiên tri dự ngôn khi Vua đến với Ysơraên, Ngài sẽ cưỡi trên lừa con của lừa cái. Con gái thành Siôn là lối nói tu từ chỉ về dân Giuđa, Siôn là ngọn đồi Ưong thành Giêrusalem.
12:16 Các môn đồ không nhận thấy điều đang xảy ra làm ứng nghiệm chính xác lời tiên tri của Xachari, không nhận thấy Chúa Jêsus đang thực sự vào thành Giêrusalem với tư cách Vua hợp pháp của Ysơraên. Nhưng sau khi Chúa về ười để được vinh hiển bên hữu Đức Chúa Cha, các môn đổ mới hiểu ra những biến cố này chính là sự ứng nghiệm lời Kinh Thánh.
12:17,18 Trong đám đông chứng kiến Chúajêsus vào thành Giêrusalem có những người đã thấy Ngài kêu Laxarơ từ kẻ chết sống lại. Họ bảo với
người xung quanh rằng Đấng đang cưỡi trên lưng lừa con kia cũng chính
là Đấng đã khiến Laxarơ từ kẻ chết sống lại. Khi tín đồn về phép lạ nổi tiếng này lan ra, đám đông dân chúng đổ ra gặp Chúa Jêsus. Bất hạnh thay, động cơ của họ là tò mò hơn là vì đức tin thật.
12:19 Khi đoàn dân đổ đến ngày càng đông, và sự quan tâm đến Cứu Chúa ngày càng lên cao, người Pharỉsi nổi thạnh nộ. Những lời họ nói hoặc làm chẳng có chút ảnh hưởng nào cả. Với sự cường điệu điên cuồng, họ kêu lớn lên rằng cả thiên hạ đều chạy theo Chúa Jêsus. Họ không nhận thấy sự quan tâm của đám đông chỉ là nhất thời, và những người thật sự muốn thờ phượng Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời chỉ là con số rất ít.
D. Mấy Người GỪPéc Muôn Ra Mắt Chúa Jêsus (12:20-26)
12:20 Những người Gờréc đến với
Chúa Jêsus là người ngoại bang đã cải đạo Do Thái giáo. Sự kiện họ đến thờ lạy trong kỳ lễ chứng tỏ họ không còn giữ các lễ nghi của tổ tiên nữa. Việc họ đến với Chúa Jêsus trong dịp này mô tả một sự thật: khi dân Giuđa khước từ Chúa Jêsus, dân ngoại sẽ nghe Tin Lành và nhiều người ngoại sẽ tin.
12:21 Kinh Thánh không nói nguyên nhân họ đến tìm Plìilíp. Có lẽ tên tiếng Hylạp của ông và sự kiện ông là người ở thành Bếtsaiđa thuộc xứ Galilồ khiến những người ngoại cải đạo này chú ý đến ông. Lời yêu cầu của họ thật tuyệt vời. "Thưa chúa, chúng tôi muốn ra mắt Đức Chúa Jêsus." Chưa hề có người nào thật lòng khao khát như thế này mà không được đền đáp.
12:22 Có lẽ Philíp không biết chắc Chúa Jêsus chịu tiếp những người Gờréc này không. Trước đó, Đấng Christ truyền các môn đồ đừng rao Tin Lành cho người ngoại bang, vì vậy Philíp đi nói với AnhrỂ, rồi cả hai cùng đến thưa chuyện với Chúa Jêsus.
12:23 Vì sao những người Gờréc muốn gặp Chúa Jêsus? Nếu tìm hiểu ẩn ý, chúng ta có thể đoán sự khôn ngoan của Chúa Jêsus hấp đẫn họ và họ muốn tôn Ngài lên làm triết gia mến mộ của họ. Họ biết Ngài đang đụng độ với lãnh tụ Do Thái và muốn Ngài giữ mạng sống Ngài, có lẽ bằng cách đi đến Hylạp với họ. Triết lý của họ là "Tự miễn cho mình," nhưng Chúa Jêsus bảo họ rằng triết lý này mâu thuẫn trực tiếp với luật mùa gặt. Ngài sẽ được vinh hiển qua sự chết hy sinh của Ngài, chứ không được vinh hiển bới đời sống thoải mái dễ chịu.
12:24 Hạt giống không bao giờ kết hạt cho đến khi phải gieo xuống đất và chết đi trước đã. ỏ đây, Chúa Jêsus nói Ngài là hạt (hay nhân) lúa mì. Nếu Ngài không chết, Ngài sẽ cứ ở một mình. Ngài sẽ hưởng vinh hiển Thiên đàng riêng một mình Ngài; sẽ không có tội nhân được cứu tại đó để chia sẻ vinh quang của Ngài. Nhưng nếu Ngài chết đi, Ngài sẽ cung cấp con đường cứu rỗi để nhờ đó nhiều người được cứu.
Điều này cũng áp đụng cho chúng ta, đúng như T. G. Ragland nói:
Nếu chúng ta klìôniị chịu làm nhữiìíỊ hạt lúa mì - rơi xuốtuị dát, và chết đi; nêu chúm> ta klĩôníỊ chịu hy sinh nhũn ạ tìiên yọiií>. cũn í; khôn í; chịu liều bỏ /?<,'/// lực. của cai và .sức
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khỏe; nếu khỉ được kêu gọi chúng ta không chịu bỏ nhà cửa, dứt bỏ những mối ràng buộc gia đình vì cớ Đấng Christ; thì bấy giờ chúng ta sẽ cứ ở một mình. Nhiùĩg nếu muôn kết quả, chúng ta phải theo gương chính Chúa Đầy ơn của chúng ta, bằng cách trở nên hạt giống lúa mì, chịu chết đi, bấy giờ chúng ta sẽ kết quả được nhiều.41 12:25 Nhiều người nghĩ những điều quan trọng trong đời sống là thức ăn, áo mặc và lạc thú. Họ sống vì chúng. Nhưng khi yêu mến sự sống mình như vậy, họ không nhận thấy linh hồn còn quan ương hem cả thân thể. Khi bỏ bê phúc lợi của linh hồn, họ đánh mất sự sống họ. Mặt khác, có những người kể mọi sự là lỗ vì cớ Đấng Christ. Để phục vụ Ngài, họ từ bỏ những điều vốn rất quý giá giữa vòng con người. Đây là những người sẽ giữ sự sống mình cho đến sự sống đời đời. Ghét sự sống mình có nghĩa là yêu Đấng Christ hơn yêu mến những lợi ích riêng của mình.
12:26 Muốn phục vụ Đấng Christ thì phải theo Ngài. Ngài muốn tôi tớ Ngài vâng theo những lời dạy của Ngài, và giống Ngài về mặt đạo đức. Họ phải áp dụng gương chịu chết của Ngài cho chính họ. Mọi đầy tớ được Chủ của họ hứa hiện diện cùng và bảo vệ không ngừng, không chỉ cho đời này mà còn cho cả cõi đời đời. Phục vụ Chúa ngay lúc này sẽ được Chúa tán thành và khen trong ngày hầu đến. Bất luận sự xấu hổ nhục nhã mình chịu trong đời này lớn đến đâu cũng đều sẽ thật sự nhỏ bé so với vinh quang khi được Đức Chúa Cha khen công khai trên Thiên đàng!
E. Chúa Jèsus Đôi Diện Vôi sự Chít sắp Đến (1Z:Z7-3G)
12:27 Suy nghĩ của Chúa Jêsus ngày càng tập trung vào các sự kiện ớ phía trước Ngài. Ngài đang nghĩ đến thập tự giá, suy gẫm đến lúc Ngài sẽ ướ nên Người Gánh Vác tội lỗi, và chịu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đối cùng tội lỗi của chúng ta. Khi nghĩ đến "giờ đau xé ruột" (JBP) của Ngài, tâm thẩn Ngài bối rối. Ngài nên cầu nguyện thế nào Ương giờ phút như thế? Ngài có nên xin Cha Ngài cứu Ngài khỏi giờ này không? Ngài không thể cầu xin điều này vì mục đích Ngài đến thế gian là để lên thập tự giá. Ngài sinh ra để chịu chết.
12:28 Thay vì cầu nguyện để được cứu khỏi thập tự giá, Chúa Jêsus lại cầu nguyện để danh Cha Ngài được vinh hiển. Ngài quan tâm đến sự vinh hiển sẽ quy về Đức Chúa Trời hơn là nghĩ đến thoải mái hay an toàn của riêng Ngài. Bấy giờ, Đức Chúa Trời từ trời phán rằng Ngài đã làm vinh hiển Danh Ngài rồi và sẽ còn làm cho vinh hiển nữa. Danh Đức Chúa Trời được vinh hiển trong chức vụ tại thế của Chúa Jêsus. Ba mươi năm yên lặng tại Naxarét, ba năm chức vụ công khai, những lời dạy và việc làm kỳ diệu của Cứu Chúa - hết thảy điều ấy đã làm Danh Cha được vinh hiển lớn lao. Nhưng sẽ còn vinh hiển lớn hem nữa quy về Đức Chúa Trời qua sự chết, sự chôn, sự sống lại và Thăng Thiên của Đấng Christ.
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12:29 Một số người đứng gần đó hiểu lầm tiếng của Đức Chúa Trời là tiếng sấm. Những người như thế luôn luôn tìm cách đưa ra lời giải thích của cõi thiên nhiên cho những vấn đề thuộc linh. Những ai không chịu chấp nhận có các phép lạ thì đều cố giải thích các phép lạ này bằng một quy luật tự nhiên nào đó. Những người khác biết đấy không phải là tiếng sấm, nhưng lại không nhận ra đó là tiếng của Đức Chúa Trời. Nhận biết chắc chắn đó phải là tiếng của Đấng cao trọng hơn loài người, nên họ chỉ có thể kết luận đó là tiếng của thiên sứ. Chỉ những người được Thánh Linh giúp đỡ mới có thể nghe và hiểu tiếng của Đức Chúa Trời. Người ta có thể nghe hoài Tin Lành, thế nhưng Tin Lành vẫn cứ vô nghĩa đối với họ nếu Thánh Linh không phán với họ qua Tin Lành.
12:30 Chúa giải thích cho những người nghe tiếng ấy rằng tiếng này vang lên không phải vì cần cho Ngài nghe thấy. Trái lại, tiếng này vang lên vì cớ những người đang đứng gần đó.
12:31 Ngài phán: "Hiện bây giờ có sự phán xét thế gian này." Thế gian sắp đóng đinh Chúa sự sống và bình an. Khi làm như vậy, thế gian sẽ tự định tội mình. Bản án sẽ tuyên cáo trên thế gian vì hành động kinh khiếp khước từ Đấng Christ của họ. Ấy chính là ý nghĩa Cứu Chúa muốn nói tại đây. Sự đoán xét sắp được tuyên cáo trên nhân loại có tội này. Vua chúa thế gian này là Satan. Theo ý nghĩa rất thực tế, Satan đã bị đánh bại hoàn toàn tại Gôgôtha. Satan nghĩ hắn sẽ thành công khi tiêu diệt Chúa Jêsus một lần đủ cả. Trái lại, Cứu Chúa đã ban con đường cứu rỗi cho con người, và đồng thời đánh bại Satan cùng mọi đạo binh hắn. Bản án vẫn chưa thi hành trên ma quỉ, nhưng số phận hắn đã bị niêm phong. Hắn vẫn còn ưải qua đây đó trên trần gian để làm công việc gian ác của hắn, nhưng đấy chỉ là vấn đề thời gian trước khi bị xua đuổi vào hồ lửa.
12:32 Phần đầu câu này nói đến sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá. Ngài bị đóng đinh vào thập tự giá bằng gỗ và được treo lên khỏi đất. Chúa nói nếu Ngài bị đóng đinh như vậy, Ngài sẽ kéo mọi người đến với chính Ngài. Có nhiều lối giải thích câu này. Có người nghĩ Đấng Christ kéo mọi người đến sự cứu rỗi hoặc đến sự đoán xét. Người khác nghĩ nếu Đấng Christ được tôn cao lên (Ương Anh ngữ, chữ "được treo lên" còn có thể hiểu là "được tôn cao lên") trong công tác rao giảng Tin Lành, thì bấy giờ sẽ có quyền năng lớn lao trong sứ điệp, và nhiều linh hổn sẽ được kéo đến với Ngài. Nhưng có lẽ lối giải thích đúng ấy là sự đóng đinh Chúa Jêsus đem lại kết quả mọi hạng người được kéo đến với Ngài. Điều này không có nghĩa mọi người không một ngoại lệ nào, nhưng là người từ mọi dân tộc, chi phái và mọi thứ tiếng.
12:33 Khi Chúa Jêsus nói đến việc bị treo lên, Ngài muốn nói đến loại sự chết Ngài phải chịu, tức là bị đóng đinh. Một lần nữa ở đây, chúng ta có bằng chứng về sự toàn tri của Chúa. Ngài biết trước Ngài sẽ không chết
trên giường hay chết bởi tai nạn, nhưng sẽ bị đóng đinh vào thập tự giá.
12:34 Dân chúng không hiểu câu Chúa phán về việc được ữeo lên. Họ biết Ngài tuyên bố Ngài là Đấng Mêsi, thế nhưng từ Cựu Ước họ biết Đấng Mêsi sẽ sống đời đời (xem Êsai 9:7; Thithiên 110:4; Đaniên 7:14; Michê 4:7). Để ý những người này trích lời Chúa như thể Ngài phán rằng: "Con người phải bị treo lên." Thực ra, Ngài đã phán: "Còn ta, khi ta đã được ữeo lên khỏi đất" Đương nhiên, Chúa Jêsus nhiều lần gọi Ngài là Con Người, và có lẽ thậm chí trước đó Ngài còn nói về Con Người bị ữeo lên, vì vậy, chẳng cỏ gì khó hiểu khi đoàn dân kết hợp hai ý này lại với nhau.
12:35 Khi dân chúng hỏi Chúa Jêsus xem Con Người là ai, một lần nữa Ngài nói chính Ngài là sự sáng của thế gian. Ngài nhắc họ nhớ sự sáng chỉ ở với họ ương một thời gian ngắn. Họ phải đến với Sự Sáng và bước đi trong Sự Sáng; nếu không sự tối tăm sẽ đến thình lình trên họ, và họ sẽ vấp ngã loanh quanh Ương sự ngu dốt.
Dường như Chúa ví Ngài với mặt ười và với ánh sáng phát ra từ mặt ười. Mặt ười mọc lên buổi sáng, lên cao vào giữa trưa, rồi xuống đến đường chân ười vào buổi chiều. Mặt trời chỉ ở với chúng ta trong một số giờ có hạn. Chúng ta phải lợi dụng mặt trời đương khi còn mặt ười, vì khi đêm đến, chúng ta không còn nhận được ích lợi từ mặt trời nữa. về phần thuộc linh, những ai tin Chúa Jêsus là người bước đi trong sự sáng. Những ai chối bỏ Ngài thì đi trong nơi tối tăm và chẳng biết mình đi đâu. Người ấy thiếu sự đẫn dắt thiên thượng và vấp ngã ưong cuộc đời.
12:36 Một lần nữa Chúa Jêsus cảnh cáo những người nghe hãy tin Ngài đang khi còn có cơ hội. Khi tín Ngài như vậy, họ sẽ trở nên con cái của sự sáng. Họ sẽ được bảo đảm về phương hướng vượt qua đời này để vào cõi đời đời. Sau khi phán những lời này, Chúa rời xa đám đông và ẩn mình ít lâu.
ĩ. Sự Khàng Tin của Phẩn Lớn Ngươi GiuUa (12:37-43)
12:37 Đến đây Giăng dừng lại để tỏ vẻ ngạc nhiên vì dẫu Chúa Jêsus đã làm rất nhiều phép lạ như thế, dân chúng vẫn không tin Ngài. Như đã nói trước đây, lòng vô tín của họ không phải do họ thiếu chứng cớ. Chúa đã nêu những bằng chứng thuyết phục nhất về thần tánh của Ngài, nhưng dân chúng không muốn tin. Họ muốn một vua cai trị họ, nhưng họ không muốn ăn năn.
12:38 Lòng vô tín của người Giuđa đang làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Êsai 53:1. Câu hỏi: "Lạy Chúa, ai đã tín lời giảng của chúng tôi?" đem đến câu ưả lời: "Chẳng bao nhiêu người cả!" Vì cánh tay ương Kinh Thánh nói đến quyền lực hết sức mạnh, nên "cánh tay Chúa" nói đến quyền năng mạnh mẽ của Đức Chúa Trời. Quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ chỉ cho những ai tin lời rao báo về Chúa Jêsus Christ. Do đó, vì không có nhiều người chấp nhận lời công bố về Đấng Mêsi, nên quyền năng của Đức Chúa Trời đã không tỏ ra cho nhiều người.
12:39 Khi Chúa Jêsus xuất hiện trước dân Ysơraên, họ đã khước từ Ngài. Hết lần này đến lẩn kia, Ngài trở lại cùng họ với đề nghị ban sự cứu rỗi, nhưng họ cứ nói "không" hoài với Ngài. Càng khước từ Tin Lành, con người càng khó tiếp nhận Tin Lành ấy. Khi con người bịt mắt trước Sự Sáng Đức Chúa Trời họ càng khó nhìn thấy Sự Sáng. Đức Chúa Trời khiến họ mắc phải điều được gọi là sự đui mù của lý trí, tức sự đui mù vốn là sự đoán phạt của Đức Chúa Trời giáng trên họ vì đã khước từ Con Ngài.
12:40 Câu này trích từ Êsai 6:9, 10. Đức Chúa Trời đã khiến mắt Ysơraên bị mù, và làm cho lòng họ cứng. Ngài không làm việc này ngay từ đầu, nhưng chỉ sau khi họ bịt mắt và tự làm cứng lòng mình. Hậu quả sự cố chấp và cố ý khước từ Đấng Mêsi của Ysơraên là họ đã tự làm cho mình không thấy, không hiểu, không hoán cải và không được chữa lành.
12:41 Êsai 6 mô tả vị tiên tri đang nhìn thấy vinh hiển của Đức Chúa Trời. Giờ đây Giăng giải thích thêm rằng vinh quang Êsai đã lhấy chính là vinh quang của Đấng c/iríst, và Êsaỉ đã nói về chính Đấng Christ. Vì vậy, câu này là mối liên kết quan Ưọng khác nữa ương đây chuyền chứng cớ để chứng minh Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời.
12:42 Có nhiều quan trưởng của dân Giuđa bắt đầu tin Chúa Jêsus là Đấng Mêsi. Tuy nhiên, họ không dám chia sẻ niềm tín của minh với người khác để khỏi bị trục xuất khỏi cộng đồng. Chúng ta muốn nghĩ những người này là tín hữu thật nơi Chúa Jêsus, nhưng điều ấy thật đáng ngờ. Nơi đâu có đức tín thật, nơi đó sớm muộn gì cũng có lời tuyên xưng Đấng Christ. Khi thật sự tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa, người ấy không ngần ngại bày tỏ ra, bất chấp phải gánh chịu hậu quả nào.
12:43 Hiển nhiên, những người này chuộng danh vọng bởi con người đến hơn là chuộng danh vọng bởi Đức Chúa Trời đến. Họ nghĩ đến sự chấp thuận của con người hơn là chấp thuận của Chúa. Liệu người như thế có thực sự là tín hữu thật nơi Đấng Chríst chăng? Xem đoạn 5, câu 44, để biết câu ưả lời.
6. Hiểm Họa Của Lòng Vú Tín (12:44-50) 12:44 Câu 44 được diễn ý như sau: "Người nào tín nơi ta thì thật ra không phải chỉ tin nơi ta mà thôi, nhưng cũng tin nơi Cha ta, là Đấng đã sai ỉa đến." ở đây, một lần nữa Chúa dạy sự liên hiệp tuyệt đối của Ngài với Đức Chúa Cha. Không thể có trường hợp tin nơi Đấng này mà không tín nơi Đấng kia. Tin Đấng Christ tức là tin Đức Chúa Cha. Không thể tin Đức Chúa Cha nếu không tôn kính Đức Chúa Con y như tôn kính cha.
12:45 Trên một phương điện, không ai cỏ thể thấy Đức Chúa Cha. Ngài là Thần, nên do đó là Đấng vô hình. Nhưng Chúa Jêsus đã vào thế gian để chúng ta được biết Đức Chúa Trời ra sao. Nói vậy, không có ý bảo Ngài cho chúng ta biết Đức Chúa Trời ra sao về mặt thuộc thể, nhưng Ngài cho chúng ta biết Đức Chúa Trời về mặt thuộc linh. Ngài đã bày tỏ đặc
tánh của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Bởi đó, ai thấy Đấng Christ tức là đã thấy Đức Chúa Cha.
12:46 Sự sáng dường như là một trong những minh họa ưa thích nhất của Chúa chúng ta. Một lần nữa, Ngài gọi Ngài là sự sáng đã đến thế gian để những ai tin Ngài không phải ở nơi tối tăm. Không có Đấng Christ, con người ở ưong bóng tối dày đặc nhất. Họ không hiểu biết đúng về sự sống, chết và cõi đời đời. Nhưng ai lấy đức tín đến với Đấng Christ sẽ không còn mò mẫm trong bóng tối tìm chân lý nữa, vì họ đã gặp được chân lý trong Ngài.
12:47 Mục đích sự hiện đến lần thứ nhất của Đấng Christ không phải để đoán xét thế gian, nhưng để cứu chuộc. Ngài không ngồi đoán xét những người không chịu nghe lời Ngài hay không chịu tín Ngài. Điều này không có nghĩa Ngài sẽ không định tội những người không tin ấy trong ngày hầu đến, nhưng việc đoán xét ấy không phải mục tiêu cho lần Hiện Đến Thứ Nhất của Ngài.
12:48 Giờ đây, Chúa nhìn hướng tới ngày tương lai khi những kẻ khước từ lời Ngài ứng hầu trước tòa đoán xét của Đức Chúa Trời. Lúc đó, những lời rao giảng hay dạy dỗ của Chúa Jêsus sẽ đủ để định tội họ.
12:49 Những điều Chúa dạy ở đây không phải do Ngài tự nghĩ ra hay học trong các trường của con người. Trái lại, với tư cách Đầy Tớ và Con biết vâng lời, Ngài chỉ nói ra những điểu nào Đức Chúa Cha truyền Ngài phải nói. Chính sự kiện này sẽ định tội con người trong ngày sau rốt. Những lời
Chúa Jêsus đã phán chính là Lời Đức Chúa Trời, và con người không chịu nghe lời ấy. Đức Chúa Cha đã bảo cho Ngài không chỉ những điểu để nói, mà còn cả những điều Ngài phải rao ra nữa (Bản Việt Ngữ ghi là "phải nói điều chi và phải nói thể nào"). Có sự khác nhau giữa hai ý này. Cụm từ "điều ta phải nói" nói đến thực chất của sứ điệp; "điều ta phải rao ra" nói đến chính những từ ngữ Chúa phải dùng để dạy chân lý của Đức Chúa Trời.
12:50 Chúa Jêsus biết Đức Chúa Cha truyền lịnh Ngài ban sự sống đời đời cho những người tin Ngài. Do đó, Đấng Christ đã rao sứ điệp này đúng như Đức Chúa Cha đã giao cho Ngài.
Giờ đây, chúng ta đến phần ngắt rõ nét trong câu chuyện. Mãi cho đến lúc này Chúa vẫn giới thiệu Ngài cho Ysơraên. Bảy phép lạ đặc trưng được ghi lại, mỗi phép lạ minh họa một từng ữải sẽ sinh ra khi tội nhân đặt đức tin nơi Đấng Christ. Các phép lạ này là:
1.	Hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana ở xứ Galilê (2:1-12). Điều này làm hình ảnh về tội nhân xa lạ với niềm vui thiên thượng nhưng được biến hóa bởi quyền năng của Đấng Christ.
2.	Chữa lành con trai quan thị vệ (4:46-54). Phép lạ này làm hình ảnh về tội nhân đang bị bệnh và cần được chữa lành tâm linh.
3.	Chữa lành người bại bên ao Bêtếtđa (đoạn 5). Tội nhân đáng thương này không có sức lực, không ai giúp đỡ, và không thể làm gỉ để cứu
1.	chữa tình ứạng của mình. Chúa Jêsus đã chữa lành bệnh cho ông.
4.	Hóa bánh nuôi năm ngàn người (đoạn 6). Tội nhân này không có thức ăn, đói và thiếu thứ có thể đem đến sức mạnh. Chúa đã ban thức ăn cho linh hồn người để người không bao giờ phải đói nữa.
5.	Làm biển Galilê yên lặng (6:16-21). Tội nhân ở ương nơi nguy hiểm. Chúa giải cứu người khỏi cơn bão.
ó. Chữa lành người mù từ thuở sanh ra (đoạn 9). Người này làm hình ảnh về sự đui mù trong lòng người cho đến khi được quyền năng của Đấng Christ đụng đến. Con người không thể thấy tình trạng tội lỗi của chính mình, hay vẻ đẹp của Cứu Chúa, cho đến khi được Thánh Linh soi sáng.
7. Khiến Laxarơ từ kẻ chết sống lại (đoạn 11). Đương nhiên, điều này nhắc chúng ta nhớ tội nhân đã chết trong bản chất tội lỗi và tội đã phạm của mình, và cần sự sống từ ưên.
Mọi phép lạ này đều nhằm chứng minh Chúa Jêsus là Đấng Christ tức là Con Đức Chúa Trời.
ì. Chúa JỄSUS Rửa Chân Cho Các Mãn Bõ (13:1-11)
Bài Giảng Trên Phòng Cao bắt đầu Ưong đoạn 13. Chúa Jêsus không còn bước đi giữa vòng người Giuđa đầy thù địch nữa. Ngài cùng với các môn đồ rút về phòng cao tại Giêrusalem để thông công với họ lần cuối trước khi chịu xét xử và bị đóng đinh. Giăng đoạn 13 đến đoạn 17 là một trong những phần được yêu mến nhất của toàn Tân Ước.
13:1 Ngày hôm trước khỉ bị đóng đinh, Chúa Jêsus biết rằng đã đến gần giờ Ngài phải chịu chết, rồi sống lại và về ười. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình, tức những tín hữu thật. Ngài cứ yêu cho đến cuối cùng chức vụ ưên đất của Ngài, và sẽ tiếp tục yêu họ ương suốt cõi đời đời. Nhưng Ngài cũng yêu họ với mức độ vô hạn, như Ngài sắp chứng tỏ cho thấy.
13:2 Giăng không nói đây là bữa ăn tối nào - là Lễ Vượt Qua, bữa tiệc cuối cùng của Chúa, hay một buổi ăn thông thường. Ma quỉ đã gieo vào lòng Giuđa ý tưởng thời điểm phản Chúa Jêsus đã chín mùi. Giuđa đã lập mưu xấu để phản Chúa trước lúc này từ lâu rồi, nhưng giờ đây ông nhận được dấu hiệu để thực hiện những kế hoạch xấu xa của mình.
13:3 Câu 3 nhấn mạnh đến nhân vật đang thi hành công việc của một nô lệ - không phải chỉ là một rabi hay thầy giáo, nhưng chính Chúa Jêsus, Đấng ý thức rõ về thần tánh của Ngài. Ngài biết công việc đã được giao cho Ngài; Ngài biết Ngài từ Đức Chúa Trời đến, và Ngài đang trên đường quay về với Đức Chúa Trời.
13:4 Chính ý thức biết Ngài là ai và biết sứ mạng cùng định mệnh của Ngài đã khiến Ngài cúi xuống rửa chân cho các môn đổ. Đứng dậy khỏi bàn, Ngài côi áo dài ở bên ngoài ra. Sau đó Ngài lấy khăn vấn ngang mình như chiếc tạp đề, đảm nhận địa vị của một nô lệ. Có lẽ chúng ta chờ đợi biến cố này có trong sách Tin Lành Mác, là sách Tin Lành nói về đầy tớ Ươn vẹn. Nhưng sự kiện câu chuyện
này ở ữong sách Tin Lành nói về Con Đức Chúa Trời khiến trường hợp này lại càng đáng lưu ý hom nhiều.
Hành động biểu tượng này nhắc chúng ta nhớ thể nào Chúa đã lìa khỏi những cung điện bằng ngà ưên cao, bước vào thế gian này Ương tư cách đầy tớ, và phục vụ cho những người đã được Ngài tạo dựng nên ra sao.
13:5 ở các xứ Đông Phương, đi dép quai hở khiến người ta phải rửa chân thường xuyên. Phép lịch sự thông thường là khách sắp xếp một nô lệ rửa chân cho những vị khách mời của mình. Ở đây, Vị Chủ thiên thượng đã trở thành người đầy tớ thi hành công việc hèn hạ này. "Chúa Jêsus bên chân kẻ phản bội - bức Ưanh tuyệt vời biết dường nào! Những bài học tuyệt vời biết bao cho chúng ta!"
13:6 Phỉerơ sửng sốt khi nghĩ Chúa rửa chân cho mình, và ông bày tỏ thái độ không chấp nhận Đấng cao trọng như Chúa lại hạ mình chiếu cố một con người không xứng đáng như ông. "Cảnh tượng Đức Chúa Trời ương vai một đầy tớ ưông thật khó chịu.
13:7 Giờ đây, Chúa Jẽsus dạy Phierơ biết việc Ngài đang làm mang theo ý nghĩa thuộc lỉnh. Rửa chân là hình ảnh về thể loại tẩy uế thuộc linh. Phierơ biết Chúa đang làm một việc thuộc thể, nhưng không hiểu ý nghĩa thuộc linh của nó. Tuy nhiên, ông sẽ biết ngay thôi, vì Chúa giải thích. Và ông sẽ biết bằng kinh nghiệm khi về sau ông được Chúa phục hổi sau khi đã chối Ngài.
13:8 Phỉerơ minh họa về những quá khích của bản tánh con người.
Ông hứa nguyện rằng Chúa sẽ chẳng bao giờ rửa chân ông - và ở đây "chẳng bao giờ" nguyên văn là "chẳng bao giờ ưong suốt cả cõi đời đời." Chúa đáp lời Phierơ rằng nếu không được Ngài rửa chân, thì chẳng có mối thông công chi với Ngài cả. Ý nghĩa của việc rửa chân giờ đây được tiết lộ. Khi Cơ Đốc nhân bước đi trong thế gian này, họ nhiễm một lượng ô uế nhất định. Nghe cuộc nói chuyện xấu xa đồi bại, xem những điều không thánh khiết, làm việc chung với những người không kính sợ Chúa, những điều ấy dứt khoát làm dơ người tín hữu. Người ấy cần được tẩy sạch liên tục.
Sự tẩy sạch này xảy ra nhờ nước của Lời Chúa. Khi đọc và nghiên cứu Kinh Thánh, khi nghe giảng Kinh Thánh, khi thảo luận Kinh Thánh với nhau, chúng ta thấy Kinh Thánh tẩy sạch mình khỏi những ảnh hưởng xấu. Mặt khác, chúng ta càng bỏ bê lơ là Kinh Thánh, thì những ảnh hưởng gian ác càng đọng lại Ưong trí và trong đời sống chúng ta, ngày càng khiến chúng ta chẳng còn lo ngại gì nữa. Khi Chúa Jêsus phán: "Ngươi chẳng có phần chi với ta hết," Ngài không có ý bảo Phiên/ không thể được cứu nếu không để Ngài rửa chân, nhưng đúng hem Ngài muốn nói chỉ có thể duy Ưì mối thông công với Chúa bằng hành động tẩy sạch không ngừng của Thánh Kinh trong đời sống ông.
13:9,10 Giờ đây Phierơ chuyển sang thái cực đối lập. Mới phút trước, ông bảo: "Chẳng bao giờ." Giờ đây ông nói: "Tắm rửa cả người tôi nữa."
Trên đường từ phòng tắm công cộng trở về, chân sẽ bị dơ trở lại. Không cần phải tắm thêm lần nữa, nhưng thực sự cần rửa chân. "Ai đã tắm rồi, chỉ cẩn rửa chân, thì được sạch cả." Có sự khác nhau giữa bồn tắm và chậu rửa. Tắm nói đến sự tẩy sạch nhận vào lúc được cứu. Tẩy sạch khỏi án phạt của tội lỗi qua huyết của Đấng Christ chỉ xảy ra một lần duy nhất. Rửa nói đến sự tẩy sạch khỏi sự ó uế của tội và phải xảy ra liên tục qua Lời Đức Chúa Trời. cỏ một lần tắm nhưng rất nhiều lần rửa chân. "Các ngươi đã được tinh sạch nhưng chưa được tinh sạch đểu" (Bản Anh ngữ "nhưng không phải hết thảy các ngươi đều được tính sạch") có nghĩa các môn đồ đã nhận sự tắm của sự lại sanh - tức là tất cả các môn đồ ngoại trừ Gỉuđa. Ông chưa hề được cứu.
13:11 Với sự hiểu biết Ưọn vẹn về mọi việc, Chúa biết Giuđa sẽ phản Ngài, vì vậy Ngài nói một người chưa hề nhận được sự tắm của sự cứu chuộc.
Ị. Chúa JỄS0ỉ Dạy Các Mãn Đổ Noi Gương Ngài (13:12-20)
13:12 Dường như Đấng Christ đã rửa chân cho mọi môn đổ. Sau đó Ngài mặc áo ngoài và ngồi vào bàn để giải thích cho họ ý nghĩa thuộc linh của việc Ngài vừa làm. Ngài mở đầu cuộc đối thoại bằng cách đặt câu hỏi. Những câu hỏi của Cứu Chúa hợp thành một phần nghiên cứu rất thú vị. Chúng hình thành một ưong những phương pháp dạy dỗ rất hiệu quả của Ngài.
13:13,14 Các mồn đồ công nhận Chúa Jêsus là Thầy và Chúa của họ, và họ đã công nhận đúng. Nhưng tấm gương của Ngài cho thấy cấp bậc cao nhất trong cấu trúc quyền lực của nước Thiên đàng chính là cấp bậc của đầy tớ.
Nếu Chúa và Thầy đã rửa chân cho
các môn đồ, vậy họ viện cớ gì để không rửa chân cho nhau? Có phải Chúa muốn bảo họ nên dùng nước rửa chân cho nhau đúng nghĩa đen không? 42 Có phải ở đây Ngài đang thiết lập một thánh lễ cho hội thánh không? Không, ý nghĩa ở đây mang tính thuộc linh. Ngài đang bảo họ nên giữ cho nhau tính sạch bằng sự thông công liên tục về Lời Chúa. Nếu một người thấy anh em mình ngày càng nguội lạnh hoặc đi theo thế gian, người ấy nên dùng Kinh Thánh khuyên bảo anh em mình cách đầy yêu thương.
13:15,16 Chúa đã làm gương cho họ, để lại bài học trực quan về việc họ nên làm cho nhau về mặt thuộc linh.
Nếu vì kiêu ngạo hay thù oán cá nhân ngăn cản chúng ta hạ mình xuống phục vụ anh em, chúng ta nên nhớ mình không lởn hơn Chủ chúng ta. Ngài đã hạ mình xuống rửa chân cho những người không xứng đáng và vong ơn, và Ngài biết một người trong số họ sẽ phản Ngài. Liệu bạn có hạ mình xuống thấp chăm sóc cho người mà bạn biết họ sấp phản mình để lấy tiền không? Những người được sai đi (các môn đồ) đừng nên kể mình cao quý quá đến nỗi không làm được mọi việc mà Đấng sai họ (tức Chúa Jêsus) đã làm.
13:17 Biết những chân lý về sự khiêm nhường và lòng vị tha, lòng
phục vụ là một chuyện, nhưng người ta cỏ thể biết mà chẳng bao giờ thực hành cả. Giá trị thật và phước hạnh thật cốt ở thực hiện chúng!
13:18 Điều Chúa vừa dạy về sự phục vụ đã không áp dụng cho Giuđa. Ông là một trong số người Chúa sẽ sai đem Tin Lành vào thế gian. Chúa biết những câu Kinh Thánh về việc phản Ngài phải được ứng nghiệm - những câu Kinh Thánh như Thithiên 41:9. Giuđa là người đã ăn bữa với Chúa ữong ba năm, nhưng lại giờ gót nghịch cùng Ngài - một biểu hiện cho thấy ông đã phản Chúa. Trong Thỉthiên 41, người phản bội được Chúa mô tả là "người bạn thân tôi."
13:19 Chúa tiết lộ cho các môn đổ biết trước sự phản Ngài để khi sự ấy xảy ra, các môn đồ sẽ biết Chúa Jêsus thật là Đức Chúa Trời. cỏ thể bỏ qua những chữ "Đấng đó" khỏi phần cuối câu này."... các ngươi sẽ tin TA LÀ." Chúa Jêsus của Tân Ước chính là Giêhôva của Cựu Ước. Vì vậy, lời tiên tri ứng nghiệm là một Ưong những bằng chứng vĩ đại về thần tánh của Đấng Christ, và chúng ta có thể nói thêm, là những bằng chứng vĩ đại về sự soi dẫn của Kinh Thánh.
13:20 Chúa chúng ta biết việc Ngài bị phản có thể khiến các môn đổ khác vấp ngã hoặc nghi ngờ. Vì vậy Chúa nói thêm lời khích lệ này. Họ nên nhớ rằng họ đang được sai đi Ưong sứ mạng thiên thượng. Họ sẽ được đồng nhất với Ngài, gần gũi đến nỗi tiếp đón họ cũng chính là tiếp đón Ngài. Hơn nữa, ai tiếp Đấng Christ tức là tiếp Đức Chúa Cha. Như vậy họ sẽ được yên ủi bởi sự liên kết gần gũi với Đức Chúa Con và Đức Chúa Cha.
J. Chúa JÊSUS Báo ĨPƯỨC VẾ sự Phản Bội Ngài (13:21-30)
13:21,22 Biết một trong các môn đồ sẽ phản Ngài đã khiến tâm thần Ngài bối rối. Dường như ồ đây Chúa Jêsus đang tạo cơ hội cuối cùng cho người phản Ngài từ bỏ kế hoạch gian ác của mình. Không cần vạch mặt trực tiếp, Chúa Jêsus cho biết Ngài biết một trong mười Hai người sẽ phản Ngài. Thế nhưng ngay cả việc này cũng không thay đổi được ý của kẻ phản bội.
Số môn đồ còn lại không nghi ngờ Giuđa. Họ ngạc nhiên khi có người ừong số họ sẽ làm một việc tồi tệ như thế và ngẩn ngơ không biết đó là ai.
13:23 Thời đó, người ta không ngồi thẳng bên bàn ăn, nhưng nằm tựa ừên những chiếc ghế tựa dài. Môn đổ Chúa Jẽsus yêu là Giăng, người viết sách Tin Lành này. ông không nhắc đến tên mình, nhưng không ngần ngại nhắc sự kiện ông được yêu mến đặc biệt Ương lòng của Cứu Chúa. Chúa yêu mọi môn đồ, nhưng Giăng được hưởng cảm giác gần gũi đặc biệt với Ngài.
13:24,25 Phierơ ra dấu thay vì nói lớn thành tiếng. Có lẽ bằng cách gật đầu, ông muốn Giăng tìm ra tên của người phản bội.
Nghiêng mình trên ngực Chúa Jẽsus, Giăng thầm thì nêu câu hỏi định mệnh và có lẽ cũng nhận được câu Ưa lời thầm thì.
13:26 Chúa Jêsus đáp rằng Ngài sẽ trao miếng bánh nhúng trong rượu
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hoặc nước chấm cho kẻ phản bội ấy. Có người nói vị chủ nhà ở Đông phương ừao bánh cho vị khách danh dự trong bữa ăn. Bằng cách tôn Giuđa lên làm vị khách danh dự, Chúa đang cố giúp ông ăn năn bởi ân điển và tình yêu của Ngài. Người khác gợi ý rằng bánh thường được chuyền theo cách này ương bữa ăn Lễ Vượt Qua. Nếu đúng vậy, thì Giuđa đã ra đi ương bữa ăn Lễ Vượt Qua và trước lúc thiết lập Tiệc Thánh.
13:27 Ma quỉ đã đặt mưu phản Chúa vào lòng Giuđa rồi. Giờ đây quỉ Satan đã vào lòng hắn. Lúc đầu ấy chỉ là một gợi ý. Nhưng Giuđa đã ấp ủ, ưa thích và rồi đổng ý với nó. Giờ đây ma quỉ đã kiểm soát ông. Biết người phản bội giờ đây đã hoàn toàn cương quyết, Chúa truyền ông làm việc đó mau lên. Hiển nhiên, không phải Ngài đang khích lệ ông làm điều ác, nhưng chỉ đang bày tó sự cam chịu đầy buồn rầu.
13:28,29 Câu này khẳng định cuộc đối thoại trước đó giữa Chúa Jêsus và Giăng về chiếc bánh không lọt vào tai các môn đổ khác. Họ vẫn không biết Giuđa sắp phản Chúa của họ.
Có người tưởng Chúa Jêsus chỉ đơn giản bảo Giuđa đi mau và mua đồ dùng cho kỳ lễ, hoặc vì Giuđa là thủ quỹ, nên Cứu Chúa truyền ông đi bố thí cho kẻ nghèo.
13:30 Giuđa nhận lấy miếng bánh như một biểu tượng về ân huệ đặc biệt, rồi lìa Chúa và các môn đồ khác. Kinh Thánh ghi thêm những từ đầy ý nghĩa "khi ấy đã tối." Không những trời tối theo nghĩa đen, nhưng cũng là đêm đen thuộc linh cho Giuđa - một đêm đầy ảm đạm và hối tiếc khôn nguôi. Nó luôn luôn là đêm đen khi con người xây lưng lại với Cứu Chúa.
K. Ban Điển Răn Mới (13:31-35)
13:31 Ngay khi Giuđa ra đi, Chúa Jêsus bắt đầu nói chuyện với các môn đồ thoải mái hơn và thân mật hom. Ngài phán: "Hiện bây giờ Con Người được vinh hiển." Chúa đang đề cập đến công tác cứu chuộc mà Ngài sắp hoàn thành. Sự chết của Ngài có vẻ như thất bại, thế nhưng đấy chính là phương tiện để tội nhân hư mất được cứu. Tiếp sau đó là sự sống lại và thăng thiên của Ngài, và Ngài sẽ được vinh hiển lớn lao trong toàn bộ việc ấy. Và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi công tác của Cứu Chúa. Công tác ấy công bố Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết, Đấng không thể làm ngơ trước tội lỗi, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời yêu thươnglthôĩìg muốn tội nhân phải chết mất; sự chết của Ngài công bố phương cách làm sao Ngài có thể là Đức Chúa Trời công bình, thế nhưng vẫn có thể xưng công bình cho tội nhân. Mọi thuộc tánh của Đức Chúa Trời được thể hiện ở mức độ cao nhất tại Gôgôtha.
13:32 "Nếu Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi Con Người," và Ngài thật sự được vinh hiển,43 "Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho Con Người vinh hiển nơi chính mình Ngài." Đức Chúa Trời sẽ lo liệu để vinh hiển xứng đáng được ban cho Con yêu dấu của Ngài. "Và Ngài sẽ kíp làm cho vinh hiển" không chút chậm trễ. Đức Chúa Cha làm ứng nghiệm lời dự ngôn này về
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Chúa Jêsus bằng cách khiến Chúa Jêsus từ kẻ chết sống lại và đem Chúa Jêsus ngồi bên hữu Ngài trên Thiên đàng. Đức Chúa Trời sẽ không chờ cho đến khỉ vương quốc được khai mạc. Ngài sẽ làm vinh hiển Con Ngài ngay tức thì.
13:33 Lần đầu tiên Chúa Jêsus gọi các môn đồ là các con trẻ - một từ ngữ đầy trìu mến. Và. Ngài đùng từ ngữ này chỉ sau khi Giuđa ra đi. Ngài chỉ còn tạm ở với họ. Sau đó sẽ chịu chết trên thập tự giá. Bấy giờ họ sẽ tìm Ngài nhưng không thể đi theo Ngài, vì Ngài sẽ ưở về ười. Chúa đã nối điều này cho người Gỉuđa, nhưng với một ý nghĩa khác. Đối với môn đồ, sự ra đi của Ngài chỉ là tạm thời. Ngài sẽ ưở lại để đón họ (đoạn 14). Nhưng đối với người Giuđa, việc Ngài lìa khỏi họ sẽ là chung cuộc. Ngài sẽ từ ười ưở lại, và họ không thể theo Ngài vì lòng vô tín của họ.
13:34 Trong lúc Ngài vắng mặt, họ sẽ phải sống theo điểu răn yêu thương. Điều răn này không mới xét về thời điểm, vì Mười Điều Răn đã dạy yêu mến Đức Chúa Trời và người lân cận mình. Nhưng điểu răn này mới theo nhiều cách khác. Điều răn này mới vì Đức Thánh Linh sẽ ban quyền năng cho các tin hữu vâng giữ điều răn ấy. Mới ở chỗ điều răn này troi hơn điều răn cũ. Điều răn cũ phán: "Hãy yêu mến người lân cận ngươi" nhưng điều răn mới phán: "Hãy yêu mến kẻ thù ngươi."
Có thể nói rằng luật yêu thương người khác giờ đây được giải nghĩa thật rõ ràng theo cách mới, củng cố bởi những động cơ và những bổn phận mới, được minh họa bởi tấm gương mới, và được vâng giữ theo phương cách mới.
Điều răn này cũng mới - như được giải thích Ương câu này - vì đòi hỏi mức độ yêu thương cao hem: "Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy."
13:35 Huy hiệu môn đồ Đấng Chrỉst không phải là chiếc thập tự giá đeo quanh cổ hay ưên ve áo, hay một kiểu y phục đặc biệt nào đó. Ai cũng có thể xưng mình là môn đổ Đấng Christ bới những phương tiện bề ngoài như thế. Dấu hiệu thật của Cơ Đốc nhân là tình yêu đối với những bạn Cơ Đốc của mình. Điều này đòi hỏi quyền năng thiên thượng, và quyền năng này chỉ ban cho những ai có Thánh Linh ngự ưong lòng.
L. Chúa JễSDS Báo Tpơỡc Việc Pbierd Chòi Chúa (13:36-38)
13:36 Simôn Phỉerơ khống hiểu Chúa Jêsus nói đến sự chết của Ngài. Ông nghĩ Ngài sắp lên đường đi xa một chuyến đâu đó trên trần gian này, và ông không hiểu vì sao mình không thể đi cùng Chúa. Chúa giải thích Phierơ về sau sẽ theo Ngài, tức là khi ông qua đời, nhưng giờ đây thì không thể theo Ngài như vậy.
13:37 Với nỗi sốt sắng và nhiệt tình điển hình, Phierơ bày tỏ sự sẵn lòng chết vì Chúa. ồng nghĩ mình có thể chịu tuân đạo bằng sức riêng của mình. Về sau ồng đã thật sự chết vì Chúa, nhưng chính vì ông đã được Đức Chúa Trời ban sức mạnh đặc biệt và lòng can đảm.
13:38 Chúa Jêsus kiểm ưa "lòng sốt sắng nhưng thiếu hiểu biết" của Phierơ bằng cách nói cho Phierơ biết điều bản thân ông chưa biết - rằng trước khi đêm tàn, ông sẽ chối Chúa ba lần. Như vậy, Phierơ được nhắc nhở về sự yếu đuối, hèn nhát và không thể đủ sức theo Chúa bằng sức riêng của ông thậm chí ữong vài giờ.
M. Chúa Jẽsds: Bương Đi, Lẽ Thật Và sự Sổng (14:1-14).
14:1 Có người liên kết câu Ì với câu cuối của đoạn 13, và nghĩ câu này được nói cho Phỉerơ. Dầu ông chối Chúa, nhưng vẫn có lời yên ủi cho ông. Nhưng hình thức số nhiều ương Hy văn ("ye" trong Anh ngữ cổ) cho thấy câu này nói với mọi môn đồ, vì vậy chúng ta nên tạm ngắt sau đoạn 13. Dường như đại ý ở đây là: "Ta sẽ đi xa, và các ngươi sẽ không thể thấy ta nữa. Nhưng lòng các ngươi chớ hể bối rối; các ngươi tin Đức Chúa Trời, thế nhưng các ngươi đâu nhìn thấy Ngài. Giờ đây hãy tin ta theo đồng một cách ấy." Đây là lời tuyên bố quan ưọng nữa về sự bình đẳng với Đức Chúa Trời.
14:2 Nhà Cha nói đến Thiên đàng, là nơi có rất nhiều chỗ ở. Nơi đó có chỗ cho mọi người được chuộc. Nếu không phải như vậy, thì Chúa hẳn đã nói cho họ rồi; Ngài sẽ không để cho họ xây dựng ưên những hy vọng hão huyền. "Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ" có thể mang hai nghĩa. Chúa Jêsus đi đến Gôgôtha để chuẩn bị chỗ cho chính Ngài. Chính bởi sự chết chuộc tội của Ngài mà tín hữu được bảo đảm một nơi ưên Thiên đàng.
Nhưng Chúa cũng sẽ ưở về Thiên đàng để chuẩn bị một chỗ. Chúng ta không biết nhiều về nơi này, nhưng chúng ta biết Ngài đang sắm sẵn nơi ấy cho mỗi con cái Đức Chúa Trời -"một nơi sắm sẵn dành cho một dân sắm sẵn!"
14:3 Câu 3 nói đến lúc Chúa sẽ trở lại ưên không trung, khi những người đã chết ương đức tin sẽ được sống lại, những người sống sẽ được biến hóa, và là lúc hết thảy đoàn người được mua bởi huyết sẽ được đưa về quê hương tiên Thiên đàng (I.Têsalônica 4:13-18; I.Côrinhtô 15:51-58). Đây là sự hiện đến đích thân của Đấng Christ theo nghĩa đen. Ngài đi chắc chắn thể nào, Ngài cũng sẽ trở lại chắc chắn thể ấy. Ngài muốn những người thuộc về Ngài được cùng ở với Ngài trong suốt cõi đời đời.
14:4,5 Ngài sẽ về ười, và họ biết đường đến Thiên đàng, vì Ngài đã nói cho họ rất nhiều lần.
Dường như Thôma không hiểu ý nghĩa lời Chúa phán. Giống như Phierơ, có lẽ ông đang nghĩ về chuyến đi đến nơi nào đó trên đất này.
14:6 Câu Kinh Thánh đáng yêu này nói rõ Chúa Jêsus Christ chính là con đường đến Thiên đàng. Ngài không đơn thuần chỉ đường; Ngài là con đường. Sự cứu rỗi ở trong một Đấng. Tiếp nhận Đấng ấy cho riêng bạn, thì bạn có sự cứu rỗi. Cơ Đốc giáo là Đấng Christ. Chúa Jêsus không phải chỉ là một ương rất nhiều con đường. Ngài là Con Đường duy nhất. Chẳng bởi Ngài thì không ai được đến
cùng Cha. Đường đến với Đức Chúa Trời không phải nhờ Mười Điều Răn, Luật Vàng, các thánh lễ, làm thành viên của hội thánh - chính nhờ Đấng Christ và chỉ một mình Đấng Christ mà thôi. Ngày nay nhiều người nói tín vào điều gì không quan ương, miễn thành tâm là được. Họ nói mọi tôn giáo đều có đôi điều tốt ương đó và rốt cuộc mọi tồn giáo đều dẫn đến Thiên đàng. Nhưng Chúa Jêsus nói: "Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha."
Tiếp theo, Chúa là lẽ thật. Ngài không phải chỉ là Đấng dạy lẽ thật; Ngài chính là lẽ thật. Ngài là hiện thân của Chân Lý. Ai có Đấng Christ thì có Chân Lý. Không thể tìm thấy chân lý nơi nào khác nữa.
Chúa Jêsus Christ là sự sống. Ngài là nguồn sống, cả sự sống thuộc linh lẫn sự sống đời đời. Ai tiếp nhận Ngài thì có sự sống đời đời, vì Ngài là Sự Sống.
14:7 Một lẩn nữa, Chúa dạy sự liên hiệp mầu nhiệm giữa Cha và Ngài. Nếu các môn đồ nhận ra Chúa Jêsus thực sự là ai, thì họ cũng đã biết Đức Chúa Cha nữa, vì Chúa đã bày tỏ Đức Chúa Cha cho loài người. Từ bây giờ trở đi, và đặc biệt sau khi Đấng Christ sống lại, các môn đồ sẽ hiểu Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời. Bấy giờ, họ sẽ nhận thấy rằng biết Đấng Christ tức là đã biết Đức Chúa Cha, và thấy Chúa Jêsus tức là đã thấy Đức Chúa Trời. Câu này không dạy rằng Đức Chúa Trời và Chúa Jêsus là một Thân Vị. Có ba Ngôi VỊ riêng biệt trong Đức Chúa Trời, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời.
14:8 Philíp muốn Chúa ban sự khải thị đặc biệt nào đó về Đức Chúa Cha, và ông chỉ cầu xin bấy nhiêu đó thôi. Ông không hiểu rằng mọi điều Đấng Christ đã có, đã làm và đã nói đều là sự khải thị về Đức Chúa Cha.
14:9 Chúa Jêsus kiên nhẫn sửa sai cho ồng. Philíp ở với Chúa đã lâu rồi. Ông là một trong những môn đổ đầu tiên được kêu gọi (Giăng 1:43). Thế nhưng chân lý trọn vẹn về thần tánh của Đấng Christ và về sự liên hiệp của Ngài với Đức Chúa Cha vẫn chưa ưd nên rõ ràng cho ông. ổng không biết rằng khi ông nhìn Chúa Jêsus tức là đang nhìn vào Đấng bày tỏ hoàn hảo về Đức Chúa Cha.
14:10,11 Những chữ "Ta ở trong Cha và Cha ở trong ỉa" mô tả sự gần gũi của mối liên hiệp giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Cha và Con là hai Thân VỊ riêng biệt, thế nhưng lại là một về các thuộc tánh và ý chí. Chúng ta đừng ngã lòng nếu không hiểu nổi điều này. Không một lý trí con người hay chết nào sẽ hiểu được về Đức Chúa Trời. Chúng ta phải ngợi khen Chúa vì Ngài biết mọi điều mà chúng ta không bao giờ biết nổi. Nếu chúng ta hiểu hết về Ngài, chúng ta đã vĩ đại như Ngài rồi! Chúa Jêsus có uy quyền để nói những lời này và làm các phép lạ này, nhưng Ngài vào Ưong thế gian với tư cách Đầy Tớ của Đức Giêhôva và Ngài đã nói và hành động trong sự vâng lời Đức Chúa Cha cách Ưọn vẹn.
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Các môn đồ phải tin Chúa Jêsus là một với Đức Chúa Cha bởi chính lời Ngài làm chứng cho sự kiện đó. Nhưng nếu chưa tín, thì chắc chắn họ phải tin bởi những việc Ngài đã làm.
14:12 Chúa báo trước những ai tín Ngài sẽ làm các phép lạ như Ngài đã làm, thậm chí còn làm những việc lớn hơn nữa. Trong sách CôngVụ, chúng ta thấy các sứ đồ làm các phép lạ chữa lành thân thể, tương tự với các phép lạ của Cứu Chúa đã làm. Nhưng chúng ta cũng đọc thấy các phép lạ lớn hơn - như sự hoán cải của ba ngàn người trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Rõ ràng Chúa đang dùng cụm từ "các việc lớn hơn nữa" để nói đến công tác rao giảng Tin Lành cho toàn thế giới, sự cứu rỗi rất nhiều linh hồn, và công tác gây dựng hội thánh. Cứu linh hồn là lớn hơn chữa lành thân thể. Khi Chúa ưỗ về ười, Ngài được vinh hiển, và Đức Thánh Linh được sai đến thế gian. Chính bởi quyền năng của Thánh Linh mà các sứ đồ làm các phép lạ lớn hem Ngài.
14:13 Các sứ đồ thật yên ủi biết bao vì được biết ngay cả khỉ Chúa lìa họ, họ vẫn có thể cầu nguyện với Đức Chúa Cha ương danh Chúa Jêsus và nhận được những lời mình cầu xin. Câu này không có nghĩa tín hữu có thể nhận được từ Đức Chúa Trời mọi điều mình muốn. Chìa khóa để hiểu lời hứa này nằm ở những chữ "nhân danh ỉa - các ngươi nhân danh ta mà cẩu xin điểu chi mặc dầu." cầu xin trong danh Chúa Jêsus không phải là chỉ cần nói thêm danh Ngài vào cuối lời cầu nguyện, nhưng là cầu xin phù hợp với tính thần và ý muốn Ngài. Đỏ là cầu xin những điều sẽ làm vinh hiển Đức Chúa Trời, đem phước lành đến cho nhân loại, và vì ích lợi thuộc linh của chính chúng ta.
Để cầu xin Ương danh Đấng Christ, chúng ta phải sống Ương mối quan hệ gần gũi với Ngài. Nếu không, chúng ta sẽ không biết thái độ của Ngài. Càng gần gũi Ngài, những ước muốn của chúng ta sẽ càng giống như ước muốn của Ngài. Đức Chúa Cha được sáng danh nơi Đức Chúa Con vì Con chỉ ước muốn những điều nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Khi những lời cầu nguyện mang bản chất thế này được trình dâng lên và được nhậm lời thì đem sự vinh hiển lớn về cho Đức Chúa Trời.
14:14 Lời hứa được lập lại để nhấn mạnh và là lời khích lệ mạnh mẽ cho dân sự Chúa. sống đúng theo ý nghĩa Ngài, bước đi Ưong sự tương giao với Chúa, hãy cẩu xin điểu chi Chúa ước muốn, thì lời cầu nguyện của bạn sẽ được nhậm.
N. Ui Rứa Ban Mặt Đãng Cứa Giáp Khác (14:15-26)
14:15 Chúa Jêsus sắp lìa các môn đổ, và họ sẽ tràn đầy buồn rầu. Họ làm thế nào bày tỏ tình yêu của họ đối với Ngài? Câu trả lời chính là giữ gìn các điều răn của Ngài. Không phải bằng nước mắt, nhưng bằng sự vâng lời. Các điểu răn của Chúa là những lời Ngài dạy chúng ta trong các sách Tin Lành, cũng như trong cả phần còn lại của Tân Ước.
14:16 Chữ được dịch là "nài xin" được dùng cho Chúa chúng ta ở đây
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không phải là chữ được dùng mô tả người bề dưới cầu nguyện với người bề ựên, nhưng mô tả một người yêu cầu với người ngang hàng mình. Chúa nài xin Đức Chúa Cha sai đến một Đấng Giúp Đỡ khác (bản Việt Ngữ: Đấng Yên ủi). Chữ Đấng Giúp Đỡ (paracỉete) có nghĩa người được gọi đến bên cạnh người khác để giúp đỡ. Chữ này cũng được địch là Đấng cầu Thay ("trạng sư") (I.Giăng 2:1). Chúa Jêsus là Trạng Sư hay Đấng Giúp Đỡ của chúng ta, và Thánh Linh là Đấng Giúp Đỡ khác nữa - không phải một Đấng khác nữa thuộc loại khác, nhưng một Đấng khác nữa có cùng bản tánh. Đức Thánh Linh sẽ & với tín hữu đời đời. Trong Cựu Ước, Đức Thánh Linh giáng trên con người vào nhiều thời điểm khác nhau, nhưng thường rời khỏi họ. Giờ đây Ngài sẽ đến để cứ ở đời đời.
14:17 Đức Thánh Lỉnh được gọi là Thần Lẽ Thật vì sự dạy dỗ của Ngài là thật và Ngài làm vinh hiển Đấng Christ tức Đấng lẽ thật. Thế gian không thể nhận lãnh Thánh Linh được vì thế gian không thể thấy Ngài. Người không tín muốn thấy trước khi chịu tin - dầu họ tin vào gió và điện, thế nhưng họ đâu có thể nhìn thấy những thứ ấy. Người chưa được cứu thì không biết cũng không hiểu Đức Thánh Linh. Có thể Ngài cáo trách họ về tội lỗi, thế nhưng họ không biết đấy là Ngài. Các môn đồ đã biết Đức Thánh Linh. Họ đã biết Thánh Linh hành động trong chính đời sống họ và đã thấy Thánh Linh hành động qua Chúa Jêsus.
"Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi." Trước Lễ Ngũ Tuần, Đức Thánh Linh đã giáng trên con người và ở với họ. Nhưng kể từ Lễ Ngũ Tuần, khi một người tín Chúa Jêsus, Đức Thánh Linh cư trú ương đời sống người đó vĩnh viễn. Lời cầu nguyện của Đavít: "Cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa" sẽ không còn phù hợp cho ngày nay nữa. Đức Thánh Linh không bao giờ bị cất khỏi tín hữu, dầu vậy Ngài có thể bị làm buồn, bị dập tắt hoặc bị cản trở.
14:18 Chúa sẽ không để các môn đồ mồ côi, hay cô đem lẻ loi. Ngài sẽ lại đến với họ. Trên một phương diện, Ngài đã đến với họ sau khi sống lại, nhưng không chắc đó là ý nghĩa của câu này. Trên một phương diện khác, Ngài đến với họ Ương thân vị Thánh Linh vào ngày Lễ Ngũ Tuần. Sự đi đến thuộc linh này chính là ý nghĩa thật ở đây. "Lễ Ngũ Tuần có điều gì đó quan ữọng khiến lễ ấy trở thành sự hiện đến của Chúa Jêsus." Theo ý nghĩa thứ ba, Ngài sẽ đến với họ theo nghĩa đen một lần nữa vào cuối thời đại này, khi Ngài sẽ đưa những kẻ được chọn của Ngài về quê hương Thiên đàng.
14:19 Không một người vô tín nào thấy Chúa Jêsus sau khi đã chôn Ngài. Sau khi Ngài sống lại, chỉ những người yêu mến Ngài mới thấy Ngài. Nhưng ngay cả sau khi Ngài thăng thiên. Các môn đồ vẫn tiếp tục thấy Ngài bởi đức tin. Rõ ràng đầy là ý nghĩa của những chữ "nhưng các ngươi sẽ thấy ta." Sau khi thế gian không còn thấy Ngài nữa, các môn đổ sẽ cứ tiếp tục thấy Ngài. "Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống." ỏ đây, Chúa Jêsus đang
nhằm hướng tới sự sống phục sinh của Ngài. Đây sẽ là lời hứa ban sự sống cho mọi người tín Ngài. Dầu họ sẽ chết, nhưng họ sẽ được sống lại để không còn phải chết nữa.
14:20 "Nội ngày dó" chắc một lần nửa nói đến sự giáng lâm của Thánh Linh. Ngài sẽ dạy đỗ tín hữu ương lẽ thật ấy là: có mối liên kết sống động giữa Con và Cha thể nào, thì cũng sẽ có mối liên hiệp tuyệt vời của sự sống và sự quan tâm giữa Đấng Christ với các thánh đồ Ngài thể ấy. Thật khó giải thích Đấng Christ ở trong tín hữu và đổng thời tín hữu ở trong Đấng Christ là như thế nào. Minh họa thông thường ấy là que cời lửa ở Ưong lò. Không những que cời lửa ở ưong lửa, nhưng lửa cũng ở Ương que cởi.44 Nhưng minh họa này không nói rõ hết ý nghĩa được. Đấng Christ ở ưong tín hữu theo ý nghĩa sự sống Ngài được truyền đạt đến cho tín hữu ấy. Ngài thật sự ở trong tín hữu qua Đức Thánh Linh. Tín hữu ở ương Đấng Christ theo ý nghĩa người ấy đứng trước mặt Đức Chúa Trời ương toàn bộ công đức của thân vị và công tác Đấng Christ.
14:21 Bằng chứng thực tế về tình yêu của một người đối với Chúa chính là vâng theo điểu răn Ngài. Thật vô dụng khi nói yêu mến Chúa nếu chúng ta không muốn vâng lời Ngài. Trên một phương diện, Đức Chúa Cha yêu thương cả thế gian. Nhưng Ngài yêu thương đặc biệt những người nào yêu mến Con Ngài. Những người ấy cũng được Đấng Christ yêu thương, và Đấng Christ tỏ Ngài ra cách đặc biệt cho họ. Càng yêu Cứu Chúa chúng ta càng biết rõ Ngài.
14:22 Tên Giuđa được nhắc đến ở đây không may lại trùng tên với kẻ phản bội (Bản Việt Ngữ ghi là "Giuđe"). Nhưng Thánh Linh Đức Chúa Trời đã phân biệt rõ ông với íchcariôt. Giuđe không hiểu làm sao Chúa có thể hiện ra cho các môn đồ mà thế gian lại không thể thấy Ngài được. Rõ ràng ông nghĩ về sự hiện đến của Chúa như sự hiện đến của một vị vua chiến thắng khải hoàn hay vị Anh Hùng được công chúng mến mộ. Ồng không hiểu Chúa sẽ tỏ Ngài cho người thuộc về Ngài theo phương cách thuộc linh. Họ sẽ thấy Ngài bởi đức tín qua Lời Đức Chúa Trời.
Bởi Thánh Linh Đức Chúa Trời, ngày nay chúng ta có thể thật sự biết Đấng Christ còn rõ hơn các môn đổ đã biết Ngài khi Ngài còn trên đất Khi Ngài còn trên đất này, những người ở đàng trước đám đông sẽ gần Ngài hơn người ở đàng sau. Nhưng ngày nay, bởi đức tin, mỗi chúng ta có thể hưởng sự thông công gần gũi nhất với Ngài. Câu Chúa trả lời cho thắc mắc của Giuđe cho thấy những sự tỏ mình đã hứa ban cho cá nhân những người theo Ngài được liên kết với Lời Đức Chúa Trời. Vâng lời Chúa sẽ đem lại kết quả là Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con đến và ở Ương người ấy.
14:23 Nếu một người thật sự yêu mến Chúa, người ấy sẽ muốn giữ mọi sự dạy dỗ của Ngài, chứ không phải những điều răn riêng lẻ. Cha yêu những người nào sẵn lòng vâng lời Đức Chúa Con không chút thắc mắc hoặc e dè. Cả Cha và Con đặc biệt gần gũi với những tấm lòng đầy yêu thương và vâng phục như thế.
14:24 Mặt khác, những người không yêu mến Ngài thì không vâng
giữ lời phán của Ngài. Và họ không những khước từ lời của Đấng Christ, mà còn khước từ lời của Cha nữa.
14:25 Đang khi Chúa chúng ta còn ở với họ, Ngài dạy các môn đồ đến một mức độ nào đó thôi. Ngài không thể bày tỏ thêm chân lý cho họ vì họ không hiểu nổi.
14:26 Đức Thánh Linh sẽ bày tỏ nhiều hơn. Ngài được Cha sai đến ương danh Đấng Christ vào Lễ Ngũ Tuần. Thánh Linh đến trong danh Đấng Christ theo ý nghĩa Ngài đến để đại diện cho Đấng Christ trên đất này. Ngài không đến để làm vinh hiển chính Ngài, nhưng để kéo con người đến với Cứu Chúa. Chúa phán: "Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự." Thánh Linh thực hiện việc này trước hết qua chức vụ rao giảng của các sứ đồ, sau đó qua lời thành văn của Đức Chúa Trời mà chúng ta có ngày nay. Đức Thánh Lỉnh nhắc lại cho nhớ mọi điểu Cứu Chúa đã dạy. Trên thực tế, dường như Chúa Jêsus đã trình bày hình bóng về mọi sự dạy dỗ được Thánh Linh triển khai ữong phần còn lại của Tân Ước.
0. Chúa Jèsus Bể sự Binh An của Ngài Lại CHO Các Môn Đõ (14:27-31)
14:27 Người sắp qua đời thường viết ra ý muốn và di chúc cuối cùng của mình, Ưong đó để lại tài sản cho những người yêu dấu. ở đây, Chúa Jêsus đang làm chính cồng việc này. Tuy nhiên, Ngài không để di chúc để chia tài sản vật chất, nhưng để lại điều mà tiền bạc không mua được - sự bình an, sự bình an bề ương của lương tâm xuất phát từ chỗ biết tội mình đã được tha và biết mình được giải hòa với Đức Chúa Trời. Đấng Christ có thể ban bình an ấy vì Ngài đã mua bằng chính huyết Ngài tại Gôgôtha. Sự bình an ấy chẳng phải như sự bình an của thế gian cho - dè xẻn, ích kỷ, và chỉ có ương chốc lát. Sự ban bình an của Ngài có đời đời. Vậy cớ sao Cơ Đốc nhân phải bối rối và sợ hãi?
14:28 Chúa Jêsus đã cho họ biết Ngài sắp lìa khỏi họ, và về sau Ngài sẽ tiở lại để đón họ về Thiên đàng với Ngài. Nếu họ yêu mến Ngài, điều này ắt khiến họ vui mừng. Hiển nhiên, ừên một phương diện họ thật sự yêu mến Ngài. Nhưng họ không hiểu hết Ngài là ai, vì vậy tình yêu của họ vẫn chưa sâu đậm như đáng phải có.
"Các ngươi từng nghe ta nói rằng: Ta đi, và ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì sẽ vui mừng về điểu ta đi đến cùng Cha, bởi vì Cha tôn trọng hơn ta." Thoạt tiên, câu này có vẻ mâu thuẫn với mọi điều Ngài dạy về sự bình đẳng của Ngài với Đức Chúa Cha. Nhưng không hề có sự mâu thuẫn nào, và phân đoạn này giải thích ý nghĩa ấy. Khi còn ưên đất này, Chúa Jêsus bị ghét, bị xua đuổi, bị bắt bớ và truy lùng. Con người nói phạm đến Ngài, mắng nhiếc sỉ vả Ngài, vả ưên mặt Ngài. Ngài chịu đựng những nhục nhã kinh khiếp từ tay tạo vật của Ngài.
Đức Chúa Cha không hể chịu những sự đối đãi thô bạo đến dường ấy từ nơi con người. Ngài ở Thiên đàng, cách xa sự gian ác của tội nhân.
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Khỉ Chúa Jêsus về trời, Ngài sẽ ở nơi mà những sỉ nhục như thế không hề tới được. Do đó, các môn đồ đáng phải vui mừng khi Chúa cho biết Ngài sắp đi đến cùng Cha, vì ương ý nghĩa này, Cha tôn trọng hơn Ngài. Cha không hề cao ương hơn ương tư cách Đức Chúa Trời, nhưng cao trọng hơn vì Cha không hề đến thế gian Ương tư cách con người để bị đối đãi cách tàn bạo. Về các thuộc tánh của thần tánh, Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con bình đẳng. Nhưng khi nghĩ đến địa vị thấp hèn mà Chúa Jêsus đã mặc lấy Ương tư cách Con Người Ưên đất này, chúng ta nhận thấy theo ý nghĩa đó, Đức Chúa Cha tôn trọng hơn Chúa Jêsus. Cha tôn ương hơn xét về địa vị chứ không phải về Thân Vị.
14:29 Với sự quan tâm không chút ích kỷ đối với các môn đồ đang đầy sợ hãi, Chúa bày tỏ những biến cố tương lai này để họ sẽ không bị vấp phạm, ngã lòng, sợ hãi, nhưng trái lại, sẽ tin.
14:30 Chúa biết gần đến lúc Ngài bị phản và Ngài không còn nhiều thời gian nói chuyện với những người thuộc về Ngài. Bấy giờ Satan còn đến gần hem, nhưng Cứu Chúa biết kẻ thù không tìm được tì vít tội lỗi nào nơi Ngài. Trong Đấng Christ không có điều gì đáp ứng với những cám dỗ xấu xa của ma quĩ. Thật sự lố bịch nếu có người nào không phải là Chúa Jêsus mà đám tuyên bố rằng Satan không thể tìm được chỉ nơi người ấy.
14:31 Chúng ta có thể diễn ý câu này như sau: "Ta đã sắp bị phản rồi. Ta sẽ tự nguyện đi đến thập tự giá. Đây là ý muốn của Cha dành cho ta.
Điều đó sẽ cho thế gian biết ta yêu mến Cha biết dường nào. Đó là lý do khiến ta sẽ ra đi không chút kháng cự." Với lời này, Chúa truyền các môn đồ đứng dậy và đì với Ngài. Chúng ta không rõ có phải lúc này họ rời phòng cao hay không. Có lẽ phần bài giảng còn lại điển ra đang khi họ đi đường.
p. Chúa Jêsus, Gốc Nho Thật (15:1-11)
15:1 Trong Cựu Ước, dân Ysơraên được mô tả là cây nho được Đức Giêhôva ưồng. Nhưng dân này tỏ ra bất trung và không kết quả, nên Chúa Jêsus giờ đây trình bày chính Ngài là gốc nho thật, là sự ứng nghiệm ứọn vẹn của mọi hình và bỏng khác. Đức Chúa Cha là người trồng nho.
15:2 Người ta có nhiều ý kiến về nghĩa của câu "nhánh nào trong ta mà không kết quả." Có người nghĩ đây là một người mạo xưng. Giáo sư này giả vờ như mình là Cơ Đốc nhân, nhưng chưa hề liên hiệp thật với Đấng Christ bởi đức tin. Người khác nghĩ đây là Cơ Đốc nhân thật nhưng mất sự cứu rỗi bởi vì không sanh trái được. Rõ ràng không thể như vậy được, vì sẽ mâu thuẫn với rất nhiều phân đoạn khác dạy tín hữu có sự cứu rỗi đời đời. Người khác nữa cho đây là Cơ Đốc nhân thật đã sa ngã. Người này xa cách Chúa và trở nên ham thích những điều thuộc về thế gian này. Người ấy không tỏ ra được trái của Thánh Linh - yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiển lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.
Nói chính xác ra, Chúa làm gì cho những nhánh không kết quả sẽ tùy thuộc vào cách dịch động từ Hy văn
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airo. Động từ này có thể mang nghĩa "lấy di" như trong truyền thống King James (cũng được dịch theo cách này ừong Giăng Ì :29). Như vậy, câu này sẽ nói đến sự sửa phạt bằng sự chết thuộc thể (LCôrinhtô 11:30). Tuy nhiên, chính chữ này cũng có nghĩa "nâng lên" (như ữong Giăng 8:59). Như vậy câu này sẽ là chức vụ tích cực để khích lệ những nhánh không kết quả bằng cách làm cho nhánh ấy nhận được ánh sáng và không khí cách dễ dàng hơn, và hy vọng nó sẽ sanh ra ưái.
"Nhánh nào kết quả" là Cơ Đốc nhân đang tăng trưởng để ngày càng ưở nên giống Chúa Jêsus hơn. Ngay cả những nhánh như thế cũng cần được tỉa sửa hay tẩy sạch. Nhánh nho thật cần được tẩy sạch khỏi côn trùng và nấm mốc thể nào, thì Cơ Đốc nhân cũng phải được tẩy sạch khỏi những điều của thế gian đang bám vào thể ấy.
15:3 Tác nhân tẩy sạch chính là Lời của Chúa. Môn đồ lúc đầu đã được tẩy sạch bới Lời Chúa lúc họ hoán cải. Ngay khi Chúa đang nói chuyện với họ, lời Ngài đã có công dụng tẩy uế ưong đời sống họ. Vì vậy, có thể câu này nói đến sự xưng công bình và sự nên thánh.
15:4 ở trong có nghĩa ở ngay tại chỗ hiện tại của mình. Cơ Đốc nhân này được đặt trong Đấng Christ; đó chính là vị ưí của người ấy. Trong nếp ăn ở hằng ngày, người ấy nên ở Ưong sự tương giao mật thiết với Chúa. Nhánh ở ương gốc nho bằng cách rút toàn bộ sự sống và chất bổ dưỡng cho mình từ gốc. Như vậy, chúng ta ở trong Đấng Christ bằng cách dành thì giờ cầu nguyện, đọc và vâng giữ lời Ngài, tương giao với dân sự Ngài, và liên tục ý thức về mối liên hệ của mình với Ngài. Khi chúng ta giữ mối tiếp xúc liên tục như thế với Ngài, chúng ta biết Ngài ở trong chúng ta và Ngài ban cho chúng ta sức mạnh cùng những nguồn cung ứng thuộc linh. Nhánh chỉ có thể sinh trái khi ở trong gốc nho. Cách duy nhất để tín hữu sanh trái của đặc tính giống Đấng Christ chính là sống Ương mối tiếp xúc với Đấng Christ từng giây phút.
15:5 Chính Đấng Christ là gốc nho; tín hữu là những nhánh nho. Không phải nhánh nho sống vì Gốc Nho, nhưng nó để cho sự sống của Gốc Nho tuôn chảy qua các nhánh. Đôi khi chúng ta cầu nguyện: "Lạy Chúa, xin giúp con sống cuộc đời con cho Ngài." Tốt hơn nên cầu nguyện: "Lạy Chúa Jêsus, xin tuồn trào sự sống Ngài qua con." ở ngoài Đấng Christ, chúng ta chẳng làm chi được. Nhánh nho có một mục đích ừọng đại - sanh ữái nho. Nhánh nho không dùng để làm đồ đạc trong nhà hay để cất nhà. Thậm chí nhánh nho cũng không dùng làm củi tốt được. Nhưng nó tốt cho việc sinh ra trái - miễn là nhánh ở Ưong gốc nho.
15:6 Câu 6 gây ra nhiều bất đồng ý kiến. Người ta tin nhân vật được mô tả ở đây là tín hữu đã sa vào tội lỗi nên do đó bị hư mất. Lối giải thích như thế mâu thuẫn trực tiếp với nhiều câu Kinh Thánh dạy rằng không một con cái thật nào của Đức Chúa
Trời sẽ bị hư mất Người khác tín đây là một người tự xưng - là người giả vờ làm Cơ Đốc nhân nhưng chưa hề được tái sanh. Giuđa thường được dùng làm minh họa cho hạng người này.
Chúng ta tín người này là tín hữu thật vì phần Kinh Thánh này Hên quan đến những Cơ Đốc nhân thật. Đề tài không phải là sự cứu rỗi, nhưng là ở ương Chúa và kết quả. Nhưng bởi bất cẩn và không cầu nguyện, tín hữu này không còn liên lạc với Chúa. Kết quả là người phạm tội nào đó, và lời chứng của người bị phá hỏng. Vì không ở Ương Đấng Christ, người bị ném ra ngoài như nhánh nho - không phải bởi Đấng Christ, nhưng bởi người khác. Các nhánh này được gom lại rồi ném vào lửa, và chúng cháy. Không phải Đức Chúa Trời làm việc đó, nhưng con người. Điều này có nghĩa gì? Điều này có nghĩa người ta nhạo báng chế giễu Cơ Đốc nhân sa ngã này. Họ bôi nhọ người ấy. Họ ném lời chứng Cơ Đốc nhân của người ấy vào lửa. Điều này được minh họa rõ Ưong đời sống của Đavít. Ông là tín hữu thật, nhưng ông bất cẩn với Chúa rồi phạm tội ngoại tình và sát nhân. ông khiến những kẻ thù của Chúa nói phạm đến Ngài. Ngay cả ngày nay, những người vô thần vẫn chế giễu tên của Đavít (và Đức Chúa Trời của Đavít nữa). Họ đã ném ông - thực sự đã đúng như vậy -vào lửa.
15:7 ở trong Chúa là bí quyết của đời sống cầu nguyện thành công. Càng gần Chúa, chúng ta sẽ càng học cách suy nghĩ theo đúng ý của Ngài.
Càng biết Chúa qua Lời Ngài, chúng ta sẽ càng hiểu ý muốn Ngài. Càng thuận ý với Ngài, chúng ta càng biết chắc lời cầu nguyện của mình được nhậm.
15:8 Khi con cái Đức Chúa Trời thể hiện hình ảnh của Đấng Christ ra cho thế gian, thì Cha được sáng danh, người ta buộc phải xưng nhận Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại khi Ngài có thể biến đổi những tội nhân gian ác đến như thế ưở thành những thánh đồ thánh thiện tín kính đến như vậy. Để ý sự tiến ưiển ưong đoạn này: kết quả (câu 2), sai ưái hem (câu 2), kết nhiều quả (câu 8).
"Thì sẽ làm môn đổ của ta vậy." Câu này có nghĩa chúng ta chứng tỏ mình là môn đồ Ngài khỉ chúng ta ở trong Ngài. Lúc đó, người khác có thể thấy chúng ta là môn đổ thật, thấy chúng ta giống Chúa chúng ta.
15:9 Tình yêu của Cứu Chúa dành cho chúng ta cũng chính là tình yêu của Đức Chúa Cha đối với Đức Chúa Con. Chúng ta phải sấp lòng mình xuống thờ phượng khi đọc đến những lời lẽ thế này. Tình yêu ấy cỏ cùng một phẩm chắt và mức độ. Đây là "tình yêu bao la, sâu rộng, không thể dò thấu, tình yêu vượt trồi hem mọi tri thức, và con người không bao giờ hiểu hết được." Tình yêu này là "vực sâu nơi đó mọi ý tưởng của chúng ta đều bị chết đuối." Chúa chúng ta phán: "Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta." Điều này có nghĩa chúng ta phải liên tục nhận ra tính yêu của Ngài và hướng tình yêu ấy trong đời sống mình.
15:10 Phần đầu câu lo cho chúng ta biết làm sao để ở ương tình yêu của Ngài; đó là bằng cách giữ điểu răn Ngài. "Không còn cách nào để được hạnh phúc trong Chúa Jêsus khác hơn là tín cậy và vâng lời." Phần cuối câu này nêu cho chúng ta Tấm Gương Trọn Lành. Chúa Jêsus đã giữ các điểu răn của Cha Ngài. Mọi việc Ngài làm đều là vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài cứ hưởng liên tục tình yêu của Cha. Không điều nào xen vào làm hỏng cảm nhận mối tương giao trìu mến ngọt ngào ấy.
15:11 Chúa Jêsus tìm thấy sự vui mừng sâu nhiệm của Ngài nơi sự tương giao với Đức Chúa Cha. Ngài muốn môn đồ hưởng sự vui mừng ra từ sự nương cậy Ngài. Ngài muốn sự vui mừng của Ngài cũng là sự vui mừng của họ. Con người nghĩ sự vui mừng chính là có thể sống càng hạnh phúc càng tốt bằng cách loại Đức Chúa Trời ra khỏi đời sống mình. Chúa dạy rằng sự vui mừng thật đến bởi đưa Đức Chúa Trời vào trong đời sống mình càng nhiều càng tốt. "Để sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn," hay "được mãn nguyện." Sự vui mừng của họ sẽ trọn vẹn khi ở ương Đấng Christ và vâng giữ các điều răn Ngài. Nhiều người dùng Giăng 15 để dạy về những nỗi nghi ngờ trong sự an ninh của tín hữu. Họ dùng những câu trước đó để chứng minh chiên của Đấng Christ cuối cùng có thể bị hư mất. Nhưng mục đích của Chúa không phải là "để sự nghi ngờ của các ngươi được trọn vẹn," nhưng để sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.
q. Mạng Lịnb ĩrnyỂn ven Thương Nhau (15:IZ-Í7)
15:12 Chúa sắp lìa khỏi các môn đổ Ngài. Họ sẽ bị để lại trong thế giới thù địch này. Khi những căng thẳng gia tăng, sẽ có nguy cơ môn đồ tranh chiến với nhau. Vì vậy Chúa để lại mạng lịnh thường trực này: "Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi."
15:13 Tình yêu của họ phải có được bản chất là: họ sẽ sẵn lòng chịu chết vì nhau. Những ai sẵn lòng chết vì nhau thì sẽ không đánh với nhau nữa. Tấm gương vĩ đại nhất về sự tự hy sinh của con người ấy là một người chịu chết vì những bạn hữu mình. Các mồn đồ của Đấng Christ được gọi đến thể loại tận hiến này. Có người đã phó mạng sống mình theo đúng nghĩa đen; người khác dành Ưọn cuộc đời phục vụ dân sự Chúa cách không mệt mỏi. Chúa Jêsus là Tấm Gương này. Ngài phó mạng sống vì các bạn hữu Ngài. Đương nhiên, lúc Chúa chịu chết thay họ, họ là những kẻ thù, nhưng khi họ được cứu thì MỞ thành bạn hữu Ngài. Như vậy, đúng là Ngài đã chết thay cho bạn hữu Ngài cũng như cho kẻ thù Ngài.
15:14 Chúng ta chứng tỏ mình là bạn hữu Ngài bằng cách làm theo điểu Ngài truyền cho chúng ta. Đây không phải là cách để chúng ta tìở nên bạn Ngài, nhưng trái lại là cách để chúng ta chứng tỏ tình bạn ấy cho thế gian thấy.
15:15 ở đây, Chúa nhấn mạnh sự khác biệt giữa đẩy tớ và bạn hữu. Đẩy tớ chỉ buộc phải làm những công việc
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đã dành cho họ, nhưng bạn hữu được kể vào hàng thân tín. Chúng ta tiết lộ những kế hoạch tương lai của mình cho bạn hữu. Những thông tín thầm kín riêng tư được chia sẻ với bạn hữu. Trên một phương điện, môn đồ sẽ luồn luồn tiếp tục làm đầy tớ của Chúa, nhưng họ còn troi hem thế nữa - họ sẽ là bạn. Ngay cả bấy giờ, Ngài vẫn đang bày tỏ cho họ những điều Ngài đã nghe từ nơi Cha Ngài. Ngài đang kể cho họ nghe sự ra đi của Ngài, sự giáng lâm của Thánh Linh, sự tái lâm của chính Ngài, và ưách nhiệm của họ ương khoảng thời gian ấy. Có người đã nói rằng với tư cách nhánh nho, chúng ta nhận lãnh (câu 5); là môn đồ, chúng ta đi theo (câu 8); và là bạn, chúng ta cảm thông (câu 15).
15:16 Để họ khỏi có khuynh hướng ưở nên ngã lòng và bỏ cuộc, Chúa nhắc họ nhớ Ngài là Đấng chọn họ. Có thể điều này muốn nói Ngài chọn họ để cứu rỗi đời đời, chọn làm môn đổ, hoặc chọn để có kết quả. Ngài đã lập các môn đồ để thực hiện công việc đặt trước mặt họ. Chúng ta phải đi và kết quả. Có lẽ kết quả nói đến những em của đời sống Cơ Đốc, như yêu thương, vui mừng, bình an, V.V.. Hoặc có lẽ nói đến những linh hồn chinh phục được về cho Chúa Jêsus Christ. Cỏ mối liên kết gần gũi giữa hai điều này. Chỉ khi chúng ta đang thể hiện loại bông ưái thứ nhất, chúng ta mới có thể sinh ra loại Ưái thứ nhì.
Cụm từ "hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn" khiến chúng ta nghĩ ưái ở đây nói đến sự cứu rỗi nhiều linh hổn. Chúa chọn các môn đổ để ra đi và đem lại kết quả lâu dài. Ngài không thích những lời tuyên xưng suông về đức tin nơi Ngài, nhưng quan tâm đến những trường hợp được cứu đích thật. L. s. Chaíer lưu ý rằng ưong chương này, chúng ta có sự cầu nguyện hiệu nghiệm (câu 7), niềm vui Thiên đàng (câu li), và kết quả lâu dài (câu ló). "Mọi điểu các ngươi... cẩu xin." Bí quyết của sự phục vụ kết quả chính là cầu nguyện. Các mồn đồ được sai đi với lời bảo đảm Cha sẽ ban mọi điểu họ nhân danh Đấng Christ cầu xin.
15:17 Chúa sắp báo trước cho môn đồ biết về sự thù địch của thế gian. Ngài mở đầu bằng cách bảo họ yêu thương nhau, gắn bó với nhau, và hiệp một với nhau chống lại kẻ thù.
R. Chúa JỄSDS Báo Trước sự Thò Ghét của Thí Gian (15:18-16:4)
15:18,19 Các môn đồ đừng ngạc nhiên hay ngã lòng ví bằng thế gian ghét họ. (Chữ "ví bằng" không diễn tả sự nghi ngờ điểu này có xảy ra không; điều đó chắc chắn đến.) Thế gian ghét Chúa, và sẽ ghét mọi người nào giống như Ngài.
Người thuộc về thế gian yêu mến những người sống giống như họ -những người ăn nói thô tục đổi bại và buông mình vào những ham muốn của xác thịt. Hay những người có văn hóa nhưng chỉ sống cho riêng bản thân họ. Cơ Đốc nhân định tội họ bằng chính nếp sống thánh khiết của mình, bởi đó thế gian ghét họ.
15:20 ở đây, chữ "đầy tớ" nguyên văn là "nô lệ." Môn đồ Chúa đừng
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mong mình được thế gian đối đãi tốt hơn cách họ đối đãi với Chủ của mình. Người ấy sẽ bị bắt bớ giống như Đấng Christ đã bị. Lởi nói của người ấy sẽ bị thế gian khước từ như lời nói của Cứu Chúa đã bị khước từ.
15:21 Sự thù ghét và bắt bớ này là "vì danh ta." Chính vì tín hữu được liên kết với Đấng Christ; vì tín hữu đã được Đấng Christ phân rẽ khỏi thế gian; và vì mang danh và hình ảnh của Đấng Christ. Thế gian không biết Đức Chúa Trời. Họ không biết Cha đã sai Chúa đến thế gian để làm Cứu Chúa. Nhưng không hề có cớ nào bào chữa cho sự không biết này.
15:22 Không phải ở đây Chúa đang dạy rằng nếu Ngài chưa đến, thì con người sẽ không phải là tội nhân. Từ thời Ađam, mọi người đều là tội nhân. Nhưng tội của họ sẽ không lớn lao ưầm trọng như hiện bấy giờ. Những người này đã nhìn thấy Con Đức Chúa Trời và nghe những lời kỳ điệu của Ngài. Họ không tìm được lỗi lầm nào nơi Ngài. Thế nhưng họ đã khước từ Ngài. Chính điều này đã khiến cho tội lỗi họ lớn và ừầm ừọng như thế. Vì vậy đây là vấn đề so sánh. So với tội kinh khiếp của họ là chối bỏ Chúa vinh hiển, thì những tội khác của họ thấm vào đâu. Giờ đây họ không còn cớ nào để chữa chối được tội lỗi mình. Họ đã khước từ Sự Sáng của thế gian!
15:23 Khi ghét Đấng Christ, họ cũng ghét Cha Ngài nữa. Đấng Christ và Cha là Một. Họ không thể nói họ yêu Đức Chúa Trời, vì nếu yêu Ngài, thì ắt hẳn cũng yêu Đấng được Đức Chúa Trời sai đến rồi.
15:24 Họ không những chịu ưách nhiệm về việc đã nghe những lời dạy của Đấng Christ; họ còn thấy các phép lạ của Ngài nữa. Điều này càng định tội họ nặng hơn. Họ đã thấy những việc mà chưa có ai khác từng làm. Chối bỏ Đấng Christ khi đã có bằng chứng này thì không còn cớ bào chữa nào nữa. Chúa so sánh mọi tội khác của họ với một tội này, và nói rằng những tội khác không ra gì cả khi đem so với tội chối Chúa như vậy. Vì họ ghét Con nên họ cũng ghét Cha Ngài, và đây chính là sự định tội kinh khiếp cho họ.
15:25 Chúa nhận thấy thái độ của con người đối với Ngài làm ứng nghiệm chính xác lời tiên tri. Thithiên 69:4 dự ngôn rằng Đấng Christ sẽ bị ghét vô cớ. Giờ đây khi việc ấy "xảy ra" Chúa bình luận rằng chính Cựu Ước mà những người này rất quý trọng đã báo trước sự thù ghét vô lý của họ đối với Ngài. Sự kiện điều này được nói tiên ui không có nghĩa những người ấy bắt buộc phải ghét Ngài. Họ ghét Ngài bởi sự chọn lựa tự ý của họ, nhưng Đức Chúa Trời đã thấy trước điều đó sẽ xảy ra, và Ngài khiến Đavít viết xuống ưong Thithiên 69.
15:26 Bất chấp sự khước từ của con người, sẽ vẫn có sự làm chứng tiếp theo cho Đấng Christ. Lời chứng đó sẽ được thực hiện bởi Đấng Yên ủi - tức Đức Thánh Linh. ở đây, Chúa nói sẽ sai Thánh Linh ra từ Cha. Trong Giăng 14: Ì ố, Đức Chúa Cha là Đấng đã sai Đức Thánh Linh đến. Đây há chẳng phải một bằng chứng nữa về
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quyền bình đẳng của Con và Cha sao? Còn ai ngoài Đức Chúa Trời có thể sai một Đấng vốn là Đức Chúa Trời đến? Thần Lẽ Thật ra từ Cha. Điều này có nghĩa Ngài đang được Đức Chúa Trời sai phái không ngừng, và sự giáng lâm của Ngài ương ngày Lễ Ngũ Tuần là một trường hợp đặc biệt của việc này. Thánh Linh làm chứng về Đấng ChrisL Đây là sứ mạng trọng đại của Ngài. Ngài không tìm cách khiến con người bận rộn với chính Ngài, dầu Ngài là một ương Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài hướng sự chú ý của cả tội nhân lẫn thánh đồ vào Chúa vinh hiển.
15:27 Thánh Linh sẽ làm chứng trực tiếp qua các môn đồ. Họ đã & cùng với Chúa từ lúc ban đầu chức vụ công khai của Ngài và đặc biệt' đủ tư cách để nói về thân vị và công tác của Ngài. Nếu như có ai tìm thấy sự bất toàn nào nơi Chúa, những người ấy ắt phải ở với Chúa lâu tối đa. Nhưng họ không hề thấy Ngài phạm tội nào cả. Họ có thể làm chứng cho sự kiện Ngài là Con Vô Tội của Đức Chúa Trời và là Cứu Chúa của thế gian.
16:1 Chắc hẳn các môn đổ đã ấp ủ niềm hy vọng của dân Do Thái nói chung - là mong Đấng Mêsi sẽ thiết lập vương quốc Ngài và quyền lực của Rôma sẽ bị phá tan. Thay vì điều đó, Chúa bảo họ Ngài sắp chịu chết, sống lại, và ưở về ười. Đức Thánh Linh sẽ đến, và các môn đồ sẽ đi ra làm chứng cho Đấng Christ. Họ sẽ bị thù ghét và bị bắt bớ. Chúa bảo trước cho họ mọi điều này để cho họ sẽ không bị vỡ mộng, bị vấp phạm, hoặc bị sốc.
16:2,3 Người Giuđa kể bị đuổi khỏi nhà hội là một ưong những điều tệ hại nhất trên đời. Thế nhưng điểu này sẽ xảy ra cho những người Giuđa nào làm môn đồ của Chúa Jêsus. Đạo Đấng Christ sẽ bị thù ghét đến nỗi những người tìm cách trừ khử đạo ấy ngỡ rằng họ đang làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy thể nào một người có thể rất thành thật, rất sốt sắng, thế nhưng lại rất sai lầm.
Không nhận ra thần tánh của Đấng Christ chính là cội rễ của vấn đề này. Người Do Thái không chịu tiếp nhận Ngài, và khi làm như vậy, họ đã không chịu tiếp nhận Đức Chúa Cha.
16:4 Một lần nữa, Chúa báo trước cho các môn đồ để họ không bị rúng động trước những hoạn nạn ấy khi chúng xảy ra. Họ sẽ nhở rằng Chúa đã báo trước sự bắt bớ; họ sẽ biết đấy hoàn toàn là một phần ừong kế hoạch này đành cho đời sống họ. Trước kia Ngài không nói nhiều cho họ về điều này vì Ngài đã ở với họ. Không cần phải làm cho họ bối rối hay khiến tâm trí vẩn vơ lang thang khỏi những điều Ngài đã dạy. Nhưng giờ đây Ngài sắp lìa họ, nên Ngài phải nói cho họ biết con đường ở phía trước.
s. Sự Hiện Đến Cùa Thẩn Lẽ Thật (16:5-15) 16:5 Câu 5 dường như diễn tả nỗi thất vọng: các môn đồ không quan tâm đến điều đang chờ Chúa. Dầu đã hỏi chung chung rằng Ngài sẽ đi đâu, họ đường như chẳng mấy bận tâm.
16:6 Họ lo ngại đến tương lai của họ hơn là của Chúa. Trước mặt Chúa là thập tự giá và mồ mả. Trước mặt họ là sự bắt bớ khi phục vụ Chúa. Họ
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chứa chan sự phiền não vì những hoạn nạn của họ hem là lo cho Chúa.
16:7 Dầu vậy, họ sẽ không bị để lại mà không có sự giúp đỡ và an ủi. Đấng Christ sẽ sai Thánh Linh đến làm Đấng Yên ủi họ. Chính vì ích lợi cho các môn đồ mà Đàng Yên Ui sẽ đến. Ngài sẽ ban quyền năng cho họ, giúp họ can đảm, dạy dỗ họ, và khiến Đấng Christ ưở nên thực tế với họ hem cả trước kia nữa. Đấng Yên ủi sẽ không đến cho tới khi Chúa Jêsus ưở về Ười và được vinh hiển. Dĩ nhiên, Thánh Linh vẫn ở ương thế gian trước biến cố này, nhưng Ngài sẽ đến theo cách mới - để cáo ưách thế gian và chăm sóc cho người được chuộc.
16:8 Thánh Linh sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công bình và sự đoán xét. Nói chung, người ta nghĩ câu này muốn nói Ngài tạo nên một nhận thức bề ữong về các điều ấy ương đời sống của mỗi một tội nhân. Tuy đúng như vậy, nhưng không chính xác là sự dạy dỗ ưong phần này. Thánh Linh lên án thế gian bằng chính sự kiện Ngài hiện diện ưong thế gian. Đáng ra Ngài không ở thế gian này, vì Chúa Jêsus sẽ ở thế gian, cai trị thế gian. Thế gian khước từ Ngài, và Ngài trở về Thiên đàng. Thánh Linh ở ữên thế gian này thay thế cho Đấng Christ đã bị khước từ, và điều này chứng minh tội phạm của thế gian.
16:9 Thánh Linh cáo ưách thế gian về tội không tin Đấng Christ. Ngài là Đấng xứng đáng cho họ tín. Nơi Ngài không điều gì khiến con người không tin được. Nhưng họ không chịu tín. Hiện diện của Thánh Linh trong thế gian là lời làm chứng về tội phạm của họ.
16:10 Cứu Chúa tuyên bố Ngài là Đấng cồng bình, nhưng con người nói Ngài bị quỷ ám. Đức Chúa Trời đã lên tiếng tối hậu. Trên thực tế: Ngài phán: "Con ta là công bình, Ta sẽ chứng minh điều đó bằng cách khiến Ngài từ kẻ chết sống lại và đưa Ngài về ười." Thánh Linh làm chứng cho sự kiện Đấng Christ là công bình và thế gian là có tội.
16:11 Hiện diện của Thánh Linh cũng cáo ưách thế gian về sự phán xét hầu đến. Chính sự kiện Ngài có mặt trên đất này có nghĩa ma quỉ đã bị đoán phạt rồi tại thập tự giá và mọi người nào khước từ Cứu Chúa sẽ cùng chung với Satan chịu đoán phạt kinh khiếp Ương ngày hầu đến.
16:12 Chúa còn nhiều điểu khác nữa để nói cho các môn đổ, nhưng họ không thể hiểu nổi. Đây là nguyên tắc quan ưọng trong công tác dạy dỗ. Phải có tiến bộ nhất định trước đã, rồi sau đó mới có thể nhận lãnh thêm những chân lý cao hơn. Chúa không bao giờ dạy tới tấp cho các môn đồ. Ngài dạy cho họ "hàng thêm hàng, giềng mối thêm giềng mối."
16:13 Công tác mà Chúa khới sự sẽ được Thần Lẽ Thật tiếp nối. Ngài sẽ dẫn họ vào mọi lẽ thật. Trên một phương diện, mọi lẽ thật đã được phó thác cho các sứ đồ ngay ưong đời của họ. Đến lượt họ truyền lại mọi lẽ thật ấy vào các văn phẩm, và ngày nay chúng ta cỏ mọi chân lý Ương Kinh Thánh Tân Ước. Cùng với Cựu Ước,
Tân ước làm hoàn chỉnh khải thị thành văn của Đức Chúa Trời cho con người. Nhưng đương nhiên, điều này đúng cho mọi thời đại: Thánh Linh dẫn dân sự Chúa vào mọi lẽ thật. Ngài thực hiện qua Kinh Thánh. Ngài sẽ chỉ nói những điều Cha và Con đã giao cho Ngài nói. "Ngài tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến." Đương nhiên, điều này được thực hiện trong Tân Ước, và đặc biệt Ưong sách Khải Huyền để bày tỏ về tương lai.
16:14 Cồng tác chính của Ngài là làm sáng danh Đấng Christ. Bởi điều này, chúng ta có thể thử nghiệm mọi sự giảng dạy. Nếu sự giảng dạy ấy có tác dụng làm vinh hiển danh Cứu Chúa thì đến từ Thánh Linh. "Ngài sẽ lấy điểu thuộc về ta" có nghĩa Ngài sẽ nhận lãnh những chân lý vĩ đại về Đấng Christ. Đấy là những điều Ngài bày tỏ cho tín hữu. Đề tài này không bao giờ cạn kiệt được!
16:15 Mọi thuộc tánh của Cha cũng thuộc về Con nữa. Chúa Jêsus đang phán về những sự ừọn lành này Ương câu 14. Thánh Linh bày tỏ cho các sứ đồ về những sự ứọn lành đầy vinh hiển, những chức vụ, chức vị, ân điển và sự đầy dẫy của Chúa Jêsus.
ĩ. Bũổn Râu Biên Thành Voi Mừng (16:16-
22)
16:16 Không rõ về khung thời gian chính xác của câu Ì ó. Có thể câu này nói Chúa sẽ xa họ ương ba ngày, sau đó sẽ hiện ra lại với họ sau khi phục sinh. Cũng có thể câu này nói Chúa sẽ ữớ về với Cha ưên ười, và rồi sau ít lâu (Thời Đại hiện nay), Ngài sẽ ưở lại với họ (Sự Tái Lâm Của Ngài).
Hoặc có thể trong ít lâu, họ sẽ không nhìn thấy Ngài bằng con mắt thuộc thể, nhưng sau khỉ Thánh Linh được ban xuống ương Lễ Ngũ Tuần, họ sẽ biết Ngài bằng đức tín theo phương cách mà trước đó họ chưa hề nhìn thấy về Ngài.
16:17 Các môn đồ bối rối. Nguyên nhân khiến họ bối rối chính vì ưong câu lo, Cứu Chúa phán: "Ta đi đến cùng Cha, và các ngươi chẳng thấy ta nữa." Giở đây Ngài phán: "Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ỉa; rồi ít lâu nữa các ngươi lại thây ỉa, vì ỉa đi về cùng Cha." Họ không thể dung hòa được hai câu này.
16:18 Họ hỏi nhau ý nghĩa của những chữ "còn ít lâu." Lạ thay, ngày nay chúng ta gặp y nguyên nan đề ấy. Chúng ta không biết những chữ này chỉ về ba ngày trước khi Ngài phục sinh, bốn mươi ngày trước Lễ Ngũ Tuần, hay hem 1900 năm trước khi Ngài Tái Lâm!
16:19,20 Là Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus có thể hiểu được ý tưởng của họ. Qua những câu hỏi của Ngài, Chúa cho thấy Ngài hiểu hết những sự khó hiểu của họ.
Ngài không trả lời nan đề của họ cách trực tiếp, nhưng nêu thêm thông tín về "còn ít lâu." Thế gian sẽ vui mừng vì đã đóng đinh được Chúa Ịêsus, còn các môn đồ sẽ khóc lóc và than vãn. Nhưng sự lo buồn của họ sẽ đối thành vui vẻ, và thực vậy - thứ nhất là bởi sự sống lại của Chúa, và thứ nhì bới sự hiện đến của Thánh Linh. Sau đó, đối với mọi môn đồ của mọi thời đại, đau buồn sẽ biến thành vui mừng khi Chúa Jêsus tái lâm.
16:21 Còn gì đáng lưu ý hem sự nhanh chóng quên những cơn đau đớn của người mẹ sau khi sinh được con. Đối với các môn đồ này cũng vậy. Sự đau buồn vì Chúa của họ vắng mặt sẽ được quên đi nhanh chóng khi họ lại được nhìn thấy Ngài.
16:22 Một lần nữa, chúng ta phải thừa nhận mình không biết thời điểm được nêu ra qua lời của Chúa: "Ta sẽ lại thấy các ngươi." Câu này nói đến sự phục sinh của Ngài, việc Ngài sai Thánh Linh đến ữong Lễ Ngũ Tuần, hay sự tái lâm của Ngài? Trong cả ba trường hợp, kết quả đều là vui mừng, và là sự vui mừng không ai cướp đi được.
u. Cáo Nguyện Vãi Cbs Trong Danh Chóa Jẽsus (16:23-28)
16:23 Cho đến bây giờ, các môn đồ vẫn đem đến cho Chúa mọi thắc mắc và cầu xin của họ. Trong ngày đó (thời đại mở đầu bằng sự giáng lâm của Thánh Linh ương Lễ Ngũ Tuần), Ngài sẽ không còn ở với họ ương thân thể ấy nữa, vì vậy họ sẽ không còn nêu câu hỏi cho Ngài nữa. Nhưng phải chăng như vậy có nghía họ sẽ không còn đến hỏi được ai nữa? Không, trong ngày đó, họ sẽ có đặc ân là cẩu xin nơi Đức Chúa Cha. Cha sẽ đáp lời cầu xin của họ vì cớ Chúa Jêsus. Những lời cầu xin được ban cho không phải vì chúng ta xứng đáng, nhưng vì Chúa Jêsus là Đấng xứng đáng.
16:24 Trước lúc này, các môn đổ chưa hề cầu nguyện với Đức Chúa Cha ưong danh Chúa Jêsus. Giờ đây họ được mời gọi hãy cầu xin đì. Qua lời cầu xỉn được nhậm, sự vui mừng của họ sẽ được trọn vẹn.
16:25 Ý nghĩa ưong phần lớn sự dạy dỗ của Chúa không phải luôn xuất hiện rõ ngay ngoài bề mặt. Ngài đùng các ẩn dụ và các ví dụ. Ngay cả ương đoạn này, không phải lúc nào chúng ta cũng biết chắc ý nghĩa đích xác. Khi Thánh Linh đến, sự dạy dỗ về Cha đã ưỗ nên rõ ràng hơn. Trong CôngVụ và các Thơ Tín, chân lý không còn bày tỏ qua các ẩn dụ, nhưng qua những cầu trần thuật trực tiếp.
16:26 "Ngày đó", một lần nữa nói về Thời Đại của Thánh Linh, là thời đại chúng ta hiện đang sống. Chúng ta có đặc ân là được cầu nguyện với Cha trong danh Chúa Jêsus. "Ta chẳng nói rằng ta vì các ngươi sẽ cẩu xin Cha đâu," có nghĩa không cần phải thúc giục Đức Chúa Cha nhậm lời cầu nguyện của chúng ta. Chúa sẽ không cần phải nài xin Cha. Nhưng chúng ta vẫn phải nhớ rằng Chúa Jêsus là Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người, và Ngài thật sự cầu thay cho dân sự Ngài trước ngai Đức Chúa Trời.
16:27 Cha yêu thương các môn đổ vì họ đã tiếp nhận Đấng Christ, họ yêu mến Ngài và tin nơi thần tánh của Ngài. Đây là nguyên nhân khiến Chúa không cần phải nài xin Cha. Khi Thánh Lỉnh đến, họ sẽ có cảm nhận mới về sự mật thiết với Cha. Họ sẽ có thể dạn dĩ đến với Cha, và tất cả mọi điều đó nhờ bởi họ đã yêu mến Con Ngài.
16:28 ở đây, Chúa lập lại lời tuyên bố quyền bình đẳng với Đức Chúa
Cha. Ngài không nói: "Ta đã ra từ Đức Chúa Trời dường như thể Ngài chỉ là một Đấng Tiên Tri được Đức Chúa Trời sai đến, nhưng Ngài nói: "Ta đã từ Cha mà đến." Điều này có nghĩa Ngài là Con đời đời của Cha đời đời, bình đẳng với Đức Chúa Cha. Ngài đến thế gian với tư cách Đấng đã sống ở một nơi khác trước khi đến thế gian. Khi thăng thiên, Ngài lìa thế gian và ưở về cùng Cha. Đây là bản tiểu sử vắn tắt về Chúa vinh hiển.
V. Hoạn Nạn Và Binh An (16:29-33)
16:29,30 Các môn đồ của Chúa Jêsus nghĩ giờ đây họ có thể lần đầu tiên hiểu được Ngài. Họ nói Ngài không dùng lời ví dụ để phán nữa.
Họ nghĩ giờ đây họ bước vào lẽ mầu nhiệm về thân vị Ngài. Họ biết chắc rằng Ngài là Đấng toàn tri và Ngài ra từ Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài phán Ngài ra từ Đức Chúa Cha. Họ có hiểu ý nghĩa của điều này không? Họ có hiểu Chúa Jêsus là một trong các Ngôi Đức Chúa Trời không?
16:31 Qua câu hỏi này, Chúa Jêsus gợi ý niềm tín của họ vẫn còn bất toàn. Ngài biết họ yêu mến và tín cậy Ngài, nhưng họ có thật sự biết Ngài là Đức Chúa Trời hiện thân ưong xác thịt?
16:32 Còn ít lâu nữa Ngài sẽ bị bắt, xử án và bị đóng đinh. Các môn đồ hết thảy đều sẽ lìa bỏ Ngài và chạy trốn về nhà. Nhưng Chúa sẽ không bị bỏ rơi vì Cha sẽ ở với Ngài. Chính mối liên hệ này với Đức Chúa Cha là điều họ vẫn chưa hiểu. Đây chính là điều nâng đỡ Ngài khi hết thảy họ đều chạy trốn để cứu lấy mạng.
16:33 Mục đích bài giảng này cho các môn đổ là để họ có lòng bình yên. Khỉ họ bị thù ghét, rượt đuổi, bắt bớ, vu cáo và thậm chí bị tra tấn, họ có được lòng bình yên ương Ngài. Ngài đã thắng thế gian tại thập tự giá ở đồi Gôgôtha. Bất chấp mọi hoạn nạn của họ, họ có thể an tâm được bảo đảm rằng họ ở bên phe chiến thắng.
Hơn nữa, khi Thánh Linh hiện đến, họ sẽ có sức chịu đựng mới mẻ và sự can đảm mới mẻ để đối diện với kẻ thù.
w. Chúa Jêsus Cắn Nguyện Cho Chức Vọ Của Ngài (17:1-5)
Giờ đây chúng ta đến với điều được gọi là lời cầu nguyện của Chúa Jêsus trong tư cách thầy tế lễ thượng phẩm. Trong lời cầu nguyện này, Ngài cầu thay cho những người thuộc về Ngài. Đây là hình ảnh về chức vụ hiện tại của Ngài ừên trời, tại đó Ngài cầu thay cho dân sự Ngài. Marcus Rainsíord nói rất hay:
Toàn bộ bài cầu nguyện này là minh họa đẹp đẽ về sự cầu thay của Chúa chúng ta bên hữu Đức Chúa Trời. Không một lời nào nghịch cùng dân sự Ngài; không một câu nào nói đến những thất bại hay những khiếm khuyết của họ.... Không hề có! Ngài nói về họ đúng như thực trạng của họ trong mục đích của Cha, trong môi liên hệ với chính Ngài, và với tư cách những người nhận sự đầy dẫy mà Ngài đã từ trời đến để ban cho họ.... Mọi lời cầu thay này của Chúa cho dân sự đều liên quan đến những vấn đề thuộc linh; hết thảy đều nói đến các phước hạnh trên trời. Ngài không cầu xin cho họ giàu có, hav
được tôn trọng, hay có thế lực trong trần gian,  hay được thăng cấp, nhưng Ngài cầu nguyện sốt sắng để họ được gìn giữ khỏi điều ác, biệt riêng khỏi thế gian, đủ tư cách để làm phận sự, và được đưa an toàn về quê hương Thiên đàng. Thịnh vượng của linh hồn là sự thịnh vượng tốt nhất; đây là dấu hiệu của sự thịnh vượng thật.AS 17:1 Giờ đã đến. Nhiều lần kẻ thù Chúa không thể bắt Ngài vì giờ Ngài chưa đến. Nhưng bây giờ đã đến lúc Chúa chịu chết. Cứu Chúa cầu nguyện: "Xin làm vinh hiển Con Ngài." Ngài đang nhìn tới sự chết trên thập tự giá. Nếu Ngài cứ ở Ương mộ, thế gian sẽ biết Ngài chỉ là con người như bao người khác. Nhưng nếu Đức Chúa Trời làm vinh hiển Ngài bằng cách khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, đó sẽ là bằng chứng Ngài là Con Đức Chúa Trời và Cứu Chúa của thế gian. Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện này bằng cách khiến Chúa Jêsus sống lại vào ngày thứ ba và sau đó đưa Chúa Jêsus về ười và ban cho Ngài mão triều thiên vinh hiển tôn trọng.
Chúa cầu nguyện tiếp: "Hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha." Ý nghĩa của câu này được giải thích Ương hai câu Kinh Thánh kế tiếp. Chúa Jêsus làm vinh hiển Cha bằng cách ban sự sống đời đời cho những ai tín Ngài. Điều này làm sáng danh Đức Chúa Trời khi những người nam nữ không tin kính hoán cải và thể hiện sự sáng của Chúa Jêsus ưên đất này.
17:2 Do kết quả công tác cứu chuộc của Chúa Jêsus trên thập tự giá,
Đức Chúa Trời đã ban cho Con Ngài quyển phép trên toàn nhân loại. Quyển phép này khiến Ngài có quyền ban sự sống đời đời cho những người mà Cha đã giao phó cho Ngài. Một lần nữa, chúng ta được nhắc rằng trước khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã chọn những người nhất định để thuộc về Đấng Christ. Dầu vậy, nên nhớ rằng Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi cho bất kỳ người nào chịu tiếp nhận Chúa Jêsus Christ. Không ai tín cậy Cứu Chúa mà lại không được cứu.
17:3 Đây là lời giải thích đơn sơ về cách để có sự sống đời đời. Đó là biết Đức Chúa Trời và Chúa Jêsus Chrisỉ. Đức Chúa Trời có một và thật ở đây trái hẳn với các hình tượng, là những thứ chẳng hề là thần thật. Câu này không- có ý bảo Chúa Jêsus không phải là Đức Chúa Trời thật Sự kiện danh Ngài được nêu ra cùng với danh của Đức Chúa Cha như là nguồn chung để ban sự sống đời đời có nghĩa hai danh ấy bình đẳng nhau. ở đây Chúa Jêsus gọi Ngài là Chúa Jêsus Christ. Đấng Christ cũng chính là Đấng Mê si. Câu này bác bỏ những lời tuyên bố nào cho rằng Chúa Jêsus không hề tuyên bố Ngài là Đấng Mê si.
17:4 Khi Chúa nói những lời này, Ngài đang nói như thể Ngài đã chết, đã chôn và đã sống lại rồi vậy. Ngài đã làm vinh hiển Cha bởi đời sống vô tội của Ngài, bởi các phép lạ Ngài làm, bởi sự chịu khổ và chịu chết của Ngài, và bởi sự sống lại của Ngài. Ngài đã hoàn tất công tác cứu rỗi mà Cha giao cho Ngài làm. Ryle nói:
Sự đóng đinh Chúa trên thập tự giá đã làm sáng danh Cha. Nó làm
vinh hiển sự khôn ngoan, thành tín, thánh khiết và yêu thương của Ngài.
-	Nó chứng tỏ Ngài khôn ngoan khi cung cấp kế hoạch để Ngài có thể công bình, đồng thời vẫn là Đấng xưng công bình cho những kẻ không tin kính - nó chứng tỏ Ngài thành tín khi giữ lời hứa, là lời hứa dòng dõi người nữ sẽ giày đạp đầu con rắn. -Nó chứng tỏ Ngài thánh khiết, khi đòi hỏi những yêu cầu của luật pháp Ngài phải được làm thỏa mãn bởi Đấng Thay Thế vĩ đại của chúng ta.
-	Nó chứng tỏ Ngài yêu thương, khi ban một Đấng Trung Bảo tuyệt vời đến như thế, Đấng Cứu Chuộc tuyệt vời, và Thiết Hữu tuyệt vời đến như thế cho con người tội lồi trong tư cách Con cùng tồn tại đời đời của Ngài.
Sự đóng đinh Chúa Jêsus làm vinh hiển Đức Chúa Con. Nó làm vinh hiển lòng thương xót của Ngài, sự kiên nhẫn và quyền năng của Ngài. Nó chứng tỏ Ngài là Đấng giàu lòng thương xót nhất, bằng cách chết thay chúng ta, chịu khổ thay chúng ta, tự để Ngài bị kể là tội lỗi và sự rủa sả thay cho chúng ta, mua sự cứu chuộc chúng ta bằng giá là chính huyết Ngài. - Nó chứng tỏ Ngài nhịn nhục nhất, bằng cách không chịu lấy cái chết thông thường của hầu hết con người, nhưng sẵn sàng chịu những đau đớn và thống khổ vô danh đến nỗi không lý trí con người nào có thể nghĩ tới, trong khi chỉ cần phán một tiếng là Ngài có thể triệu tập mọi thiên sứ của Đức Chúa Cha đến và Ngài được giải thoát. - Nó chứng tỏ Ngài là Đấng quyền năng nhất, khi mang lấy gánh nặng mọi tội lỗi của thế gian, đánh bại Satan, và tước đoạt con mồi của Satan khỏi tay hắn.46
17:5 Trước khi Đấng Christ vào thế gian, Ngài ở ưên ười với Đức Chúa Cha. Khi các thiên sứ ngắm xem Đấng Christ, họ thấy toàn bộ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trước mọi cặp mắt, Ngài hiển nhiên là Đức Chúa Trời. Nhưng khi Ngài đến giữa vòng loài người, vinh hiển này của Đức Chúa Trời đã bị che lại. Dầu Ngài vẫn là Đức Chúa Trời, nhưng không hiển nhiên cho mọi người quan sát. Họ nhìn thấy Ngài chỉ như Con Trai người thợ mộc. ở đây, Cứu Chúa đang cầu nguyện để biểu hiện hữu hình về vinh hiển Ngài ừên Thiên đàng được khôi phục. Những chữ "làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha" có nghĩa "xin làm vinh hiển Con trước mặt Cha ở Thiên đàng. Nguyện sự vinh hiển ban đầu mà Con đã cùng chia sẻ với Cha trước khi nhập thể lại ưếp tục như trước." Điều này dạy rõ ràng về sự tiền hiện hữu của Đấng Chríst.
X. Chúa JêSữs Cấn Thay Cho Các Mãn Bổ (17:6-19)
17:6 Chúa Jêsus đã tỏ danh Cha ra cho các môn đồ. Chữ "danh" Ương Kinh Thánh nói đến Chính Thân Vị, các thuộc tánh và tính cách của Ngài. Đấng Christ đã công bố đầy đủ bản tánh thật của Cha. Các môn đồ đã được giao cho Con từ giữa thế gian. Họ được biệt riêng khỏi đoàn người vô tín và được biệt riêng để thuộc về Đấng Christ J. G. Bellett viết: "Họ thuộc về Cha bởi sự lựa chọn trước khi có thế gian, và ưở nên thuộc về
Đấng Christ bởi sự ban cho của Cha, và bới được mua bằng huyết."
Chúa phán: "Họ đã giữ lời Cha." Bất chấp mọi thất bại và khiếm khuyết của họ, Ngài vẫn kể họ là đã tín và đã vâng theo lời dạy của Ngài. Rainsíord viết: "Không hề ám chỉ đến điều họ đã làm hoặc sắp sửa làm - là đã từ bỏ Ngài."
17:7,8 Chúa đã đại diện Cha Ngài cách Ưọn vẹn. Ngài giải thích cho các môn đồ biết Ngài không nói hay hành động bởi thẩm quyền riêng của Ngài, nhưng chỉ đúng theo cách Cha dạy Ngài làm. Vì vậy họ tin rằng Cha đã sai Con đến.
Hơn nữa, Đấng Christ không tự bắt đầu sứ mạng của chính Ngài. Ngài đến để vâng theo ý muốn của Cha. Ngài là Đầy Tớ trọn lành của Đức Giêhôva.
17:9 Trong tư cách Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, Ngài cầu thay cho các môn đổ; Ngài không cẩu thay cho thế gian. Đừng nên bảo câu này nói rằng Đấng Chríst không hề cầu thay cho thế gian. Trên thập tự giá, Ngài đã cầu nguyện: "Lạy Cha, xin tha tội cho họ; vì họ không biết việc mình làm."
Nhưng ở đây, Đấng Christ đang cầu thay Ương tư cách Đấng đại điện tín hữu trước ngôi Đức Chúa Trời. Tại đó, lời cầu nguyện của Ngài có thể hoàn toàn dành cho những người thuộc về Ngài.
17:10 Sự liên hiệp Ươn vẹn giữa Cha và Con được bày tỏ tại đây. Không một con người nào có thể thật sự nói những lời này. Có lẽ chúng ta có thể thưa với Chúa: "Mọi điều thuộc về Con tức là thuộc về Cha," nhưng chúng ta không thể nói: "Mọi điểu thuộc về Cha tức là thuộc về Con."
Chính vì Con bình đẳng với Cha mà Ngài có thể nói như vậy. Trong những câu này (6-19), Chúa Jêsus trình dâng bầy chiên tội nghiệp và thoái lui của Ngài, và mặc cho mỗi con chiên chiếc áo choàng nhiều màu sắc rồi tuyên bố: "Con nhân họ được tôn vinh."
17:11 Một lần nữa Chúa Jêsus báo trước Ngài sẽ ưd về ười. Ngài cầu nguyện dường như thể Ngài đã về rồi vậy. Lưu ý danh xưng Cha Thánh. Thánh nói về Đấng cao cả vô hạn. Cha nói đến Đấng gần gũi vô hạn.
Lời Chúa cầu nguyện "để họ cũng hiệp làm một" nói đến sự hiệp một của đặc tánh Cơ Đốc. Cha và Con là một trong sự giống nhau về đạo đức thế nào, thì tín hữu cũng đáng phải hiệp một ữong lãnh vực này thể ấy -để họ giống Chúa Jêsus.
17:12 Đang khi còn ở với các môn đổ, Chúa gìn giữ họ trong danh Cha, tức là bằng quyền phép của Cha và giữ họ trung tín với Ngài. Chúa Jêsus nói: "trừ đứa con của sự hư mất ra, tức là Giuđa thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc," Nhưng điều này không có nghĩa Giuđa thuộc Ương số những người được Cha giao cho Con hay ông đã từng là tín hữu thật. Câu này có nghĩa: "Người nào Cha giao cho Con thì Con đều gìn giữ họ, và không người nào ưong số đó bị hư mất, nhưng đứa con của sự hư mất thì bị hư mất, để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm." Danh hiệu "đứa con của sự hư mất" có nghĩa Giuđa đã
được ký thác cho sự hư hoại đời đời hay sự đoán phạt đời đời. Giuđa không bị cưỡng ép để phản Đấng Christ hầu làm ứng nghiệm lời tiên tri, nhưng ông chọn phản Cứu Chúa, và khi làm như vậy thì Kỉnh Thánh được ứng nghiệm.
17:13 Chúa giải thích vì sao Ngài đang cầu nguyện trước mặt các môn đổ. Dường như thể Ngài phán với họ: "Đây là những lời cầu thay mà ta không bao giờ ngừng dâng lên Đức Chúa Trời trên Thiên đàng. Nhưng giờ đây ta đang dâng những lời cầu thay này trong thế gian, các ngươi thảy đều nghe, để các ngươi có thể hiểu rõ ràng hơn về cách ta được Chúa dùng tại Thiên đàng vì ích lợi cho các ngươi, để các ngươi càng được đầy dẫy sự vui mừng của ta hơn nữa."
17:14 Chúa đã ban Lời của Đức Chúa Trời cho các môn đồ, và họ đã nhận lãnh. Kết quả là thế gian xây lưng lại với họ và thù ghét họ. Các môn đồ mang những đặc trưng của Chúa, và vì vậy thế gian khinh bỉ họ. Họ không phù hợp theo cung cách của thế gian.
17:15 Chúa không cầu nguyện để
Cha đưa các tín hữu về quê hương Thiên đàng ngay lập tức. Họ phải được để lại Ưên đất này để tấn tới ương ân điển và làm chứng về Đấng Christ. Nhưng Chúa cầu nguyện để họ được giữ khỏi điểu ác. Không phải là ưốn ưánh, nhưng là bảo toàn.
17:16 Cơ Đốc nhân không thuộc về thế gian, cũng như Đấng Christ không thuộc về thế gian vậy. Chủng ta nên nhớ điều này khi bị cám dỗ dự phần vào ưò tiêu khiển nào đó của thế gian hay bước vào những hiệp hội của thế gian nơi đó người ta không hoan nghênh danh Chúa Jêsus.
17:17 Làm nên thánh có nghĩa biệt riêng ra. Lời Đức Chúa Trời có công dụng làm tín hữu nên thánh. Khi họ đọc và vâng giữ lời ấy, họ được biệt riêng ra làm những chiếc bình xứng hợp cho Chủ thường dùng. Đây chính xác là điều Chúa đang cầu thay lúc này. Ngài muốn có một dân biệt riêng ra khỏi thế gian này cho Đức Chúa Trời, và hữu dụng cho Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus nói: "Lời Cha tức là lẽ thật." Ngài không nói như rất nhiều người ngày nay thường nói: "Lời Cha chứa đựng lẽ thật," nhưng nói "Lời Cha TỨC LÀ lẽ thật."
17:18 Cha đã sai Chúa Jêsus vào thế gian để bày tỏ đặc tánh của Đức Chúa Trời cho con người. Khi Chúa cầu nguyện, Ngài biết Ngài sắp MỞ về ười. Nhưng các thế hệ tương lai vẫn cần lời chứng về Đức Chúa Trời. Công tác này phải được thực hiện bởi các tín hữu, nhờ quyền năng của Thánh Linh. Dĩ nhiên, Cơ Đốc nhân không bao giờ trình bày Đức Chúa Trời hoàn hảo như Đấng Christ đã làm, vì họ không bao giờ bình đẳng với Đức Chúa Trời được. Nhưng tín hữu ở ưần gian này cũng chính là những người đại diện Đức Chúa Trời cho thế gian. Chính vì lẽ ấy Chúa Jêsus đã sai họ vào thế gian.
17:19 Làm nên thánh không nhất thiết có nghĩa là làm nên thánh khiết Ngài là thánh đối với tính cách cá nhân của Ngài. Ý chính ở đây là Chúa
biệt riêng chính Ngài cho công tác mà Cha sai Ngài làm - tức là sự chết hy sinh của Ngài. Có lẽ câu này cũng có nghĩa Ngài biệt riêng chính Ngài bằng cách chịu đựng nơi của Ngài ở ngoài thế gian để rồi bước vào sự vinh hiển. Vỉne nói: "Sự làm nên thánh của Ngài là khuôn mẫu và là quyền năng cho sự nên thánh của chúng ta. Chúng ta phải được biệt riêng khỏi thế gian và tìm phần của mình nơi Ngài.
Y. Chúa Jèsus Gần Thay Cho Mọi Tín Hữu (17:20-26)
17:20 Giờ đây Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm mở rộng lời cầu nguyện của Ngài ra khỏi ranh giới các môn đồ. Ngài cầu thay cho các thế hệ vẫn chưa ra đời. Trên thực tế, mỗi tín hữu đọc câu này đều có thể nói: "Chúa Jêsus đã cầu thay cho tôi hơn 1900 năm trước rồi."
17:21 Đây là lời cầu thay cho sự hiệp một giữa tín hữu, nhưng lần này nhắm đến sự cứu rỗi tội nhân. Sự hiệp một Đấng Christ cầu thay ở đây không phải là vấn đề liên hiệp bề ngoài của hội thánh. Trái lại, đây là sự liên hiệp căn cứ trên sự giống nhau chung về đạo đức. Ngài đang cầu nguyện để tín hữu hiệp làm một ương việc bày tỏ đặc tánh của Đức Chúa Trời và Đấng Christ. Đây là điểu khiến thế gian tin Đức Chúa Trời đã sai Con đến. Đây là sự hiệp một khiến thế gian phải nói: "Tôi thấy Đấng Christ Ưong những Cơ Đốc nhân ấy giống như người ta thấy Đức Chúa Cha ương Đấng Christ vậy."
17:22 Trong câu li, Chúa cầu thay cho sự hiệp một Ương sự thông công.
Trong câu 21, đây là sự hiệp một ữong công tác làm chứng. Giờ đây là sự hiệp một ương vinh hiển. Câu này hướng tới thời điểm các thánh đồ sẽ nhận thân thể vinh hiển của họ. "Sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con" là vinh hiển của sự phục sinh và thăng thiên.
Chúng ta vẫn chưa có vinh hiển này. Vinh hiển này được ban cho chúng ta theo như các mục đích của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta sẽ chưa nhận vinh hiển ấy cho đến khi Cứu Chúa trở lại đón chúng ta về ười. Vinh hiển ấy sẽ được bày tỏ cho thế gian khi Đấng Christ tái lâm thiết lập vương quốc Ngài ừên đất. Lúc đó, thế gian sẽ nhận thấy sự hiệp một sống động giữa Cha và Con, giữa Con và dân sự Ngài, và bấy giờ họ sẽ tín (quá muộn rồi) rằng Chúa Jêsus là Đấng được Đức Chúa Trời sai đến.
17:23 Thế gian không những nhận ra Chúa ]êsus là Đức Chứa Con, nhưng còn biết tín hữu được Đức Chúa Trời yêu mến giống như Đấng Christ được Đức Chúa Trời yêu vậy. Chúng ta sẽ được yêu mến đến dường ấy, điều này có vẻ như không thể tin nổi, nhưng sự thực là thế!
17:24 Đức Chúa Con muốn dân sự Ngài cùng ồ với Ngài trong vinh hiển. Mỗi khi một tín hữu qua đời, trên một phương diện, đấy là sự nhậm lời cầu nguyện này. Nếu chúng ta nhận ra điều này, đấy sẽ là niềm an ủi chúng ta trong cơn đau buồn. Chết tức là đi ở với Đấng Christ và được ngắm xem vinh hiển Ngài. Vinh hiển này không những là vinh hiển của thần tánh mà
Ngài đã có với Đức Chúa Trời trước khi thế gian được dựng nên. Đây còn là vinh hiển Ngài nhận được với tư cách Cứu Chúa và Đấng Cứu Chuộc. Vinh hiển này là bằng chứng Đức Chúa Trời yêu Đấng Christ trước khỉ sáng thế.
17:25 Thế gian không thấy Đức Chúa Trời được bày tỏ ừong Chúa Jêsus. Nhưng một số ít môn đồ đã thấy, và họ tín rằng Đức Chúa Trời đã sai Chúa Jêsus đến. Trong đêm trước khi Ngài chịu đóng đinh, chỉ có một vài tấm lòng trung tín ừong toàn nhân loại - và ngay cả những người đó cũng sắp lìa bỏ Ngài!
17:26 Chúa Jêsus đã bày tỏ danh Cha cho các môn đồ khi Ngài ở cùng họ. Điều này có nghĩa Ngài bày tỏ Cha cho họ. Những lời nói và việc làm của Ngài chính là những lời nói và việc làm của Cha. Họ nhìn thấy trong Đấng Chrỉst biểu hiện ươn vẹn về Cha. Chúa Jêsus tiếp tục bày tỏ danh Cha qua chức vụ của Thánh Linh. Kể từ ngày Lễ Ngũ Tuần tĩỗ đi, Thánh Linh vẫn đang dạy dỗ tín hữu về Đức Chúa Cha. Đặc biệt qua Lời Đức Chúa Trời, chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào. Khỉ con người tiếp nhận Cha đúng như Ngài được bày tỏ bởi Chúa Jêsus, họ trở thành đối tượng đặc biệt cho tình yêu của Đức Chúa Cha. Vì Chúa Jêsus ở trong tín hữu, Đức Chúa Cha có thể đoái xem tín hữu, đối đãi với họ như cách Ngài đối đãi với Con độc sanh của Ngài. Reuss nhận định:
Trước khi sáng thể, tình yêu của Đức Chúa Trời đã có đối tượng thỏa đáng trong thân vị của Đức Chúa
Con (cầu 24), thì sau khi tạo dựng thế giới thuộc linh mới, tình yêu ấy đã tìm được đối tượng thỏa đáng trong tất cả những người được hiệp một với Đức Chúa Con.*7 Và Godet nói thêm: Ước muốn của Đức Chúa Trời khi sai Con Ngài xuống trần gian này chính là để Ngài có thể lập thành cho Ngài một gia đình những đứa con giống như Ngài giữa vòng nhân loại.*7 Chính vì Chúa Jêsus ở ương tín hữu mà Đức Chúa Trời có thể yêu mến tín hữu ấy như Ngài yêu mến Đấng Christ.
Rất yêu dấu, rất yêu dấu đối với Đức Chúa Trời,
Tôi nào còn được yêu dấu hơn thế nữa?
Còn tình yêu mến nào lởn cho tôi hơn thế nữa; tình yêu mà Ngài yêu Đức Chúa Con,
Chính là tình yêu Ngài dành cho
tôi!
- Catesby Paget Đúng như Rainsford nói, những lời cầu xỉn của Đấng Christ vì cớ dân sự Ngài,
... nói đến những điều thuộc linh, đến các phước hạnh Thiên đàng. Ngài không cầu xin sự giàu có, hay tôn trọng, hay ảnh hưởng thế gian, nhittig cầu xin sự giải cứu khỏi điều ác, phân rẽ khỏi thế gian, phẩm cách để thi hành bổn phận, và được đưa an toàn đến thiên đàng.*8
VUI. Sự THƯƠNG KHỐ VÀ sự CHẾT CỦA CON ĐỨC CHÚA TRỜI (Đoạn 18,19)
A. Ginđa Phản Chua (18:1-11)
18:1 Những lời ương đoạn 13-17 được phán ra tại Giêrusalem. Giờ đây
Chúa Jêsus rời khỏi thành đi về hướng đông đến núi ôlive. Trên đường đi, Ngài băng qua khe Xét ròn đến vườn Ghếtsêmanê, nằm ở sườn phía đông núi ôlive.
18:2,3 Giuđa biết Chúa đành nhiều thời gian cầu nguyện tại vườn này. Hắn biết nơi dễ tìm Chúa nhất là tại nơi cầu nguyện.
Cơ binh này chắc là lính Lamã; còn những "kẻ sai" là các quan chức Giuđa, đại điện cho các thầy tế lễ cả và người Pharisi. Họ cẩm đèn đuốc khí giới mà đến. "Họ đã cầm đèn lồng để đến tìm Sự Sáng của thế gian!"
18:4 Chúa bước tới trước để gặp họ, không chờ họ đến tìm Ngài. Điều này chứng tỏ Ngài sẵn lòng đi đến thập tự giá. Ắt hẳn binh lính bỏ vũ khí của họ ở nhà cũng được; Cứu Chúa sẽ không chống cự. Câu hỏi "các ngươi tìm ai?" nhằm để khiến chính môi miệng họ nói ra bản chất sứ mạng của họ.
18:5 Họ tìm Jêsus người Naxaréỉ, mà chẳng hề nhận thấy Ngài chính là Đấng Tạo Hóa và Đấng Duy Trì của họ - Thiết Hữu tốt nhất họ từng có. Chúa Jêsus đáp: "Chính ta đây" (Bản Anh ngữ là "ì am He." Chữ "He" không có ưong nguyên bản, nhưng cần phải có Ương Anh ngữ.) Không những Ngài có ý bảo Ngài là Jêsus người Naxarét, mà Ngài còn là Giêhôva nửa. Như đã nói trước đây, TA LÀ (ì AM) là một Ương những danh xưng của Giêhôva trong Cựu Ước, điều này có khiến Gỉuđa phải lấy làm lạ một cách mới mẻ, khi hắn dứng cùng với những người khác Ưong đám đông này không?
18:6 Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Chúa Jêsus đã bày tỏ chính Ngài cho họ là Đấng Tự HỮU HẰNG HỮU (TA LÀ), là Đức Chúa Trời toàn năng. Sự bày tỏ này mạnh mẽ đến nỗi họ thối lui và té xuống đất.
18:7 Ngài lại hỏi một lẩn nữa để họ cho Ngài biết họ đang lìm ai. Và một lần nữa câu trả lời vẫn như cũ -bất chấp tác dụng từ hai chữ Đấng Christ vừa nói trên họ.
18:8,9 Một lần nữa Chúa Jêsus trả lời Ngài chính là Đấng đó, và Ngài là Giêhôva. "Ta đã nói với các ngươi rằng TA LÀ." Vì họ tìm Ngài, nên Ngài bảo họ phải để cho các mồn đồ khác đi. Thật kỳ điệu khi thấy Chúa quan tâm không chút ích kỷ đến người khác ngay trong lúc mạng sống Ngài lâm nguy. Như vậy, những lời của Giăng 17:12 cũng được ứng nghiệm.
18:1 Ũ Sỉmôn Phỉerơ nghĩ đã đến lúc phải dùng bạo lực để cố gắng cứu Thầy mình khỏi đám đông. Hành động khi chưa có lịnh từ Chúa, ông rút gươm đánh đẩy tớ của thầy cả thượng phẩm. Rõ ràng ông định giết chết người kia, nhưng thanh gươm bị chệch hướng bởi Bàn Tay Vô Hình, để chỉ chém đứt tai hữu của người ấy.
18:11 Chúa quở trách hành động thiếu khôn ngoan của Phierơ. Chén hoạn nạn và sự chết đã được Cha giao cho Ngài, và Ngài đã định uống trọn. Luca, là thầy thuốc, ghi lại thể nào Chúa rờ và chữa lành tai của Manchu ngay lúc này (22:51).
B. Chua Jêsos Bị Bắt Và Bị Trói (18:1214) 18:12,13 Đây là lần đầu tiên con
người gian ác có thể nắm lấy Chúa
Jêsus và ưóỉ tay Ngài.
Anne đã làm thầy tế lễ trước đó. Không rõ vì sao Chúa Jêsus bị giải đến Anne trước hết, chứ không phải đến Caiphe, là con rể của ông, là thầy cả thượng phẩm đương niên. Điều quan trọng cần phải thấy ấy là Chúa Jêsus trước hết bị xét xử trước mặt người Giuđa nhằm chứng minh Ngài phạm tội lộng ngôn và tà giáo. Chúng ta có thể gọi đây là tòa án tôn giáo. Sau đó Ngài bị xét xử trước nhà chức trách Lamã, và ở đây họ nỗ lực chứng minh Ngài là kẻ thù của Sêsa. Đây là tòa án dân sự. Vì người Giuđa ở dưới quyền người Lamã, họ phải hành động thông qua các tòa án của Lamã. Chẳng hạn họ không được thi hành án tử hình. Việc này phải do Philát.
18:14 Giăng giải thích thầy tế lễ thượng phẩm này cũng chính là Caiphe đã nói tiên tri "thà một người chết vì dân thì ích hơn" (xem Giăng 11:50). Giờ đây ông sắp góp phần làm ứng nghiệm lời tiên tri đó. James Stewart viết:
Đây chính là người được chỉ định canh giữ linh hồn của dân tộc. Ông được biệt riêng làm người giải nghĩa cao nhất và đại diện cao nhất của Đấng Chí Cao. ông được giao đặc ân vinh diệu là mỗi năm một lần bước vào Nơi Chí Thánh. Thế nhiỡĩg đây là người định tội Con Đức Chúa Trời. Lịch sử còn cung cấp minh họa nào đáng sửng sốt hơn về sự thật là cơ hội tôn giáo tốt nhất trong thế gian và môi trường hứa hẹn nhất cũng không bảo đảm được sự cứu rỗi cho con người hay tự làm cho linh hồn mình trở nên cao quý hơn. John Bunyan nói khi kết thúc tác phẩm của mình: "Rồi tôi thấy có con đường đến địa ngục, ra từ những cửa của Thiên đàng. "4Ọ
c. Phierơ Chối Chúa (18:15-18)
18:15 Hầu hết các học giả Kinh Thánh tin môn đổ khác được nói đến tại đây là Giăng, nhưng sự khiêm nhường ngăn ông đề cập về mình, đặc biệt khi nói đến thất bại đáng hổ thẹn của Phierơ. Kinh Thánh không cho biết làm thế nào Giăng quen được với thầy cả thượng phẩm, nhưng đây là sự kiện giúp ông vào được ưong sân.
18:16,17 Phierơ không thể vào cho đến khi Giăng đi ra nói với người đàn bà canh cửa. Khi suy nghĩ lại, chúng ta tự hỏi không biết Giăng sử dụng ảnh hưởng của mình như vậy có phải là tốt không. Điều quan trọng là lần chối Chúa đầu tiên của Phierơ không phải trước mặt một người lính mạnh mẽ và đáng khiếp sợ, nhưng trước mặt một đầy tớ gái tầm thường đứng canh cửa. Ông chối mình không phải là môn đồ Chúa Jêsus.
18:18 Giờ đây, Phierơ đứng lẫn vào giữa kẻ thù của Chúa và cố giấu gốc tích mình. Giống như nhiều người và môn đồ kia, ông đứng sưởi ấm bên đống lửa thế gian này.
D. Chua JÊSUS Trước Mặt Tháy Tí LỄ Thượng Phẩm (18:19-24)
18:19 Không rõ thầy cả thượng phẩm ở đây là Anne hay Caiphe. Nếu là Anne, và có nhiều khả năng là như vậy hem, thì chắc ông được gọi là thầy cả thượng phẩm theo phép lịch sự, vì ông đã từng giữ chức này. Vậy, thầy cả thượng phẩm gạn hỏi Đức Chúa Jêsus về môn đổ Ngài và đạo giáo Ngài, dường như thể đây là mối nguy
cho Luật Pháp Môise và chính quyền Lamã vậy. Hiển nhiên những người này không có cớ thật để kiện Chúa, vì vậy họ đang cố ngụy tạo.
18:20 Chúa trả lời rằng chức vụ của Ngài được thi hành giữa thiên hạ. Ngài không có gì phải che giấu cả. Ngài đã dạy trước mặt người Giuđa, cả ương nhà hội và trong đền thờ. Không hề có gì bí mật cả.
18:21 Đây là lời thách thức để đưa ra một số người Giuđa đã nghe Ngài. Phải để họ kiện Ngài. Nếu Ngài đã làm hoặc nói điều gì sai quấy, hãy đưa các nhân chứng ra.
18:22 Thách thức này hiển nhiên khiến người Giuđa nổi giận. Nó khiến họ không còn lý cớ nào cả. Thế là họ giở ưò hành hung. Một trong những kẻ sai có mặt tại đó, cho Ngài một vả, vì Chúa Jêsus đã đối đáp với thầy cả thượng phẩm như vậy.
18:23 Với vẻ đàng hoàng ứọn vẹn và lý luận không thể đối đáp vào đâu được, Cứu Chúa chỉ ra sự bất công ữong quan điểm của họ. Họ không thể buộc tội Ngài đã nói điều xấu; thế mà họ đánh Ngài vì Ngài nói sự thật.
18:24 Những câu trước mô tả cuộc thẩm vấn trước mặt Anne. Giăng mô tả cuộc xét xử trước mặt Caiphe. Cuộc xét xử này nằm giữa đoạn 18:21 và 18:28.
E. Lẩn Chòi Chúa Thứ NHÌ Và Thí Ba của Píiíerứ (18:25-27)
18:25 Câu chuyện giờ đây quay về với Sỉmôn Phierơ. Trong cái lạnh của buổi sáng sớm, ồng sưởi bên đống lửa. Rõ ràng cách ăn mặc và giọng nói cho thấy ông là ngư phủ Galilê. Người đứng gần hỏi ông có phải là môn đồ của Jêsus này không. Nhưng ông chối Chúa một lần nữa.
18:26 Bây giờ là người bà con của Manchu nói chuyện với Phierơ. Người này đã thấy Phỉerơ chém đứt tai người bà con của mình. "Ta há chằng từng thấy ngươi ở trong vườn với Jêsus này sao?"
18:27 Phierơ chối Chúa lần thứ ba. Lập tức ông nghe tiếng gà gáy và nhớ lại lời của Chúa: "Khi gà chưa gáy, ngươi đã chối ta ba lần." Từ các sách Phúc Âm khác, chúng ta biết lúc này Phierơ đi ra ngoài khóc lóc đắng cay.
F. Chúa Jêsus Trước Mặt Philál (18:28-40) 18:28 Cuộc xét xử tôn giáo chấm dứt, và tòa án dân sự sắp bắt đầu. Quang cảnh là phòng xử án hay cung điện của quan tổng đốc. Người Giuđa không muốn đến cung điện của một người ngoại bang. Họ cảm thấy sẽ bị ô uế và như vậy sẽ không được ăn Lễ vượt Qua. Dường như họ chẳng bận tâm là mình đang âm mưu giết chết Con Đức Chúa Trời. Đối với họ bước vào nhà người ngoại bang là một thảm kịch, nhưng tội sát nhân chỉ là chuyện nhỏ. Augustine nhận định:
Ôi sự mù quáng bất kỉnh! Họ sẽ bị ô uế, bị từ bỏ, bởi nơi ở của người khác, chứ không bị ồ uế bởi tội phạm của chính họ. Họ sợ bị ó uế bởi trường án của một quan tòa xa lạ, mà không sợ bị ô uể bởi huyết của một anh em vô tội.50 Hau bình luận: Khốn thay cho các ngươi là thầy tế lễ, những nhà thông giáo các trưởng lão, những kẻ giả hình! Có mái nhà nào ô uế cho bằng lồng
ngực của chính các ngươi? Không phải các vách tường của Philát ô uế, mà chính trái tim của các ngươi. Có phải sát nhăn chính là mục đích của các ngươi, và các ngươi có dừng lại tại chỗ bị ô nhiễm ở địa phương không? Đức Chúa Trời sẽ đánh các ngươi, hỡi những bức tường tô trắng kia! Có phải các ngươi muốn nhuốm máu - chính máu của Đức Chúa Trời? Và các ngươi sợ bị ô uế bởi đụng đến lề đường của Philát? Có phải một con ruồi rất nhỏ cũng vướng lại trong cổ các ngươi, còn các ngươi nuốt chửng con lạc đà của sự gian ác xấu xa nhục nhã kia không? Hỡi bọn vô tín giả mạo các ngươi, nếu các ngươi muốn không bị ô uế, hãy ra khỏi Giêrusalem đi! Philát còn có cớ để sợ, kẻo những vách tường của ông lại bị ô uế bởi hiện diện của những quái vật gian ác dị thường như thế. 51 Poole nhận định: "Còn gì phổ thông hom cảnh con người quá sốt sắng về lễ nghi đến nỗi xao lãng quên cả bổn phận đối với con người."52 Cụm từ "cho được ăn Lễ vượt Qua" chắc muốn nói đến lễ đi tiếp sau Lễ Vượt Qua. Chính Lễ Vượt Qua đã được tổ chức trong đêm trước.
18:29 Philát, là quan tổng đốc Lamã, đã nhượng bộ những đắn đo tôn giáo của người Giuđa bằng cách đi ra đến nơi họ. ông mở đầu vụ xét xử bằng cách bảo họ đưa ra lời buộc tội Tù Nhân này.
18:30 Câu trả lời của họ thật dạn đĩ và thô lỗ. Trên thực tế, họ nói họ đã xét xử vụ án rồi và thấy người này có tội. Tất cả những gì họ muốn Philát làm là công bố bản án.
18:31 Philát cố tránh trách nhiệm và trút trên người Giuđa. Nếu đã xử Chúa Jêsus rồi và thấy Ngài có tội, vậy tại sao không lên án Ngài theo luật của họ? Câu ưả lời của người Giuđa rất có ý nghĩa. Họ nói ương mấy lời sau: "Chúng tôi không phải một quốc gia độc lập. Chúng tôi bị cường quốc Lamã chiếm lấy. Chính quyền dân sự đã bị tước khỏi tay chúng tôi, và chúng tôi không còn quyền để giết ai cả." Câu trả lời của họ là bằng chứng về ách nô lệ và thần phục quyền lực ngoại bang. Hem nữa, họ muốn đổ sự căm ghét về cái chết của Đấng Christ trên Philát.
18:32 Có thể câu 32 mang nghĩa khác nhau: (1) Trong Mathiơ 20:19, Chúa Jêsus báo trước Ngài sẽ bị nộp cho người ngoại bang giết đi. ở đây, người Gỉuđa đang làm chính việc đó với Ngài. (2) ở nhiều chỗ, Chúa phán Ngài sẽ bị "treo lên" (Giăng 3:14; 8:28; 13:32,34). Điều này chỉ về sự chết vì bị đóng đinh. Người Do Thái dùng cách ném đá trong những án xử tử; còn đóng đinh ưên thập tự là phương pháp của người Lamã. Vì vậy, bằng cách không chịu thực hiện án tử hình, người Do Thái vô tình làm ứng nghiệm hai lời tiên tri về Đấng Mêsi (cũng xem Thithiên 22:16).
18:33 Giờ đây Phỉláỉ giải Chúa vào trường án để phỏng vấn riêng và hỏi Ngài thẳng thừng - "Chính ngươi là vua dân Giuđa phải chăng?"
18:34 Trên thực tế, Chúa trả lời Philát: "Là quan tổng đốc, có bao giờ ngươi nghe nói ta cố lật đổ chính quyền Lamã không? Có ai từng báo
cáo cho ngươi ta tự tuyên bố mình là vua phá hoại đế quốc của Sêsa không? Đây là lời kết tội do ngươi tự biết hay chỉ là điều ngươi nghe những người Giuđa này nói?"
18:35 Câu hỏi của Philát thật sự tỏ vẻ khinh thường: "Ta là người Gỉuđa à?" (Bản Anh ngữ) Ổng ám chỉ mình là người rất quan ưọng, đâu bận tâm đến một nan đề cỏn con như thế của dân Giuđa địa phương. Nhưng câu ưả lời của ông cũng thừa nhận ông không biết lời buộc tội thật nào chống lại Chúa Jêsus. Ông chỉ biết những điều các quan trưởng Giuđa đã nói.
18:36 Lúc đó Chúa xưng Ngài là Vua. Nhưng khổng phải là loại vua mà người Giuđa vu cáo Ngài. Và không thể là loại vua đe dọa đến Lamă. Nước của Ngài không tiến lên bằng vũ khí của con người. Nếu không, các môn đồ Ngài sẽ đánh trận để người Giuđa khỏi bắt Ngài. Nước của Ngài chẳng thuộc về hạ giới này, có nghĩa không thuộc về thế gian. Nước của Ngài không nhận quyền phép từ thế gian này; mục tiêu và mục đích của nước ấy khống thuộc về xác thịt.
18:37 Khi Phỉlát hỏi Ngài có phải là vua không, Chúa Jêsus đáp: "Thật như lời, ta là vua." Nhưng nước của Ngài liên quan đến lẽ thật, chứ không liên quan đến gươm và thuẫn. Chính vì làm chứng cho lẽ thật mà Ngài đã giáng thế. Lẽ thật ở đây nói đến lẽ thật về Đức Chúa Trời, chính Đấng Christ, Thánh Linh, con người, tội lỗi, sự cứu rỗi và mọi giáo lý ữọng đại khác nữa của Cơ Đốc giáo. Ai yêu mến lẽ thật thì nghe tiếng Ngài, và đó là cách tăng trưởng của vương quốc Ngài.
18:38 Thật khó nói Philái có ý gì khỉ nói với Ngài: "Lẽ thật là cái gì?" Ông bối rối không hiểu, hay mỉa mai, hay quan tâm? Chúng ta chỉ biết là Lẽ Thật Nhập Thể đứng trước mặt ông, và ông không nhận ra Ngài. Bấy giờ Phỉlát vội vã đến với người Giuđa, thừa nhận ông không thấy Chúa Jêsus có tội lỗi gì cả.
18:39 Phong tục của người Giuđa vào Lễ vượt Qua là xin phóng thích một tù nhân Giuđa nào đó khỏi tay người Lamã. Phỉlát nắm lấy phong tục này để nỗ lực làm đẹp lòng người Giuđa đồng thời thả Chúa Jêsus.
18:40 Kế hoạch thất bại. Người Giuđa không muốn thả Chúa Jêsus; họ muốn thả Baraba. Baraba là một tên cướp. Tấm lòng gian ác của con người thích tên trộm cướp hơn là Đấng Tạo Hóa.
6. Phán Quyết của Ptiilát. vo Tội Nhưng Bị Kết hữ (19:1-16)
19:1 Philát thật bất công khi đánh đòn Đấng vô tội. Có lẽ ông hy vọng hình phạt này làm người Giuđa thỏa mãn và mong họ không đòi xử tử Chúa Ịêsus nữa. Đánh đòn là hình thức trừng phạt của người Lamã. Tù nhân bị đánh bằng roi dây hoặc gậy. Roi có gắn nhiều miếng kim loại hoặc xương, và những vết này rạch sâu vào da thịt.
19:2,3 Bọn lính nhạo báng lởi Chúa Jêsus tuyên bố Ngài là vua. Một vương miện cho Vua! Nhưng đấy là một mão triều bằng gai. Mão gai gây đau đớn cực độ khi đâm sâu vào ưán
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Ngài. Gai là biểu tượng về lời rủa sả mà tội lỗi mang lại cho nhân loại. ở đây chúng ta có hình ảnh Chúa Jêsus mang lấy sự rủa sả về tội lỗi của chúng ta, để chúng ta có thể đội mão miện vinh hiển. Áo điểu cũng được dùng để nhạo báng. Màu điểu là màu của hoàng gia. Nhưng một lần nữa màu này nhắc chúng ta nhớ thể nào tội lỗi chúng ta được đặt ưên Chúa Jêsus để chúng ta được mặc lấy áo choàng công bình của Đức Chúa Trời.
Thật nghiêm trọng biết bao khi nghĩ đến Con đời đời của Đức Chúa Trời đang bị bàn tay tạo vật của Ngài vả vào mặt! Những môi miệng đo Ngài dựng nên giờ đây đang được dùng để nhiếc móc Ngài!
19:4 Bấy giờ Philát lại ra một lẩn nữa với đám đông và tuyên bố ông sắp đẫn Chúa Jêsus ra cho họ, nhưng Ngài vô tội. Bởi đó, Philát tự định tội cho ồng bằng chính những lời nói của mình. Ông thấy Đấng Christ không có lỗi gì cả; thế nhưng ông không chịu thả Ngài.
19:5 Khi Chúa Jẽsus đi ra, đẩu đội mão triều gai, mình mặc áo điểu, Philát tuyên bố Ngài là "Người Này." Thật khó biết ông nói điều này để nhạo báng, cảm thông, hay không có chút cảm xúc cụ thể nào.
19:6 Các thầy tế lễ cả thấy Philát đang dao động, nên kêu la dữ dội đòi phải đóng đinh Chúa Jêsus. Chính những con người mộ đạo lại là người dẫn đầu trong sự chết của Cứu Chúa. Trải bao thế kỷ, thường chính những quan chức hội thánh lại là người bắt bớ Un hữu thật cách cay đắng nhất.
Philát dường như ghê tởm họ và lòng thù ghét Chúa Jêsus cách vô cớ của họ. Trên thực tế, ông bảo: "Nếu các ngươi cảm thấy như vậy, sao các ngươi không bắt người và đóng đinh người đi? Về phần ta, người này vô tội." Thế nhưng Philát biết người Giuđa không thể giết Ngài vì bấy giờ, quyền lực ấy duy chỉ đo người Lamã thi hành.
19:7 Khi thấy không chứng minh được Chúa Jêsus là mối đe đọa cho chính quyền Sêsa, họ đưa ra những lời buộc tội ữong tôn giáo của họ để chống Ngài. Đấng Chrỉst đã tuyên bố Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời bằng cách nói Ngài là Con Đức Chúa Trời. Đối với người Giuđa, đây là tội lộng ngôn và phải bị xử tử.
19:8,9 Khả năng Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời khiến Philát bối rối. Ông đã khó chịu với toàn bộ chuyện này rồi, nhưng điều này khiến ông càng ỉhẽm sợ hãi nữa.
Philát đưa Chúa Jêsus vào nơi trường án hay phòng xử án, và hỏi Ngài từ đâu đến. Trong toàn bộ chuyện này, Philát giới thiệu một hình ảnh rất bi thảm. Chính môi miệng ông xưng nhận Chúa Jêsus không làm gì sai quấy; thế nhưng ông không có can đảm thả Chúa vì sợ người Giuđa. Vì sao Chúa Jêsus không trả lời Philát? Chắc vì Ngài biết Philát không sẵn lòng hành động đúng theo ánh sáng ông đã nhận được. Philát đã phạm tội đánh mất ngày cơ hội của mình. Ông sẽ không được ban thêm ánh sáng khi không chịu đáp ứng với ánh sáng đã nhận.
19:10 Philát cố buộc Chúa ưả lời bằng cách đe dọa Ngài. ông nhắc nhớ
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Chúa Jêsus rằng với tư cách quan tổng đốc Lamã, ông có quyển buông tha hoặc đóng đinh Chúa.
19:11 Sự tự chủ của Chúa Jêsus nổi bật lên. Ngài bình Anh hem Philát. Ngài nhỏ nhẹ trả lời rằng mọi quyển mà Philát có đểu do Đức Chúa Trời ban cho. Mọi chính quyền đều do Đức Chúa Trời thiết lập, và mọi thẩm quyền, bất luận thẩm quyền đần sự hoặc thuộc linh, đều đến từ Đức Chúa Trời.
"Kẻ nộp ta cho ngươi" cỏ thể nói
đến (1) Caiphe, là thầy cả thượng phẩm; (2) Giuđa, kẻ phản bội; hoặc (3) Dân Do Thái nói chung. Đại ý là: những người Giuđa này đáng ra đã biết rõ hơn. Họ có Kinh Thánh báo trước sự hiện đến của Đấng Mêsi. Đáng lẽ họ đã nhận ra Ngài khi Ngài đến. Nhưng họ khước từ Ngài và thậm chí giờ đây còn kêu la đòi cất mạng sống Ngài đi. Câu nẩy dạy chúng ta rằng có nhiều mức độ phạm tội. Philát phạm tội, nhưng Caiphe, và Giuđa, cùng toàn bộ những người Giuđa gian ác này phạm tội nhiều hem.
19:12 Ngay khi Philát ưở nên quyết tâm tha Chúa Jêsus, người Giuđa dùng lập luận cuối cùng và gây ấn tượng mạnh nhất của họ. "Ví bằng quan tha người này, thì quan không phải là trung thẩn của Sêsa." (Sêsaỉà tước hiệu chính thức của hoàng đế Lamã.) Làm như họ quan tâm đến Sêsa lắm vậy! Họ thù ghét Sêsa. Họ muốn tiêu diệt Sêsa, tự giải phóng khỏi quyền kiểm soát của Sêsa. Thế nhưng ở đây họ giả vờ bảo vệ đế quốc của Sêsa khỏi mối đe dọa của Jêsus này là người tuyên bố mình là vua! Họ đã gặt lấy hình phạt cho tội giả hình kinh khiếp này khi quân Lamã tiến vào Giêrusalem năm 70 s.c. phá hủy hoàn toàn thành phố và giết cư dân của thành.
19:13 Philát không chịu nổi người Giuđa kết tội ông bất trung với Sêsa, vì vậy ông nhu nhược chịu phục đám đông. Bấy giờ ông dẫn Chúa Jêsus ra ngoài khu vực công cộng gọi là Bavê, là nơi thường xử lý những vấn đề như thế này.
19:14 Thực ra, Lễ Vượt Qua đã được cử hành đêm hôm trước. Ngày sắm sửa về Lễ Vượt Qua nói đến sự chuẩn bị cho kỳ lễ tiếp sau ngày ấy. "Chừng giờ thứ sáu" chắc vào khoảng sáu giờ sáng, nhưng có nhiều nan đề vẫn chưa giải quyết được về những cách tính giờ Ưong các sách Tin Lành. "Vua các ngươi kia kìa!" Hầu như chắc chắn, Philát nói điều này để chọc giận và trêu tức người Giuđa. Rõ ràng ông đang đổ tội cho họ đã gài bẫy ông kết án Chúajêsus.
19:15 Người Giuđa khăng khăng đòi phải đóng đinh Chúa Jêsus. Philát chế giễu họ bằng câu hỏi: "Các ngươi bảo các ngươi muốn đóng đinh Vua của chính các ngươi sao?" Lúc đó, người Giuđa đã quá hạ thấp phẩm giá của họ bằng cách nói: "Chúng tôi không có vua nào khác ngoài Sêsa!" Một dân tộc chẳng còn đức tin! Khước từ Đức Chúa Trời của các ngươi đổi lấy một vị vua ngoại đạo gian ác.
19:16 Philát sẵn sàng chiu lòng người Giuđa, nên giao Chúa Jêsus cho quân lính đem đóng đỉnh. ổng thích
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Sự khen ngợi của con người hơn sự khen ngợi của Chúa.
H. Sự Đóng Đinh Chúa JÊSŨS (19:17-24)
19:17 Chữ được dịch là "thập tự giá" có lẽ nói đến một thanh gỗ đom (một cây cọc), hoặc cũng có thể là hai cọc gỗ bắt ngang qua nhau. Dầu sao đi nữa, nó cũng có kích cỡ sao cho một người có thể vác được. Chúa Jêsus vác thập tự giá Ngài đi một đoạn. Sau đó, theo các sách Tin Lành khác, một người tên Simôn thành Syren phải vác cầy ấy. Nơi gọi là Cái Sọ có thể mang tên này theo một trong hai cách: (1) Chính mảnh đất này có thể giống như cái sọ, đặc biệt nếu đây là một ngọn đồi với nhiều hang động trên sườn đồi. Một địa điểm như thế được gọi là "Gôgôtha của Gordon" tại Israel ngày nay. (2) Đây là nơi xử tử các tội phạm hình sự; có lẽ sọ và xương nằm khắp khu này, dầu vậy theo luật Môise về sự chôn cất, rất khỏ có khả năng này.
19:18 Chúa Jêsus bị đóng đinh vào thập tự giá, cả tay và chân. Rồi thập tự giá được đựng lên và thả xuống cái lỗ đào dưới đất Con Người Ưọn lành duy nhất đã từng sống ưên đất, và đây là sự tiếp đón Ngài nhận được từ những kẻ thuộc về Ngài! Nếu bạn chưa hề tín cậy Ngài làm Chúa và Cứu Chúa của mình, còn gì khiến bạn không tín Ngài ngay hiện giờ, khi đọc câu chuyện đem sơ này về cách Ngài chết thay bạn? Hai tên ừộm bị đóng đinh cùng với Ngài, mỗi bên một người. Điều này làm ứng nghiệm lời tiên tri Êsai 53:12: "Người đã bị kể vào hàng kẻ dữ."
19:19 Phong tục bấy giờ là đặt một tâm bảng ghi tên trên đầu người bị đóng đỉnh, và để chỉ rõ tên tội đanh. Philát ra lịnh ghi đanh xưng là JÊSUS NGƯỜI NAXARÉT, LÀ VUA DÂN GIUĐA,
đặt ngay ưên cây thập tự ở giữa.
19:20 Alexandria diễn tả điều này rất hùng hồn:
Bằng tiếng Hêbơrơ, là thứ tiếng thiêng liêng của các tổ phụ và các đấng tiên kiến. Bằng tiếng Hylạp, thứ tiếng của âm nhạc hoàng kim đã đưa tâm hồn đến với các đối tượng của giác quan và thân thể đến với những điều trừu tượng của triết lý. Bằng tiếng Laún, là thổ ngữ của một dân tộc ban đầu mạnh nhất trong hết thảy con cái loài người. Ba ngôn ngữ này đại diện ba chủng tộc và những ý tưởng của họ - được khải thị, nghệ thuật, văn chương; sự tiến bộ, chiến tranh và luật học. Nơi nào tồn tại ba khao khát này của nhân hại, bất cứ nơi nào có thể truyền tin bằng ngôn ngữ con người, bất kỳ nơi đâu có một tấm lòng phạm tội, lưỡi để nói, mắt để đọc, thì Thập Tự Giá này đều có một sứ điệp.53
Nơi Chúa bị đóng đỉnh ở gần thành. Chúa Jêsus bị đóng đinh bên ngoài ranh giới của thành. Người ta không còn biết chắc chắn địa điểm chính xác nữa.
19:21 Các thấy tế lễ cả không thích những lời này. Họ muốn ghi lời ấy như là lời tuyên bố của Chúa Jêsus, chứ không phải như sự kiện (mà đó thật là sự kiện).
19:22 Philát không chịu sửa những chữ ấy. Ông đã hết kiên nhẫn với người Giuđa và không chịu nhượng bộ họ nữa. Nhưng đáng ra ông nên chứng tỏ quyết tâm này sớm hơn kia!
19:23 Tại những cuộc hành hình như thế, quân lính được phép chia nhau tài sản riêng của người đã chết. ổ đây, chúng ta thấy họ chia nhau áo xống của Đấng Christ. Dường như có năm miếng. Họ chia làm tư, nhưng vẫn còn áo dài, áo đó không có đường may, và không thể nào cắt ra mà còn giá ưị được.
19:24 Họ bắt thăm để chia nhau áo dài, và áo dài được giao cho người trúng thăm không nêu tên ở đây. Họ hầu như không biết rằng khi chia như vậy, họ đang làm ứng nghiệm lời tiên tri được viết một ngàn năm trước (Thithiên 22:18)! Những lời tiên tri được ứng nghiệm này nhắc chúng ta một cách mới mẻ rằng Quyển Sách này là Lời được soi dẫn của Đức Chúa Trời, và Chúa Jêsus Christ thật sự là Đấng Mê si đã hứa ban.
I. Chúa JẼSDS Úy ĩbác Mẹ Ngài Cho Giảng (19:25-27)
19:25 Nhiều người nghiên cứu Kinh Thánh nghĩ rằng có bốn người nữ được nêu tên ương câu Kinh Thánh này, như sau: (1) Mali, mẹ của Chúa Jêsus; (2) Chị của Mali, là Salômê, là mẹ của Giăng; (3) Mali vợ Cơlẽôba; (4) Mali Mađơlen.
19:26,27 Bất chấp sự chịu khổ của chính Ngài, Chúa vẫn dịu dàng quan tâm đến người khác. Khi thấy mẹ Ngài, và Giăng, mồn đồ, Ngài giới thiệu Giăng cho mẹ Ngài như là người từ nay ưd đi sẽ chăm sóc bà thay chỗ con trai đối với mẹ. Khi gọi mẹ Ngài là "đàn bà kia," không phải Chúa đang tỏ ra thiếu kính Ưọng. Nhưng điều đáng lưu ý là Ngài không gọi
Mali là "mẹ." Điều này có bài học nào cho những người bị cám dỗ tôn Mali lên đến địa vị được con người chúc tụng? ở đây, Chúa Jêsus truyền Giăng chăm sóc Mali dường như thể bà là mẹ ông. Giăng vâng lời và rước Mali về nhà mình.
J. Câng Tác Của Oang Christ Hoàn Tất (19:28-30)
19:28 Giữa câu 27 và 28 rõ ràng chúng ta có ba giờ tối tăm - từ giữa trưa đến ba giờ chiều. Chính ương lúc này Chúa Jêsus bị Đức Chúa Trời lìa bỏ khi Ngài gánh lấy án phạt tội lỗi của chúng ta. Tiếng kêu của Ngài "Ta khát!" cho thấy cơn khát thuộc thể thực sự, và càng mãnh liệt hơn bởi bị đóng đinh. Nhưng tiếng kêu đó cũng nhắc chúng ta nhớ: cơn khát thuộc linh của Ngài để đem sự cứu rỗi cho linh hồn con người còn lớn hem cả cơn khát thuộc thể của Ngài nữa.
19:29 Quân lính đem giấm cho Ngài uống. Có lẽ họ dùng miếng bông đá thấm đầy giấm buộc vào cây ngưu tất rồi đưa kề miệng Ngài. (Ngưu tất hay kinh giới là một loại cây cũng được dùng ương Lễ Vượt Qua - Xuất Êdíptô Ký 12:22.) Đừng lẫn lộn thứ này với giấm pha với một được, là thứ đã được đưa cho Ngài trước đó (Mathiơ 27:34). Ngài không uống thứ giấm đó vì nó đóng vai ưò như thuốc giảm đau. Ngài phải gánh tội lỗi của chúng ta với sự tỉnh táo trọn vẹn.
19:30 "Mọi việc đã được trọn!" Cha Ngài đã giao cho Ngài làm công tác này! Dốc đổ linh hổn Ngài ra làm của lễ chuộc tội! Công tác cứu chuộc và công tác chuộc tội! Đúng là Ngài
vẫn chưa chết, nhưng sự chết, chôn và thăng thiên của Ngài là chắc chắn như thể đã hoàn tất rồi. Vì vậy, Chúa Jêsus có thể công bố rằng Ngài đã cung ứng con đường cho tội nhân được cứu rỗi. Ngày nay hãy cảm tạ Đức Chúa Trời về công tác đã hoàn tất của Chúa Jêsus trên thập tự giá và đồi Gôgôtha!
Một số học giả Kinh Thánh nói cho chúng ta biết cỏ thể "gục đẩu" có nghĩa Ngài ngửa đầu ra sau. Vỉne nói: "Không phải là cái gục đầu bất lực sau khi chết, nhưng là sự cố ý đặt đầu Ngài vào vị trí yên nghỉ."
Việc Ngài gục đẩu trút linh hổn nhấn mạnh rằng sự chết của Ngài mang tính tình nguyện. Ngài xác định thời điểm Ngài chết. Với sự kiểm soát trọn vẹn mọi khả năng của thân thể Ngài, Ngài cho lỉnh hồn Ngài ra đi -một hành động mà không một con người nào có thể làm được.
K. Nhái Sâm Vào Hồng Cứu Chúa (19:31-37) 19:31 Một lần nữa, chúng ta thấy những người Do Thái mộ đạo này đã cẩn thận biết bao về những chi tiết đang khi phạm tội sát nhân đẫm máu. Họ "lọc con ruồi mà nuốt con lạc đà." Họ nghĩ sẽ không phải lẽ khi để những thây còn treo lại trên thập tự giá trong ngày Sabáỉ (ngày thứ bảy dương lịch). Sẽ có một kỳ lễ tôn giáo trong thành phố. Vì vậy họ xin Philát đập gãy ống chân ba người cho mau chết.
19:32 Kinh Thánh không mô tả phương cách đập gẫy các ống chân. Tuy nhiên, chắc hẳn phải đập gãy ống chân ở nhiều chỗ khác nhau, vì gãy một chỗ sẽ không làm cho chết.
19:33 Những người lính ấy rất có kinh nghiệm ữong các vấn đề như thế. Họ biết Chúa Jêsus đã chết rồi. Không cỏ khả năng là Ngài đang ngất hay bất tinh. Họ không đánh gãy ống chân Ngài.
19:34 Kinh Thánh không kể cho chúng ta biết vì sao một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài. Có lẽ đây là lần dốc đổ cuối cùng sự gian ác trong lòng người ấy. "Đây là nhát đầm rầu rĩ của kẻ thù bại ưận sau cuộc chiến, nói lên sự thù ghét sâu đậm Ương lòng người đối với Đức Chúa Trời và Đấng Christ của Ngài." Người ta bất đồng ý kiến với nhau về ý nghĩa của máu và nưổc này. Có người xem đây là đấu hiệu chứng tỏ Chúa Jêsus chết vì vỡ tím - nhưng chúng ta đã đọc và lý giải rằng sự chết của Ngài là hành động tự nguyện. Người khác nghĩ ý nghĩa ấy nói về phép báptêm và Tiệc Thánh, nhưng dường như điều này quá cường điệu và gượng gạo. Huyết nói đến sự tẩy sạch sự phạm tội; còn nước làm hình bóng sự tẩy sạch khỏi sự ô uế của tội lỗi nhờ vào Lời Đức Chúa Trời. Điều này được diễn tả qua đoạn thơ sau:
Lòng mong suối huyết kia trào tuôn,
Từ hông vỡ Chúa xưa trào tuôn, Nên những linh dược chữa muôn
tội,
Trừ căn ác vốn hay hành tôi.
- Augustus Toplady 19:35 Có lẽ câu 35 nói đến sự kiện chân Chúa Jêsus không bị đánh gãy, hoặc việc đầm vào hông Ngài, hoặc đến toàn bộ quang cảnh đỏng đinh. Kẻ đã thấy rõ ràng nói đến Giăng, người viết lại câu chuyện này.
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19:36 Hiển nhiên câu này xem câu 33 làm ứng nghiệm Xuất Êđíptô Ký 12:46: "Cũng đừng làm gãy một cái xương nào." Câu này nói đến chiên con Lễ Vượt Qua. Đức Chúa Trời truyền lịnh phải giữ nguyên không được làm gãy xương nào, Đấng Christ là Chiên Con thật của Lễ Vượt Qua, làm ứng nghiệm thật chính xác hình bóng này.
19:37 Câu 37 truy ngược về câu 34. Dầu người lính này không nhận ra, nhưng hành động của ông là sự ứng nghiệm kỳ điệu khác nữa của Kinh Thánh (Xachari 12:10). "Con người có sự gian ác của mình, nhưng Đức Chúa Trời có cách của Ngài." Lời tiên tri của Xachari nói đến ngày tương lai khi người Do Thái tín Chúa sẽ thấy Chúa ưở lại ưần gian. "Chúng nó sẽ nhìn xem ta là Đấng chúng nó đã đầm; và chúng nó sẽ thương khóc, như là thương khóc con trai một."
I. Sự Chân Chúa Trong Mộ của Glốsép (19:38-42)
19:38 Đến đây bắt đầu câu chuyện chôn Chúa Jêsus. Mãi đến lúc này, Giôsép người Arimathê vẫn là tín đổ bí mật. Vì sợ người Giuđa nên ông không dám công khai tuyên xưng Đấng Christ. Giờ đây ông dạn dĩ bước tới nhận xác Chúa Jêsus đem chôn. Khi làm như vậy, ông phơi mình trước nguy cơ bị trục xuất, bắt bớ và hành hung. Chỉ đáng tiếc là ông không chịu đứng lên bên cạnh vị Thầy bị khước từ đang khi Chúa Jêsus thi hành chức vụ cho đoàn dân.
19:39,40 Độc giả của Giăng giờ đây đã quen với Nỉcôđem vì trước đó đã gặp ông khỉ ồng đến vơi Chúa Jêsus trong ban đêm (đoạn 3) và khi ông khuyên phải lắng nghe và xét xử Chúa Jêsus cách công bằng trước Tòa Công Luận (Giăng 7:50, 51). Giờ đây ông cùng với Giôsép đem theo độ một trăm cân một dược hòa với lư hội. Những thuốc thơm này chắc ở dạng bột, và được rải trên xác. Sau đó xác Chúa được khâm liệm bằng gãi vai.
19:41 Hầu như mọi chi tiết ữong đoạn này đều là sự ứng nghiệm lời tiên ưi Êsai dự ngôn con người định chôn Đấng Mêsi với kẻ ác, nhưng khi chết Ngài được chôn với kẻ giàu (Êsai 53:9). Cái huyệt mới ở ương vườn hiển nhiên thuộc về một người giàu. Trong Mathiơ, chúng ta biết huyệt ấy thuộc về Giôsép người Arimathê.
19:42 Xác Chúa được đặt ương mộ. Người Giuđa sợ để xác ở ngoài đường vì kỳ lễ của họ bắt đầu lúc hoàng hôn. Nhưng ý định của Đức Chúa Trời ấy là xác Ngài phải ở ừong lòng đất ba ngày ba đêm. về vấn đề này nên lưu ý: theo cách tính của người Giuđa, bất cứ phần nào của một ngày cũng đều được tính là một ngày. Vì vậy sự kiện Chúa ở ưong mộ trong một phần của ba ngày vẫn là sự ứng nghiệm lời Ngài báo trước ương Mathiơ 12:40.
IX. CHIÊN THẮNG CỦA CON ĐỨC CHÚA TRỜI (Đoạn 20)
A. Ngói Mọ Trông (20:1-10)
20:1 Ngày thứ nhất của tuần lễ là ngày Chúa nhật. Mali Madơlen tới mộ trước khi rạng đông. Chắc ngôi mộ là một phòng nhỏ được đục vào ưong sườn đổi hay vách đá. Rõ ràng hòn đá
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này hình dạng giống như đồng xu -tròn và dẹp. Nó sẽ vừa khớp vào một rãnh nằm dọc phía trước mộ để có thể lăn qua đóng cửa lại. Khi Mali tới nơi, hòn đá đã được dời đi rồi. Nhân tiện, việc này xảy ra sau sự phục sinh của Chúa, như chúng ta biết từ Mathiơ 28.
20:2 Mali lập tức chạy tìm Phỉerơ
và Giăng, vừa thở hổn hển vừa báo tín có người đã dời xác Chúa khỏi mộ. Bà không nói ai làm việc đó, chỉ nói là "người ta" để cho thấy bà chỉ biết chừng đó thôi. Lòng trung tín và tận hiến của những người nữ tại lúc Chúa bị đóng đỉnh và thăng thiên thật đáng lưu ý. Các môn đồ bỏ Chúa chạy ưốn. Những người nữ đứng gần đó, không kể gì đến an toàn của cá nhân họ. Những điều này không phải là kém ý nghĩa.
20:3,4 Khó hình dung Phierơ và Giăng đang nghĩ gì khi họ vội vã chạy ra khỏi thành đến ngôi vườn gần Gôgôtha. Chắc Giăng trẻ hem Phierơ nên đến mộ trước.
20:5 Cỏ thể lối vào mộ thấp, bắt buộc phải cúi xuống để đi vào hay để nhìn vào. Giăng thấy vải liệm nằm đó. Chúng được tháo ra khỏi xác, hay vẫn còn nằm theo đường nét được quấn quanh xác? Chúng ta nghĩ chắc chúng vẫn nằm theo hình dáng khi được liệm quanh xác. Thế nhưng ông không vào mộ.
20:6,7 Lúc này, Phỉerơ rượt kịp và không chút ngần ngại đi vào mồ. Phong cách xốc nổi của ông có điều gì đó khiến chúng ta cảm thấy mình hợp với ông. Ông cũng thấy vải nằm ở đó, nhưng không có xác của Chúa Jêsus.
Chi tiết khăn liệm trùm đẩu được thêm vào để chứng tỏ Chúa ra đi có thứ tự và không vội vã. Nếu bị ưộm xác, người trộm xác chắc đã không xếp vải liệm cẩn thận như thế.
20:8 Giăng vào mộ nhìn thấy vải liệm và khăn liệm xếp có thứ tự. Nhưng khi Kinh Thánh nói ông thấy và tin, câu này có nghĩa còn vượt hem cả cái nhìn của đôi mắt thuộc thể. Câu này muốn nói ồng đã hiểu ra. Trước mắt ông là những bằng chứng về sự phục sinh của Đấng Christ. Chúng cho ông thấy điều gì đã xảy ra, và ông tin.
20:9 Mãi đến lúc này, các môn đồ vẫn chưa thực sự hiểu câu Kỉnh Thánh Cựu Ước nói Đấng Mêsí phải từ kẻ chết sống lại. Chính Chúa đã liên tiếp nói cho họ, nhưng họ không tiếp thu. Giăng là người đầu tiên hiểu ra.
20:10 Bấy giờ, hai môn đổ trớ về nơi đang ồ ■ chắc tại Giêrusalem. Rõ ràng họ kết luận chẳng ích lợi gì để chờ đợi bên ngôi mộ. Tốt hơn nên đi nói cho các môn đồ khác biết những điều mình đã thấy.
B. Chúa Hiện Ra Cho Man MađơnlBn (20:11-
18)
20:11 Hai chữ đầu thật đáng kinh ngạc - song Mali. Hai môn đổ kia đã về nhà, song Man'.... một lần nữa ở đây, chúng ta có tình yêu và lòng tận hiến của một phụ nữ. Bà đã được tha thứ nhiều; do đỏ yêu mến nhiều. Bà đứng cầu nguyện một mình bên ngoài mộ, và khóc, vì theo bà nghĩ, xác Chúa đã bị đánh cắp. Chắc có lẽ kẻ thù của Chúa lấy xác.
20:12 Lần này, khi nhìn vào ưong mộ, bà thấy hai thiên sứ, ở tại nơi xác
Chúa đã nằm. Thật đáng lưu ý những sự kiện ương đại này được thuật lại cách trầm tính và không chút cảm xúc.
20:13 Dường như Mali không sợ hay ngạc nhiên. Bà trả lời câu hỏi của các thiên sứ đường như đấy là một kinh nghiệm bình thường vậy. Qua cầu trả lời của bà, hiển nhiên bà vẫn chưa nhận ra Chúa Jêsus đã từ kẻ chết sống lại và Ngài hiện đang sống.
2Ũ:14 Lúc này, điều gì đó khiến Mali nhìn ra sau. Chính Chúa Jẽsus đứng đó, nhưng bà không nhận ra Ngài. Lúc đó còn sớm tính sương, và có lẽ ánh sáng vẫn chưa ló dạng. Bà vẫn đang khóc không ngừng, và rõ ràng tầm nhìn bị nhòa. Cũng có thể Đức Chúa Trời ngăn ưở để bà không thấy Chúa cho đến thời điểm thích hợp.
20:15 Chúa biết câu trả lời cho những câu hỏi này; nhưng Ngài muốn nghe từ chính môi miệng bà. Mali ngỡ Ngài là người gác vườn. Cứu Chúa của thế gian có thể ở Tắt gần với con người, thế nhưng họ không nhận ra. Tuy nhiên, Ngài thường đến ưong dáng vẻ thấp kém, chứ không như một ương những vĩ nhân của ưần gian. Trong câu ừả lời, Mali không nêu tên Chúa. Ba lần bà gọi Chúa Jêsus là "Ngài." Chỉ có một Đấng duy nhất bà đang quan tâm, và bà cảm thấy hoàn toàn không cần thiết phải xác định Ngài thêm nữa.
20:16 Giở đây Mali nghe giọng nói quen thuộc gọi đến chính tên mình. Không còn lầm lẫn sự thật này vào đâu nữa - chính là Chúa Jêsus! Mali gọi Ngài là Rabuni, nghĩa là "Người Thầy Vĩ Đại của tôi." Trên thực tế, bà vẫn đang nghĩ Ngài là Giáo Sư Vĩ Đại mà bà từng biết. Bà không nhận ra rằng giờ đây Ngài còn cao ữọng hơn cả vai ưò Giáo Sư của bà - Ngài là Chúa và Cứu Chúa của bà. Vì vậy Chúa chuẩn bị giải thích cho bà phương cách mới hơn và đầy đủ hơn để từ đây ữở đi bà biết Ngài.
20:17 Cá nhân Mali đã biết Chúa Jêsus là Con Người. Bà đã chứng kiến các phép lạ xảy ra khi Ngài còn hiện diện trong thân thể này. Vì vậy bà kết luận nếu Ngài không ở với bà cách hữu hình, thì ắt hẳn bà không có hy vọng được phước. Chúa phải sửa sai cho lối suy nghĩ của bà. Ngài phán: "Chớ rờ đến ta như là chỉ rờ đến Con Người ương xác thịt. Ta vẫn chưa lên cùng Cha. Khi ta thật sự trở về trời, Thánh Linh sẽ được sai xuống trần gian. Khi Thánh Linh đến, Ngài sẽ bày tỏ ta cho lỏng ngươi theo cách ngươi chưa từng biết về ta trước đây. Đối với ngươi, ta sẽ ưở nên gần gũi và yêu quý hơn cả lúc ta còn sống dưới trần gian này.
Rồi Chúa truyền bà đi đến cùng anh em Ngài và báo cho họ biết về trật tự mới vừa được thiết lập. Lần đầu tiên, Chúa gọi các môn đồ là "anh em ta." Họ sẽ phải biết rằng Cha Ngài cũng là Cha của họ, và Đức Chúa Trời của Ngài cũng là Đức Chúa Trời của họ, mãi đến lúc bấy giờ, tín hữu vẫn chưa được trớ nên "con cái" và "kẻ kế tự của Đức Chúa Trời."
Chúa Jêsus không nói: "Cha chúng ta," nhưng nói: "Cha ta và Cha các
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ngươi." Lý đo là: Đức Chúa Trời là Cha Ngài theo ý nghĩa khác với Ngài là Cha của chúng ta. Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Jêsus từ cả cõi đời đời. Đấng Christ là Con bởi sự sinh ra đời đời. Đức Chúa Con bình đẳng với Đức Chúa Cha. Chúng ta là con của Đức Chúa Trời bởi sự nhận làm con nuôi. Đây là mối quan hệ bắt đầu khi chúng ta được cứu và sẽ không bao giờ kết thúc. Là con Đức Chúa Trời, chúng ta không bình đẳng với Đức Chúa Trời và sẽ không bao giờ bình đẳng cả.
20:18 Mali Mađơlen vâng lịnh và đã ưở thành nhân vật mà có người gọi là "vị sứ đồ cho các sứ đồ." Chúng ta có nghĩ đặc ân lớn lao này được ban cho bà để làm phần thướng cho lòng tận hiến của bà với Đấng Christ không?
c. Chóa Hiện Ba Cho Các Mởn Bổ (20:19-23) 20:19 Lúc này là tối Chúa nhật. Các môn đổ nhóm nhau lại, có lẽ ưên
phòng cao nơi họ đã gặp nhau ba đêm trước. Cửa khóa vì sợ người Giuđa. Thỉnh lình, họ thấy Chúa Jêsus đứng giữa, nghe tiếng Ngài phán: "Bình an cho các ngươi." Rõ ràng cỏ vẻ như Chúa vào phòng không cần mở cửa. Đây là một phép lạ. Nên nhớ rằng thần thể phục sinh của Ngài là thân thể thực sự bằng thịt bằng xương. Thế nhưng Ngài có quyền năng để đi xuyên qua các vật cản trở và hành động không lệ thuộc vào các quy luật tự nhiên. Những chữ "Bình an cho các ngươi" giờ đây mang ý nghĩa mới, vì Đấng Christ đã lập nên sự bình an bởi huyết của Ngài trên thập tự.
Những người được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận (bình an) với Đức Chúa Trời.
20:20 Sau khi chúc bình an cho họ, Ngài cho họ xem những dấu chịu thương khó của Ngài, để bới đó có được bình an. Họ nhìn thấy dấu đinh và vết thương do giáo đâm. Lòng họ tràn ngập vui mừng khi biết đây thật sự là Chúa. Ngài đã làm đúng như lời Ngài nói Ngài sẽ làm. Chúa đã sống lại từ kẻ chết. Chúa phục sinh là nguồn vui mừng của Cơ Đốc nhân.
20:21 Câu 21 rất tuyệt vời. Chúa không hề định cho tín hữu hưởng bình an của Ngài cách ích kỷ. Họ chia sẻ bình an ấy cho người khác. Vì vậy Chúa sai họ vào thế gian, y như cách Cha đã sai Ngài vậy:
Đấng Christ đã vào thế gian như một Đấng nghèo nàn.
Ngài đến như một Tôi Tớ.
Ngài đã tự bỏ mình đi.
Ngài vui thích làm theo ý muốn Cha.
Ngài tự đổng nhất với con người.
Ngài đi khắp nơi để làm điều lành.
Ngài đã làm mọi việc bởi quyển năng Thánh Linh.
Mục tiêu của Ngài là thập tự giá.
Giờ đây Ngài phán với các môn đổ: "Ta cũng sai các ngươi thể ấy."
20:22 Đây là một Ương những câu khó hiểu nhất của toàn bộ các sách Tin Lành. Chúng ta thấy Chúa Jêsus hà hơi trên các môn đồ và phán: "Hãy nhận lãnh Đức Thánh Lỉnh." Điểm khó hiểu là: Đức Thánh Linh vẫn chưa được ban xuống cho đến mãi về sau, vào ngày Lễ Ngũ Tuần. Thế nhưng
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làm sao Chúa có thể phán những lời này mà không có biến cố ấy xảy ra ngay tức khắc?
Người ta nêu nhiều lối giải thích: (1) Có người cho rằng Chúa chỉ đang hứa về điều họ sẽ nhận vào ngày Lễ Ngũ Tuần. Đây khó lòng là lối giải thích thỏa đáng được. (2) Có người nói rằng những lời Chúa thực sự nói chính là: "Hãy nhận lấy Thánh Linh," (Receive Holy Spirit) hơn là: "Hãy nhận lấy Đức Thánh Linh này" (Receive the Holy Spirit). Từ đây, họ kết luận các môn đồ không nhận lãnh Đức Thánh Lỉnh nẩy ương mọi sự đầy dẫy của Ngài ngay lúc này, nhưng chỉ là chức vụ nào đó của Thánh Linh, như là sự hiểu biết nhiều hơn về chân lý, hay quyền năng và sự dẫn dắt cho sứ mạng của họ. Những người này bảo các môn đồ đã nhận sự bảo chứng hay nếm trước về Thánh Linh. (3) Người khác nói có sự tuôn đổ Thánh Linh đầy dẫy ưên các môn đồ ngay lúc này. Điều này dường như không thể xảy ra khi xét đến những câu như Luca 24:49 và CôngVụ 1:4,5,8 tại đó sự giáng lâm của Thánh Linh vẫn đang được nói đến như sự kiện ưong tương lai. Từ Giăng 7:39, rõ ràng Thánh Linh chưa thể đến trong sự đầy đẫy ưọn vẹn của Ngài cho đến khi Chúa Jêsus được vinh hiển, tức là cho đến khi Ngài trở về Ười.
20:23 Đây là một câu khó hiểu khác nữa, và có rất nhiều cuộc ữanh cãi về câu này. (1) Một quan điểm cho rằng Chúa Jêsus thực sự ban cho các sứ đồ của Ngài (và những người được gọi là người kế thừa các sứ đồ) quyền để tha tội hay cầm giữ tội lại. Điều này mâu thuẫn trực tiếp với lời Kinh Thánh dạy rằng chỉ một mình Đức Chúa Trời có thể tha tội (Luca 5:21). (2) Gaebeleỉn trích đẫn quan điểm thứ nhì: "Quyền đã được hứa ban, và thẩm quyền được ban xuống có liên quan đến công tác giảng Tin Lành, công bố những điều kiện để được tha thứ tội lỗi, và nếu không chấp nhận những điều khoản này, thì tội lỗi vẫn bị cầm lại." (3) Quan điểm thứ ba (tương tự với quan điểm thứ nhì), và là quan điểm mà chúng tôi chấp nhận, ấy là: các môn đổ được ban quyển công bố tội lỗi được tha.
Chúng ta hãy minh họa quan điểm thứ ba này. Các môn đồ đi ra rao giảng Tin Lành. Một số người ăn năn tội và tiếp nhận Chúa Jêsus. Các môn đồ được ủy quyền để nói với số người ăn năn tin Chúa rằng tội họ đã được tha. Những người khác không chịu ăn năn và không chịu tin Đấng Chríst. Các môn đồ bảo họ vẫn còn ở ừong tội lỗi họ, và nếu họ chết, họ sẽ hư mất đời đời.
Ngoài cách giải thích này, chúng ta cũng nên thấy các môn đồ được Chúa ban thẩm quyền đặc biệt để giải quyết những tội nào đó. Chẳng hạn, trong CôngVụ 5:1-11, Phierơ đã sử dụng quyền này, và kết quả là Anania và Saphira phải chết. Chúng ta thấy Phaolô đang cầm tội lại cho người làm điều ác trong I.Côrinhtồ 5:3-5,12,13, và đang tha tội Ương ILCôrinhtô 2:4-8. Những trường hợp ở đây là sự tha thứ khỏi hình phạt cho những tội trong đời này.
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D. Nghi Ngờ Biến Thành Đức Tin (20:24-29)
20:24 Chúng ta đừng vội kết luận Thôma đáng trách vì không có mặt. Kinh Thánh không nói gì về nguyên nhân khiến ông vắng mặt.
20:25 Thôma đáng trách vì thái độ vô tín của ông. ông phải có bằng chứng hữu hình và hiển nhiên về sự sống lại của Chúa; nếu không ông sẽ không tin. Đây là thái độ của nhiều người ngày nay, nhưng không hợp lý. Ngay cả các khoa học gia vẫn tín vào rất nhiều điều mà họ không thấy cũng không rờ được.
20:26 Một tuần sau, Chúa hiện ra cho các môn đổ Ngài lần nữa. Lần này có Thôma ở với họ. Một lần nữa, Chúa Jêsus vào phòng bằng phép lạ và lại chúc họ "Bình an cha các ngươi!"
20:27 Chúa dịu đàng và kiên nhẫn đối đãi với môn đổ thiếu đức tin này của Ngài. Ngài mời gọi ông chứng minh thực tại sự sống lại của Ngài bằng cách đặt tay ông vào vết thương bị giáo đâm bên sườn Ngài.
2Ữ:28 Thõma đã bị thuyết phục. Ông có thực sự đặt tay vào hông Chúa hay không, chúng ta không biết. Nhưng cuối cùng ông đã biết Chúa Jêsus sống lại và Ngài vừa là Chúa vừa là Đức Chúa Trời. John Boys nói rất hay: "Bới những vết thương mà Thôma thật sự nhìn thấy, ông đã công nhận thần tánh mà ông không thấy được."
20:29 Điều quan ưọng đáng lưu ý là Chúa Jêsus chấp nhận sự thờ phượng ưong tư cách Đức Chúa Trời. Nếu Ngài chỉ là một con người, hẳn Ngài đã từ chối. Nhưng đức tin của
Thôma chưa phải là loại đức tin làm Chúa đẹp lòng nhất. Đó là niềm tin căn cứ ưên mắt thấy. Những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin thì được phước lớn hơn.
Bằng chứng chắc chắn nhất chính là Lời Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời phán một điều nào đó, chúng ta tôn kính Ngài bằng cách tin vào lời Ngài phán; nhưng chúng ta không tôn kinh Ngài khi đòi hỏi thêm bằng chứng. Chúng ta nên tín chỉ vì cớ Ngài đã phán và vì Ngài không thể nói dối hoặc sai lầm.
E. Mục Đích Của Sách Tin Lành Giàng (20:30,31)
Không phải toàn bộ các phép lạ của Chúa Jêsus đều được ghi lại ương sách Tin Lành Giăng. Đức Thánh Linh tuyển chọn những phép lạ nào phục vụ tốt nhất cho mục đích của Ngài.
Ở đây, chúng ta có mục đích viết sách này của Giăng. Ấy là để độc giả có thể tin Chúa Jẽsus là Đấng Mêsi thật và là Con của Đức Chúa Trời. Khi tin, họ sẽ nhờ danh Ngài có sự sống đời đời.
Bạn đã tín Chúa Jêsus chưa?
X. ĐOẠN KẾT: ĐỨC CHÚA CON PHỤC SINH VỚI NHỮNG NGƯỜI THUỘC VẼ NGÀI (Đoạn 21)
A. Bàng Chríst Hiện Ra Cho Các Mon Bổ Tại XiĩGalilỄ (21:1-14)
21:1 Khung cảnh giờ đây chuyển sang biển Tỉbêriát (Galilê). Các môn đồ đi lên hướng bắc về quê hương tại Galilê. Chúa Jêsus đã gặp họ tại đó. Cụm từ "việc Ngài hiện ra như vầy" có nghĩa Giăng sắp mô tả phương cách Đấng Christ hiện ra cho họ.
21:2 Bảy môn đồ nhóm lại vào lúc đó - Simôn Phỉerơ, Thôma gọi là Điđim, Nathanaên, Giacơ và Giăng (con trai của Xêbêđê) và hai người môn đồ khác nữa mà chứng ta không biết tên.
21:3 Simôn Phỉerơ quyết định đi ra hổ đánh cá, và những người khác đồng ý cùng đi. Dường như đây là quyết định rất tự nhiên, dầu một số người nghiên cứu Kinh Thánh cảm thấy chuyến đi này không theo ý muốn của Đức Chúa Trời và họ đã ra đi mà không cầu nguyện trước đã. Đêm đó họ không bắt được chi hết. Họ không phải là những ngư phủ đầu tiên đi đánh cá cả đêm mà không bắt được gì! Họ minh họa tính vô dụng của nỗ lực con người mà không có sự giúp đỡ thiên thượng, nhất là trong vấn đề đánh lưới linh hồn.
21:4 Đến sáng, Chúa Jễsus đang đợi khi họ chèo vào bơ, dầu vậy họ không nhận ra Ngài. Có lẽ ười còn rất tối, hoặc có lẽ họ bị quyển năng Đức Chúa Trời cản ưở họ biết Ngài.
21:5 Dường như thể Chúa nói với họ: "Các chàng trai, có thứ gì để ăn không?" Họ trả lời Ngài đầy thất vọng "Không."
21:6 Theo họ, Ngài chỉ là một khách lạ, đang đi ưên bờ biển. Thế nhưng khi nghe theo lời khuyên của Ngài, họ thả lưới xuống bên hữu thuyền, và xem kìa! Được rất nhiều cá. Nhiều đến nỗi họ không thể kéo lưới nổi. Điều này cho thấy Chúa Jêsus hiểu biết Ưọn vẹn về nơi có cá Ưong hồ. Điều này cũng dạy chúng ta biết khi Chúa hướng dẫn sự phục vụ của chúng ta, thì không còn những mẻ lưới trống không nữa. Ngài biết nơi đâu có những linh hồn đã sẵn sàng để được cứu, và Ngài sẵn lòng hướng dẫn chúng ta đến với họ - nếu chúng ta chịu để Ngài hướng dẫn.
21:7 Giăng là người đầu tiên nhận ra Chúa và lập tức báo cho Phỉerơ. Phierơ lấy áo dài cuốn mình rồi đi đến bờ biển. Kinh Thánh không nói cho chúng ta biết ông bơi hay lội, hay đi bộ ưên mặt nước (như một số người gợi ỷ).
21:8 Các môn đồ khác chuyển từ thuyền đánh cá lớn sang thuyền chèo nhỏ và kéo lưới khoảng chín mươi thước còn lại vào bờ.
21:9 Cứu Chúa đã chuẩn bị sẵn buổi sáng cho họ - cá nướng và bánh. Chúng ta không rõ Chúa bắt những con cá này hay Ngài dùng phép lạ để có chúng. Nhưng chúng ta thật sự biết Ngài không lệ thuộc vào những nỗ lực tội nghiệp của chúng ta. Rõ ràng trên Thiên đàng chúng ta sẽ biết tuy có nhiều người được cứu qua công tác giảng đạo và cá nhân chứng đạo, nhưng nhiều người khác được cứu bởi chính Chúa mà không cần nhờ đến sự ƯỢ giúp của con người.
21:10 Giờ đây Chúa truyền họ kéo lưới có đẩy cá - không phải để nấu chứng, nhưng để đếm. Khi làm như vậy, họ sẽ được nhắc nhở "bí mật của thành công là làm theo lệnh Ngài và hành động theo lời Ngài trong sự vâng phục tuyệt đối."
21:11 Kinh Thánh nêu số lượng cá chính xác khác có ưong lưới - một trăm năm mươi ba con. Người ta nêu
nhiều lối giải thích thú vị về ý nghĩa của con số này: (1) số ngôn ngữ của thế giới thời bấy giờ. (2) số chủng tộc hay chỉ phái ưên thế giới, để lưới Tin Lành sẽ được giăng tới đó. (3) số loại cá khác nhau có trong biển Galỉlê, hay trong thế giới. Rõ ràng, số này nói đến tính đa dạng của những người sẽ được cứu qua công tác rao giảng Tin Lành -một số người từ mọi chi phái và dần tộc. Các ngư phủ này biết đây là chuyện thật phi thường vì lưới không đút. Đây là bằng chứng thêm nữa cho thấy "công việc Chúa được làm theo cách của Chúa thì không bao giờ thiếu tài nguyên của Ngài." Người ấy sẽ thấy lưới không đứt.
21:12 Chúa mời ăn sáng, và các môn đồ nhóm quanh đống lửa than để ăn những món ngon mà Chúa dọn sẵn. Ắt hẳn nhiều khi thấy đống lửa than, Phierơ suy nghĩ lung lắm. Có phải ông được nhắc về đống lửa đã đứng sưởi lúc chối Chúa không? Các môn đồ có cảm giác kinh sợ và Ưang trọng thật kỳ lạ trước sự hiện diện của Chúa. Ngài đứng đó ưong thân thể phục sinh. Biết bao thắc mắc họ muốn hỏi Ngài. Nhưng họ không dám. Họ biết ấy là Chúa - dẫu họ cảm thấy có sự mầu nhiệm nào đó bao quanh thân vị Ngài.
21:13 Giờ đây Chúa Jêsus dọn
buổi sáng cho họ. Và chắc họ được nhắc nhỏ một dịp tương tự khi Chúa nuôi năm ngàn người với mấy ổ bánh và vài con cá.
21:14 Giăng nói đây là lẩn thứ ba Chúa hiện ra chữ các môn đổ. Rõ ràng từ các sách Tin Lành khác, còn có nhiều lần Chúa hiện ra khác nữa. Trong sách Tin Lành này, Ngài đã hiện ra cho các môn đồ vào buổi tối Ngài phục sinh, rồi một tuần sau đó, và giờ đây bên bờ hồ Galilê xanh biếc.
B. Sự Khơi Phạc Pliiepđ (21:15-17) 21:15 Trước hết Chúa chăm lo nhu cầu thuộc thể của họ. Sau đó khi họ đã ấm và đã no rồi, Ngài quay sang Phierơ giải quyết các vấn đề thuộc linh. Phierơ công khai chối Chúa ba lần. Kể từ đó, ông đã ăn năn và được khôi phục mối tương giao với Chúa. Trong những câu này, sự khôi phục của Phierơ được Chúa công nhận công khai.
Người ta thường nói có hai chữ "yêu" khác nhau được dùng trong những câu này. Chúng ta có thể diễn ý câu 15 như sau: "Hỡi Sỉmôn, con Giôna,54 ngươi yêu ta hơn những môn đồ kia yêu ta không?" Phierơ thưa rằng: "Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa." Phierơ không còn khoe khoang mình sẽ không bao giở từ bỏ Chúa, cho dẫu mọi môn đổ khác bỏ Ngài. Ông đã rút ra được bài học cho mình.
Chúa Jêsus phán "Hãy chăn chiên con ta." Một cách rất thực tiễn để bày tỏ lòng yêu mến Đấng Christ chính là nuôi những con chiên nhỏ trong bầy Ngài. Thật thú vị khi thấy cuộc đối thoại đã chuyển từ đánh cá sang chăn bầy. Đánh cá nói về công tác truyền giảng; còn chăn bầy gợi ý công tác dạy đạo và chăm sóc mục vụ.
21:16 Lần thứ nhì, Chúa hỏi Phierơ cỏ yêu Ngài không. Phierơ đáp lại lần thứ nhì, thật lòng nghi ngờ
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chính mình: "Chúa biết rằng tôi yêu Chúa." Lẩn này, Chúa phán với ông: "Hãy chăn chiên ta." Có những chiên con và chiên ương bầy của Đấng Christ, và họ cần sự chăm sóc trìu mến của người yêu Đấng Chăn Chiên.
21:17 Phierơ chối Chúa ba lần thể nào, ba cơ hội để xưng nhận Ngài thể ẩy.
Lần này, Phierơ viện đến sự kiện Chúa là Đức Chúa Trời do đỏ biết mọi sự. Ông nói lẩn thứ ba: "Chúa biết rằng tôi yêu Chúa." Và lần cuối cùng, ông được Chúa cho biết ông có thể bày tỏ tình yêu này bằng cách cho chiên của Đấng Christ ăn. Trong phân đoạn này, bài học cơ bản chính là: Lòng yêu mến Đấng Christ là động cơ được chấp nhận duy nhất để phục vụ Ngài.
c. Chúa Jẽsos Báo Trước sự Chết cùa Phisrơ (21:18-23)
21:18 Khỉ Phierơ còn trẻ, ông có nhiều tự do đi lại. ông muốn đi đâu thì đi. Nhưng ở đây, Chúa cho ông biết đến cuối đời, ông sẽ bị bắt, bị xiềng, và bị đem đi xử tử.
21:19 Câu này giải thích câu 18. Phierơ sẽ làm vinh hiển Đức Chúa Trời bằng cách chết như người tuần đạo. Ông, là người đã chối Chúa, bấy giờ sẽ được ban can đảm để hy sinh mạng sống mình vì Ngài. Câu này nhắc chúng ta nhớ mình có thể làm sáng danh Đức Chúa Trời ương sự chết cũng như trong sự sống. Rồi Chúa Jêsus thốt lên: "Hãy theo ta!" Khi nói câu đó, chắc Ngài bắt đầu rời khỏi đó.
21:20 Dường như Phỉerơ bắt đầu đi theo Chúa, sau đó quay lại, nhìn thấy Giăng cũng đi theo. ở đây, Giăng dừng lại để xác định mình là người đã nghiêng mình trên ngực Chứa Jêsus trong bữa ăn tối Lễ Vượt Qua, và đã hỏi tên người phản bội.
21:21 Khi Phierơ thấy Giăng, chắc ông liền suy nghĩ: "Còn Giăng thì sao?" Có phải Giăng cũng sẽ tuân đạo không? Hay ông vẫn còn sống khi Chúa MỞ lại?" ông hỏi Chúa về tương lai của Giăng.
21:22 Chúa trả lời rằng Phierơ đừng lo về những ngày cuối của Giăng. Cho dẫu Giăng còn sống cho đến khi Đấng Christ Tái Lâm đi nữa, điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến Phierơ cả. Nhiều thất bại ữong sự phục vụ Đấng Christ xuất phát từ chỗ các môn đồ lo bận rộn nghĩ đến nhau hơn là bận rộn với chính Chúa.
21:23 Lời của Chúa ở đây đã bị trích dẫn sai. Ngài không nói Giăng vẫn còn sống khi Ngài ưở lại. Ngài chỉ nói cho đầu như vậy đi nữa, điều đó có can hệ gì đến Phierơ? Nhiều người thấy có ý nghĩa quan trọng ữong sự kiện Chúa Jêsus liên kết Giăng với Sự Tái Lâm của Ngài, và Giăng là người có đặc ân viết sách Khải Thị của Đức Chúa Jêsus Christ, mô tả rất chi tiết về thời kỳ cuối cùng.
c. Lãi Chửng Kết Thúc của Giăng vẽ Chúa Jẽsus (21:24,25)
21:24 Giăng nói thêm lời chứng của chính mình về tính chính xác của những điều ông đã viết. Nhiều người xem đây là lời khẳng định của các
trưởng lão ở hội thánh Êphêsô cho sách Tin Lành của Giăng.
21:25 Chúng ta không ngại hiểu câu 25 theo nghĩa đen! Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời do đó Ngài vô hạn. Không hề có giới hạn nào cho ý nghĩa của những lời Ngài phán, hay cho số lượng việc Ngài đã làm. Đang khỉ Ngài còn ở tiên đất này, Ngài vẫn là Đấng Nâng Đỡ mọi vật - mặt ười, mặt ữăng, và các ngôi sao. Có ai từng mô tả mọi điều liên quan đến việc giữ cho vũ trụ này vận động? Ngay cả những phép lạ Ngài trên đất này, chúng ta cũng chỉ có lời mồ tả cơ bản nhất mà thôi. Trong chỉ một hành động chữa lành thôi, hãy nghĩ đến các tế bào thần kinh, các cơ bắp, các huyết cầu, và nhiều chi thể nữa mà Ngài đã điều khiển. Hãy nghĩ đến sự điều khiển của Ngài trên vi khuẩn, cá, đời sống động vật. Hãy nghĩ đến sự hướng dẫn của Ngài ương các công việc của loài người. Cứ nghĩ đến quyền kiểm soát của Ngài trên cấu trúc phân tử của mỗi một mảnh vật chất trong cõi vũ trụ này xem. cả thế gian cỏ chứa nổi các sách để mô tả những chi tiết vô hạn như thế không? Câu ưả lời thật mạnh mẽ: "Không"
Và như vậy, chúng ta kết thúc phần giải nghĩa sách Tin Lành của Giăng. Có lẽ chúng ta nhận thấy rõ thêm chút nữa nguyên nhân khiến sách này tiở thành một Ưong những phần được yêu mến nhất của Kinh Thánh. Đương nhiên, hầu như không ai cẩn thận đọc sách này Ương tính thần cầu nguyện mà lại không tràn ngập tình yêu tươi mới đối với Đấng phước hạnh mà sách này trình bày.
CHÚ THÍCH
'(hi8) Bản văn phê bình (NU trong chú thích ngoài lề của bản NKJV) ghì là "Đức Chúa Trời độc sanh." Chữ "Con độc sanh" truyền thống có ừong hầu hết các thủ bản và cũng có trong 3: Ì ố.
2(1:29) J. Cynddylan Jones, Studies in the Gospel According to Su John, ữang 103.
3 (Ì :45) James s. Stewart, The Life and Teaching ofJêsus Christ, trang Ố6, 67.
4(1:51) Chỉ có Giăng thuật lại chữ "Amen kép" (NKJV ghi là "thật rất bảo đảm"). Các sách Tin Lành khác dường như cồ đọng thành ngữ của Chúa chúng ta nên ghi là "Amen" (NKJV, "bảo đảm là").
5[2:4) George Williams, The Student's Commentary ôn the Holy Scriptures, Ưang 194.
* (2:21 yjones, Studies, Ưang 148.
7(3:1) Từ nối ngắn trong tiếng Hylạp de có thể mang nghĩa "và," "vả, "nhưng", v.v... Các bản Kinh Thánh Anh ngữ hiện đại có khuynh hướng thường xuyên bỏ từ này. Đây là một Ương rất ít chỗ mà bản KJV bỏ từ nối ấy, và bản NKJV cũng đi theo bản KJV.
8(3:5) Một cách giải thích hợp lý khác nữa phù hợp với văn mạch về việc đối chiếu sự sinh ra thuộc linh và thuộc thể ấy là: nước chì về sự sinh ra thuộc thể, và Thánh Linh nói đến Đức Thánh Linh. Các rabi dùng chữ "nước" để chỉ về tinh dịch của người nam, và nước cũng có thể chỉ đến bọc chất dịch như nước vỡ ra khi hài nhi chào đời.
9(3:16) F. w. Boreham.
"(4:41, 42) Bản văn phê bình (NU) bỏ qua chữ "Đấng Christ".
11 (4:48) Trong Hy văn, có nhiều hình thức riêng biệt nhau để xưng hô với một người (đối chiếu với Bản Anh Ngữ Cổ thou, thee) và với nhiều hom một người (đối chiếu chữ ye, you). số nhiều được dùng tại đây.
12(5:2) Bản văn phê bình ghi là Betỉưaứia, nhưng khảo cổ học khẳng định tên gọi truyền thống này được dùng trong đại đa số các thủ bản và Ương truyền thống KJV.
•3(5:3) James Gifford Bellett, The Evangelỉsts, ữang 50.
14(5:18) J. Sidlow Baxter, Expỉore tĩieBooịVẳOỌ.
15(5:24) Có nhiều câu Kinh Thánh khác dạy rằng tín hữu một ngày kia sẽ đứng trước Ngai Đoán Xét của Đấng Christ (Rôma 14:10; Il.Côrinhtô 5:10). Tuy nhiên, lúc đó sẽ không đưa vấn đề tội lỗi của tín hữu ra để hình phạt nữa. vấn đề đỏ đã được giải quyết xong tại Gôgôtha. Tại Ngai Đoán Xét của Đấng Christ, đời sống và sự phục vụ của tín hữu ấy sẽ được duyệt lại, và người sẽ nhận phần thưởng hoặc phải chịu mất mát. Lúc đó sẽ không phải là vấn để cứu rỗi linh hồn, nhưng là kết quả của đời sống người ấy.
Ĩ6(5:29) Nếu đây là câu duy nhất trong Kinh Thánh nói về đề tài sự sống lại, người ta sẽ nghĩ mọi kẻ chết đều sẽ sống lại cùng một lúc. Tuy nhiên, từ nhiều phần khác của Kinh Thánh, đặc biệt Khải Huyền 20, chúng ta biết có thời kỳ ít nhất một ngàn năm trôi qua giữa hai sự sống lại. Sự Sống Lại Thứ Nhất là sự sống của những người đã được cứu bởi nhờ đức tin nơi Đấng Christ. Sự sống Lại Thứ Nhì bao gồm tất cả mọi người đã chết ương tư cách người không tín Đấng Christ.
17(5:39) Hình thức động từ Hy văn cho chữ "đò xem" mang hai nghĩa. Hình thức này có thể là mệnh lệnh ("hãy dò xem," KJV) hoặc theo lối trình bày ("các ngươi dò xem," NKJV). Văn mạch hậu thuẫn cách dịch của bản NKJV (cũng như Bản Việt Ngữ).
18(5:47) Guy King, To My Son, ừang 104.
19(ó:ll) w. H. Griffith Thomas, The Apostle John: His Life and Wrìtings, ưang 173, 74.
20(6:11) Frederick Brotherton Meyer, Tried BỵFire, ữang 152.
21 (6:31) Mana là thứ thức ăn màu trắng, tròn nhỏ, và Đức Chúa Trời đã ban phát cách lạ lùng cho Ysơraên trong đổng vắng. Họ phải lượm mana dưới đất mỗi sáng của sáu ngày đầu ừong mỗi tuần.
2*(6:55) Bản văn NU ghi là "đồ ăn thật... thức uống thật," nhưng ý nghĩa hầu như là một (thực tại).
23(ó:59) Nhà hội là nơi nhóm họp tôn giáo tại địa phương của người Do Thái, không phải là một với đền thờ Giêrusalem là nơi duy nhất cỏ thể dâng các của tế lễ bằng con sinh.
*4(6:Ố9) Bản văn phê bình (NU) ghi là "Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời."
25(7:1) Thật bổ ích khi biết từ ngữ Hy  văn   chỉ  về   "người Giuđa"
(Ioudaỉos) có thể mang nghĩa (1) Một người Gỉuđa (để phân biệt với người Galilê); (2) một người Giuđa bất kỳ (kể cả người đã tiếp nhận Đấng Christ); (3) hay một người chống đối Cơ Đốc giáo, đặc biệt là lãnh tụ tôn giáo. Giăng sử dụng từ ngữ này hầu hết theo nghĩa cuối, dầu chính ông là một người Giuđa theo nghĩa thứ nhì.
26(7:7) Meyer, Tríed, ữang 129.
27(7:8) Cách bỏ qua chữ "chưa" trong bản văn phê bình (NU) thật đáng tiếc. Sự bỏ qua đó có vẻ hàm ý Chúa chúng ta lừa dối.
28(8:5) í N. Darby.
29(8:11) 7:53 đến 8:11 không xuất hiện ữong các thủ bản cổ nhất của Sách Giăng, nhưng có ữong hơn 900 thủ bản Hy văn (chiếm đại đa số). Người ta thắc mắc không biết những câu này có hình thành một phần trong bản văn nguyên thủy hay không. Chúng ta tín rằng chấp nhận chúng thuộc trong bản văn được soi đẫn là điều phải lẽ. Toàn bộ sự dạy dỗ của những câu này phù hợp hoàn hảo với phần còn lại của Kinh Thánh. Augustine viết rằng một số người loại phân đoạn này ra vì sợ phân đoạn ấy sẽ đề xướng những quan điểm buồng thả về đạo đức.
30(8:45) R. c. H. Lenski, The Interpretetion of Colossians, Thessalonỉans, Timothy, Titus, Phiỉemon, ưang 701, 02.
3Í(9:35) Ban văn NU ghi "Con Người" ở đây, và điều này không phù hợp với văn mạch thờ phượng và hầu như cũng không phù hợp với cách ghi của đại đa số các bản văn.
32(10:28) Hy văn có lối phủ định kép để nhấn mạnh (lối này không được phép dùng trong Anh ngữ tiêu chuẩn).
33(10:36) Samuel Green, "Scrípture Testimonỵ to the Deity oi Christ/'trang 7.
34(11:1) Arthur w. Pink, Exposition oi the Gospeỉ oi John, 111:12
35(11:25) Burkitt.
3Ó(11:35) Câu ngắn nhất trong bản Tân Ước Hylạp lại mang một sắc thái xúc cảm trái ngược lại: "Hãy vui mừng mãi mãi"(Pantote chalrete, I.Têsalônica 5:16).
37{11:47) Ryle, Expository Thoughts ôn the Gospels. Si. John, 11:295.
38(11:48) Meyer, Trìed, ữang 112.
39(12:5) Ryle, jóhn, 11:309, 10.
40(12:7) Cách ghi của bản văn phê bình "có thể người để dành" thay vì "người đã để dành" dường như mâu thuẫn với cả văn mạch này lẫn sự kiện Mali không có mặt tại mộ Chúa buổi sáng phục sinh. Bản NIV giải quyết nan đề này bằng cách diễn ý.
41 (Ì2:24) T. G.Ragland.
42(13:13, 14) Dĩ nhiên, có nhiều lúc - đặc biệt tại các xứ phương Đông -người ta sẽ thực sự rửa chân người khác theo nghĩa đen, nhưng ở đây chỉ là một tấm gương về sự phục vụ khiêm nhường.
43(13:32) Văn phạm Hylạp (thể điều kiện loại một với ei cùng với lối trình bày(indicative)) thừa nhận điều này là thật.
"(Ì4:20) Các minh họa thịnh hành khác gồm có chim Ưong không
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khí thì có không khí ở ương con chim ấy, và cá ở dưới nước có nước ở ương con cá ấy.
45(17:1) Marcus Raỉnsỉord, Our Lord Praỵs for His Own, trang 173.
46(17:4) Ryle, John, 111:40, 41.
47(17:2Ó) k í. Godet, Commentary ôn the Gospel ofJohn, 11:345.
48(17:26) Rainsford, Om Lord Praỵs, ưang 173.
49(18:14) Stewart, Lỉfe and Teaching, trang 157.
50(18:28) Augustine, được Ryle trích Ương John, 111:248.
51 (Ì8:28) Bishop Hall, Ibỉd.
52(18:28) Poole, ỉbid.
53(19:10) Alexander.
54(21:15) Bản văn phê bình (NU) nêu tên cha của Phierơ là Giăng thay vì Giôna (Ương các câu ló, 17 cũng vậy).
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CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒ

Giới Thiệu
"Đấng Christ là chủ đề, Hội Thánh là phương tiện, và Thánh Linh là quyền năng. - w. Graham Scroggie
I. Vị Trí Độc Đáo Trong Kinh Thánh
Sách Công Vụ Các Sứ Đồ là sử ký Hội Thánh duy nhất được soi đẫn; đây cũng là bản sử ký đầu tiên, và là lịch sử Hội Thánh chính yếu duy nhất bao trùm những ngày đầu tiên của đạo. Mọi bản sử ký khác chỉ đơn thuần dựa trên tác phẩm của Luca với vài lời truyền khẩu (và rất nhiều phỏng đoán!) thêm vào. Chúng ta sẽ bị thiệt hại hoàn toàn nếu không có sách này. Đi từ đời sống của Chúa Ương các sách Tin Lành tiến thẳng vào các thơ tín sẽ là một bước nhảy vọt hết sức lớn lao. Ai là những hội chúng đang được nhận thơ và những hội chúng này đã được hình thành như thế nào? Sách Công Vụ ưả lời những câu hỏi này cùng nhiều câu hỏi khác nữa. Đây không những là chiếc cầu giữa cuộc đời của Đấng Christ và sự sống Đấng Christ được dạy trong các thơ tín, mà còn là mắt xích liên kết chuyển tiếp giữa Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo, giữa Luật Pháp và Ân Điển. Đây là một trong những khó khăn chính khi giải thích sách Công Vụ, tức là sự bành trướng rộng dần phạm vi từ phong trào Do Thái nhỏ bé tập trung tại Giêrusalem đến một Đạo Ưên toàn thế giới đã thâm nhập vào chính kinh đô của đế quốc.
li. Quyển Tác Giả
Tác giả của Luca và Công Vụ là cùng một người, đúng như hầu hết mọi người đều đồng ý. Nếu sách Tin Lành Thứ Ba do Luca viết thì Công Vụ cũng vậy, và ngược lại (xem Phần Giới Thiệu Luca).
Ngoại chứng về việc Luca viết sách Công Vụ có từ sớm, mạnh mẽ và phổ biến. Phần Dẫn Nhập Luca để phản đối Marcion (khoảng 160- 180), Bộ Kinh Điển Muratorỉan (khoảng 170 - 200), và các giáo phụ đầu tiên là Irenaeus, Clement ở Alexandria, Tertullian và Origen, thảy đều đồng ý Luca viết sách Công Vụ. Và hầu như mọi người nào đi theo những nhân vật trên ương lịch sử Hội Thánh đều đồng ý như vậy, kể cả những sử gia chuyên môn như Eusebius và Jerome.
Nội chứng trong sách Công Vụ gồm ba phần để chứng minh Luca đã viết sách này. Trong phần mỏ đầu sách Công Vụ, tác giả nói cụ thể đến một tác phẩm trước đó, cũng gỏi cho Thêôphilơ. Luca 1:1-4 cho thấy sách Tin Lành Thứ Ba là câu chuyện được nói đến ở đày. Bút pháp, quan điểm đầy lòng thương xót, ngữ vựng, điểm nhấn mạnh về biện giải niềm tín, và nhiều chi tiết nhỏ khác nữa kết hợp hai tác phẩm này lại với nhau. Nếu không phải vì muốn xếp sách Luca đi chung với ba sách Tin Lành kia, chắc chắn hai sách này đã được để chung với nhau giống như thơ I.Côrinhtô và H.Côrinhtô vậy.
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Thứ nhì, từ chính bản văn của sách Công Vụ, ta thấy rõ tác giả là bạn đồng hành của Phaolô. Điều này xuất hiện ữong những phân đoạn "chúng ta" nổi tiêng (10:10-17; 20:5-21:18; 27:1-28:16), ương đó tác giả thực sự có mặt tại những biến cố được ghi lại. Những nỗ lực đầy hoài nghi nhằm giải thích những phân đoạn này như là phong cách "hư cấu" thật không thuyết phục chút nào. Nếu chỉ thêm vào để làm tác phẩm ưông có vẻ xác thực, vậy sao chúng được giới thiệu rất hiếm hoi vì rất tế nhị đến như thế - và vì sao không đặt một tên gọi nào cho "Tôi" cho nhân vật được hàm ý ương "chúng ta"?
Cuối cùng, khi các bạn đồng hành khác của Phaolô là những người được tác giả nhắc đến ở ngôi thứ ba được loại ra, cũng như những bạn đổng hành mà ta biết là họ không ở cùng với Phaolô trong những phần "chúng ta", thì Luca là nhân vật khả dĩ duy nhất còn lại.
HI. Thời Điểm Viết
Tuy thời điểm viết của một số sách ương Tân Ước sẽ không quan trọng lắm, nhưng thời điểm viết lại rất quan ứọng cho sách Công Vụ, một sách cụ thể là lịch sử của Hội Thánh, và là sách lịch sử đầu tiên của Hội Thánh.
Người ta đề xuất ba niên điểm cho sách Công Vụ, hai niên điểm chấp nhận quyển tác giả của Luca và một niên điểm phủ nhận:
1. Đương nhiên, niên điểm ở thế kỷ thứ nhì loại bỏ quyền tác giả của Luca; hầu như ông không thể sống đến năm 80 s.c. hoặc muộn nhất là đến năm 85. Tuy một số học giả (thuộc phái tự do) cảm thấy tác giả đã sử dụng tác phẩm Antíquities của Josephus (khoảng 93 S.C.), những điểm tương đồng mà họ đưa ra về Theudas (Công Vụ 5:36) lại không phù hợp, và nhiều điểm tương đồng đã không vững chắc ừong mọi biến cố nêu ra.
2.	Quan điểm phổ thông ấy là Luca đã viết Luca - Công Vụ giữa khoảng 70-80. Điều này cho phép Luca có sử dụng Mác ưong sách Tin Lành của mình (có lẽ từ thập niên 00).
3.	Có thể đưa ra lập luận vững chắc rằng Luca đã kết thúc sách Công Vụ ngay sau thời điểm lịch sử của sách này kết thúc - tức là ương lúc Phaolô bị tù lần thứ nhất tại Rôma.
Có thể là Luca đang định viết bộ sách thứ ba (nhưng dường như đó không phải là ý muốn của Chúa), và vì vậy Luca không nhắc đến những biến cố tàn phá (đối với Cơ Đốc nhân) giữa năm Ố3 và 70 S.C.. Tuy nhiên, những điều bỏ qua sau đây gợi ý một niên điểm sớm hem: sự bắt bớ hung dữ của Nero đối với các Cơ Đốc nhân tại Italy sau khi phóng hỏa thành Rôma (năm 04); cuộc chiến tranh của người Giuđa với Rôma (6Ố-70); sự tuân đạo của Phierơ và Phaolồ (cuối thập niên 00); và thảm họa lớn nhất cho người Giuđa và Cơ Đốc nhân người Do Thái là sự phá hủy thành Giêrusalem. Do đó, rất có thể Luca viết sách Công Vụ khỉ Phaolô bị tù tại Rôma, vào khoảng 62 hoặc 63 s.c.
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IV. Bối Cảnh Và Các Chủ Đề
Sách Công Vụ Các Sứ Đồ đầy dẫy sức sống và hành động. Qua sách, chúng ta thấy Đức Thánh Linh hành động, thành lập Hội Thánh, ban quyền năng cho Hội Thánh, và mở rộng Hội Thánh để đi ra truyền giảng. Đây là bản ký thuật huy hoàng về Thánh Linh tối thượng đang sử dụng những công cụ tưởng như không chắc thành công được, đắc thắng những trớ ngại kinh khiếp nhất, sử dụng những phương pháp bất thường, và đạt những kết quả phi thường.
Sách Công Vụ bắt đầu câu chuyện từ chỗ các sách Tin Lành dừng lại, rồi đùng những lời mô tả nhanh và đầy ấn tượng đưa chúng ta qua những năm đầu đầy biến động của Hội Thánh non ưẻ. Đây là bản ký thuật thời kỳ chuyển biến lớn lao khi Hội Thánh Tân Ước vứt bỏ vải liệm Do Thái giáo, thể hiện đặc trưng độc đáo của chính mình trong tư cách một hiệp hội mới trong đó người Giuđa và người ngoại bang hiệp làm một Ưong
Đấng Christ. Vì cớ này, sách Công Vụ đã được gọi một cách phù hợp là câu chuyện của "thời kỳ cai sữa của Ysác."
Khi đọc, chúng ta cảm thấy tâm linh vui sướng khi Đức Chúa Trời hành động. Đồng thời, chúng ta cảm nhận sự căng thẳng xuất hiện khi tội lỗi và Satan nổi lên chống đối ngăn tìở.
Trong mười hai đoạn đầu, sứ đồ Phierơ giữ vai trò then chốt, khi ông can đảm giảng đạo cho dân Ysơraên. Từ đoạn 13 trở đi, sứ đồ Phaolô nổi bật lên Ương tư cách vị sứ đồ sốt sắng, được soi dẫn và không mệt mỏi giảng đạo cho dân ngoại.
Sách Công Vụ bao trùm thời kỳ khoảng ba mươi ba năm. J. B. Phỉllỉp đã nói chưa có thời kỳ nào ương lịch sử con người mà "một hiệp hội bé nhỏ của những con người tầm thường lại có thể chuyển động thế giới đến nỗi chính những kẻ thù họ với dòng nước mắt giận dữ có thể bảo rằng những người này 'đã gây thiên hạ nên loạn lặc!'"1

BÔ CỤC
ì. HỘI THÁNH TẠI GIÈRUSALEM (Đoạn 1-7)
A. Lời Chúa Phục Sinh Hứa Ban Thánh Linh (1:1-5)
B. Mạng Lịnh của Chúa Thăng Thiên Cho Các Sứ Đồ (1:6-11)
D. Lễ Ngũ Tuần Và Sự Khai Sinh Hội Thánh (2:1-47)
E. Chữa Lành Người Què, Và Lời Phierơ Buộc Tội Ysơraên (3:1-26)
F. Sự Bắt Bớ Và Tăng Trưởng cùa Hội Thánh (4:1-7:60)
li. HỘI THÁNH TẠI xứ GIƯĐÊ VÀ SAMARI (8:1-9:31) A. Chức Vụ Cua Phỉlíp Tại Samari (8:1-25) B. Phiỉíp Và Hoạn Quan Êthiôpi (8:20-40) c. Sự Tin Chúa của Sauỉơ Thanh Tạtsơ (9:1-31)
HI. HỘI THÁNH ĐI ĐẾN ĐẦU CÙNG ĐẤT (9:32-28:31)
A. Phierơ Giảng Tin Lành Cho Người Ngoại Bang (9:32-11:18)
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B. Sự Thành Lập Hội Thánh Tại Antiốt (Ì 1:19-30) c. Cơn Bắt Bớ Đời Hêrốt Và Sự Qua Đời của Hêrốt (12:1-23) D. Hành Trình Truyền Giáo Thứ Nhất của Phaolô: Xứ Galati (12:24-14:28)
E. Giáo Hội Nghị Gỉêrusalem (15:1-35)
F. Hành Trình Truyền Giáo Thứ Nhì Của Phaolô: Tiểu Á Và Gờréc (15:36-18:22)
G. Hành Trình Truyền Giáo Thứ Ba của Phaolô: Tiểu Á Và Gờréc (18:23-21:26)
H. Phaolô Bị Bắt Và Xét xử (21:27-2ó:32)
ì. Chuyến Đi của Phaolô Đến Lamã Và Vụ Đắm Tàu (27:1-28:16)
J. Phaolô Bị Giam Trong Nhà Và Làm Chứng Cho Người Giuđa Tại Rôma (28:17-31)

CHÚ GIÁ!
I. HỘI THÁNH TẠI GIÊRUSALEM (Đoạn 1-7)"
A. Lãi Chúa Phạc Sinh Hứa Ban Thánh Linh (1:1-5)
1:1 Sách Công Vụ mở đầu với lời nhắc nhở. Luca, thầy thuốc yêu dấu, đã viết cho Thêôphilơ trước đó - tác phẩm mà giờ đây chúng ta gọi là sách Tin Lành theo Luca (xem Luca 1:1-4). Trong những câu cuối của sách Tin Lành Luca, ông kể cho Thêôphilơ rằng ngay trước khi thăng thiên, Chúa Jêsus đã hứa các mồn đồ sẽ nhận lãnh phép báptêm bằng Đức Thánh Linh (Luca 24:48- 53).
Giờ đây Luca sắp tiếp tục câu chuyện, vì vậy ông quay lại với lời hứa đầy xúc động này để làm khởi điểm. Và thật phù hợp để làm như vậy, vì ưong lời hứa ban Thánh Linh tiềm ẩn mầm mong mọi chiến thắng thuộc linh sẽ được tiết lộ Ưong sách Công Vụ. Luca mô tả sách Tin Lành của mình là sách thứ nhất. Trong sách đó, ông ghi lại những điều mà Chúa Jêsus đã bắt đầu làm và dạy. Trong sách Công Vụ, ông tiếp tục bản ký thuật bằng cách thuật lại những điều Chúa Jêsus tiếp tục làm và dạy qua Thánh Linh sau khi Ngài thăng thiên.
Để ý chức vụ của Chúa là chức vụ cả làm và dạy. Đây không phải là giáo lý mà không có bổn phận, cũng không phải là tín điều mà không có nếp ăn ở. Cứu Chúa là hiện thân sống động của lời Ngài đã dạy. Ngài thực hành những điều Ngài rao giảng.
1:2 Thêôphilơ sẽ nhớ lại sách trước đây của Luca kết thúc với câu chuyện Cứu Chúa thăng thiên, được mô tả ồ đây là Ngài được cất lên. ông cũng nhớ những lời dạy dỗ dịu dàng cuối cùng của Chúa cho mười một sứ đổ trước khi Ngài về trời.
1:3 Trong bốn mươi ngày giữa lúc Chúa sống lại và thăng thiên, Chúa đã hiện ra cho các môn đồ, nêu những bằng chứng mạnh mẽ nhất về sự sống lại của thân thể Ngài (xem Giăng 20:19,26; 21:1,14).
Trong thời gian này, Ngài cũng thảo luận với họ những vấn đề về Nước Đức Chúa Trời. Mối quan tâm chính của Ngài không phải là các nước Ương thế gian này, nhưng là vương quốc hay phạm vi mà trong đó Đức Chúa Trời được công nhận là Vua.
Đừng lẫn lộn nước này với Hội Thánh. Chúa Jêsus đã trình diện chính Ngài cho dân Ysơraên Ưong tư cách Vua, nhưng Ngài đã bị khước từ (Mathiơ 23:37). Nước theo nghĩa đen của Ngài ữên đất do đó được hoãn lại cho đến khi dân Ysơraên ăn năn và tiếp nhận Ngài làm Đấng Mêsi (Công Vụ 3:19-21).
Trong thời hiện tại, Vua vắng mặt. Tuy nhiên, Ngài thật sự có một vương quốc vô hình trên đất (Côlôse 1:13). Vương quốc này gồm mọi người tuyên xưng lòng trung thành với Ngài (Mathiơ 25:1-12). Trên một phương điện, nước này gồm mọi người nào xưng mình là Cơ Đốc nhân; đây là phương diện bề ngoài của nước ấy (Mathiơ 13:1-52). Nhưng ở thực tại bề trong, vương quốc ấy chỉ bao gồm những người được tái sanh (Giăng 3:3,5). Nước Đức Chúa Trời Ương tình ữạng hiện tại được mô tả trong các ẩn dụ của Mathiơ 13.
Hội Thánh là một điều hoàn toàn mới. Đây không phải là đề tài của các lời tiên tri Cựu Ước (Êphêsô 3:5). Hội Thánh gồm toàn bộ những tín hữu từ Lễ Ngũ Tuần cho đến Sự cất Lên. Với tư cách tân nương của Đấng Christ, Hội Thánh sẽ đồng trị vì với Ngài ương Thiên Hy Niên và cùng chia sẻ vinh hiển Ngài đời đời. Đấng Christ sẽ tái lâm làm Vua vào cuối Thời Kỳ Đại Nạn, tiêu diệt kẻ thù Ngài, thiết lập ưiều đại công bình của Ngài ưên cả đất (Thi Thiên 72:8).
Dầu thời trị vì của Ngài từ Giêrusalem chỉ kéo dài một ngàn năm (Khải Huyền 20:4), nhưng Nước Ngài còn đến đời đời theo ý nghĩa mọi kẻ thù của Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ bị tiêu diệt, và Ngài sẽ trị vì đời đời ưên ười mà không gặp chống đối hay ngăn MỞ nào (Il.Phierơ 1:11).
1:4 Giờ đây Luca thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa với các môn đồ khi họ nhóm lại ưong một căn phòng ở giữa Gỉêrusalem. Đấng Cứu Chuộc phục sinh dặn họ cứ ở lại Giẽrusalem. Nhưng vì sao ở tại Giêrusalem, có lẽ họ rất thắc mắc! Đối với họ, đây là thành phố thù ghét, bạo lực và bắt bớ!
Đúng vậy, sự ứng nghiệm lời Cha đã hứa sẽ xảy ra tại Giêrusalem. Sự giáng lâm của Thánh Linh sẽ xảy ra tại chính thành phố mà Cứu Chúa đã bị đóng đinh. Sự hiện diện của Thánh Linh tại đó sẽ làm chứng về việc con người khước từ Con Đức Chúa Trời. Thần Lẽ Thật sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, sự công bình và sự đoán xét -và điều này sẽ xảy ra trước hết tại Giêrusalem. Các sứ đồ sẽ nhận lãnh Thánh Linh tại thành phố mà chính họ đã từ bỏ Chúa và chạy ưốn cứu lấy mạng sống mình. Họ sẽ được khiến trở nên mạnh mẽ và không sợ hãi ngay tại nơi họ đã tỏ mình là yếu đuối và hèn nhát.
Đây không phải lần đầu tiên các môn đồ được nghe từ chính môi
miệng Cứu Chúa về lời Cha đã hứa. Trong suốt chức vụ tại thế của Ngài, và đặc biệt ưong Bài Giảng Trên Phòng Cao, Ngài đã nói cho họ biết về Đấng Yên ủi sẽ đến (xem Luca 24:49; Giăng 14:16,26; 15:26; 16:7,13).
1:5 Giờ đây, Ương lần gặp cuối với họ, Ngài lập lại lời hứa ấy. Một số người, nếu không nói là hết thảy họ, đều đã được Giăng làm phép báptêm bằng nước rồi. Nhưng phép báptêm của Giăng là ở bề ngoài và thuộc thể. Chỉ còn ít ngày nữa,2 họ sẽ được bápỉêm bằng Đức Thánh Linh, và phép báptêm này ở bề ữong và thuộc linh. Phép báptêm thứ nhất đồng nhất hóa họ ở bề ngoài với phần đàn chịu ăn năn của Ysơraên. Phép báptêm thứ nhì sẽ kết hợp họ vào Ương Hội Thánh, là Thân Thể của Đấng Christ, và sẽ ban quyền năng cho họ phục vụ.
Chúa Jêsus hứa rằng ưong ít ngày nữa họ sẽ được bápỉễm bằng Đức Thánh Linh, nhưng không đề cập đến phép báptêm bằng lửa (Mathiơ 3:11,12; Luca 3: Ì ố, 17). Phép báptêm bằng lửa là phép báptêm của sự đoán phạt chỉ đành cho những người vô tín và vẫn còn ương tương lai.
ĩ. Mạng Lịnh Của Chúa Thẳng Thiên Cbo Các Sử Đổ (1:6-11)
1:6 Có lẽ biến cố được ghi lại ở đây đã xảy ra ưên núi Ôlive, đối ngang Bêthani. Đây là nơi Chúa Jêsus ưở về ười (Luca 24:50,51).
Các môn đồ đang nghĩ đến sự giáng lâm của Thánh Linh. Họ nhớ lời tiên tri Giôên nói về sự tuôn đổ Thánh Linh có liên quan đến thời trị vì vinh hiển của Đấng Mêsi (Giôên 2:28). Do đó, họ kết luận Chúa sắp thiết lập vương quốc của Ngài, vì trước tiên Ngài đã phán Thánh Linh sẽ được ban xuống "ừong ít ngày nữa." Câu hỏi của họ cho thấy họ vẫn chờ đợi Đấng Christ thiết lập vương quốc hữu hình ở trần gian của Ngài ngay tức khắc.
1:7 Chúa không sửa sai họ vì đã chờ đợi sự trị vì của Ngài trên đất. Sự trông cậy như thế đã và hiện được chứng minh là đúng. Ngài chỉ bảo họ rằng họ không thể biết nước của Ngài sẽ đến khi nào. Ngày giờ đã được ấn định bởi thẩm quyển duy nhất của Đức Chúa Cha, và Cha đã không muốn tiết lộ. Đây là thông tin thuộc riêng về Cha.
Cụm từ "ngày và giờ" được dùng trong Kinh Thánh để nói đến nhiều biến cố khác nhau được Đức Chúa Trời báo trước mà chưa xảy đến cho dân Ysơraên. Mang bối cảnh Do Thái, các môn đồ sẽ hiểu cụm từ này nói trước đến những ngày hết sức quan trọng, bao gồm cả sự thiết lập thời trị vì ngàn năm của Đấng Christ trên đất.
1:8 Sau khi nén tò mò của họ về thời điểm tương lai của vương quốc Ngài, Chúa Jêsus khiến họ chú ý đến điều sẽ đến gần hem - là bản chất và phạm vi sứ mạng của họ. Xét về bản chất sứ mạng ấy, họ sẽ làm nhân chứng; xét về phạm vi, họ sẽ làm chứng tại thành Giẽrusalem, cả xứ Giuđê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất.
Nhưng trước hết, họ phải nhận lấy quyển phép - là quyển phép của Đức Thánh Lỉnh. Đây là quyền phép lớn lao
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và không thể thiếu ương sự làm chứng Cơ Đốc. Một người có thể rất tài năng, được huấn luyện kỹ lưỡng, và có nhiều kinh nghiệm, nhưng nếu không có quyền năng thuộc linh thì người ấy không có kết quả. Mặt khác, một người có thể thất học, không có sức thu hút, thiếu thanh lịch, nhưng lại được ban quyển năng của Thánh Linh thì thế gian sẽ thấy người ấy bùng cháy cho Đức Chúa Trời. Các môn đồ đầy sợ sệt cần quyền năng để làm chứng, cần sự dạn dĩ thánh khiết để rao giảng Tin Lành. Họ sẽ nhận quyền năng này khi Thánh Lỉnh giáng trên họ.
Cồng tác làm chứng của họ sẽ bắt đầu tại Giêrusalem, là sự sắp xếp trước đầy ý nghĩa của ân điển Chúa. Chính nơi Chúa Jêsus chịu đóng đinh phải là nơi trước nhất nhận lãnh lời kêu gọi đến sự ăn năn và đức tín nơi Ngài.
Rồi đến Gỉuđê, vùng phía nam xứ Palestine với cư dân Giuđa đông đúc, và có Gỉêrusalem là thành chính của vùng.
Tiếp đó là Samari, vùng nằm ở miền trung Palestine, cùng với cư dân pha tạp và bị thù ghét, mà dân Giuđa không muốn giao tiếp.
Sau đó đến cùng trái đất mà thời bấy giờ biết đến - những nước ngoại bang mà cho đến lúc này vẫn nằm ngoài vòng đặc ân tôn giáo. Trong khuôn viên làm chứng rộng dần mãi này, chúng ta cỏ bố cục tổng quát của dòng lịch sử ưong sách Cồng Vụ.
1. Làm chứng tại Giêrusalem (đoạn 1-7}
2.	Làm chứng tại xứ Giuđê và Samari (8:1 -9:31)
3.	Làm chứng đến cùng trái đất (9:32-28:31)
1:9 Ngay khi Chúa trao nhiệm vụ cho các môn đổ xong, Ngài được cất lên trời. Đây là toàn bộ những điều Kinh Thánh nói - Ngài được cất lẽn trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa. Một biến cố ngoạn mục biết bao, thế nhưng được mô tả hết sức đơn sơ và ưầm lặng! Sự kiềm chế của các tác giả Kinh Thánh khi kể lại câu chuyện của họ cho thấy sự soi dẫn của Lời Đức Chúa Trời; con người không có thói quen xử lý những biến cố phi thường dường ấy cách dè đặt đến như thế.
1:10 Một lần nữa, không hề diễn đạt sự ngạc nhiên sửng sốt, Luca thuật lại sự hiện ra của hai người nam mặc áo trắng. Hiển nhiên đây là những thiên sứ đã được phép hiện ra trên đất Ương hình ưạng của người nam. Có lẽ đây cũng là những thiên sứ đã hiện ra tại ngôi mộ sau khi Chúa phục sinh (Luca 24:4).
1:11 Trước hết các thiên sứ gọi các môn đổ là người Galilê. Theo như chúng ta biết, toàn bộ các môn đồ ngoại trừ Giuđa íchcariốt đều xuất thân từ vùng phía tây biển Galilê.
Sau đó thiên sứ đánh thức họ khỏi trạng thái mơ màng, đang khỉ họ nhìn lên ười. Tại sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Đó là buồn rầu, hay thờ phượng, hay lạ lùng sửng sốt? Rõ ràng là pha Ưộn cả ba nỗi niềm ấy, dầu vậy chủ yếu vẫn là buồn rầu. Vì vậy thiên sứ an ủi họ. Đấng Christ thăng thiên này sẽ ưỗ lại.
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trở lại
(Malachi3:l)
3. Ngài sẽ tái lâm cách hữu hình
ổ đây, chúng ta có lời hứa rõ ràng về Sự Hiện Đến Lần Thứ Hai của Chứa để thiết lập vương quốc Ngài trên đất. Đây không phải là Sự cất Lên, nhưng là Ngài đến để cai trị.
1.  Ngài đã  thăng    1. Ngài sẽ trở lại núi
thiên từ núi Ồlive Ôlive
(câu 12).	(Xachari 14:4)
2. Ngài sẽ đích thân
2.	Ngài đã đích thân
thăng thiên

3.	Ngài đã thăng
thiên cách hữu hình
(Mathiơ 24:30)
4. Ngài được tiếp đi    4. Ngài sẽ đến trên
ưong một đám mây.    mây trời
5. Ngài đã thăng thiên cách vinh hiển.
(câu 9)	(Mathiơ 24:30)
5. Ngài sẽ lấy đại quyền đại vinh mà tái lâm
(Mathiơ 24:30)
c. Các Mãn Đổ Cẩn Nguyện Và Chỉ Đợi Tại Giẽpnsalem (1:12-26)
1:12 Trong Luca 24:52, các môn đồ ưở về Gỉêrusalem cách mừng rỡ lắm. "Ánh sáng từ tình yêu của Đức Chúa Trời đã nhen lên trong lòng những người này và khiến khuôn mặt họ chiếu sáng ngời bất chấp đại dương đầy rắc rối biến động vây quanh họ."
Đây là chuyến đi ngắn khoảng ba phần tư dặm lừ núi gọi là ôlỉve, xuống thung lũng xếưôn, và đi lên thành phố. Đây là đoạn đường xa nhất mà người Do Thái được phép đi trong ngày Sabát vào thời Tân Ước.
1:13 Khi đã vào thành, họ bèn lên phòng cao kia là nơi thưởng ở.
ổ đây, Thánh Linh Đức Chúa Trời kể tên các môn đồ lần thứ tư và là lần cuối cùng (Mathiơ 10:2-4; Mác 3:1 ó19; Luca ó:14-ló). Nhưng giờ đây có bỏ qua một điểm đáng lưu ý: tên của Giuđa íchcarỉốt không có trong bảng điểm danh này. Kẻ phản bội đã đến nơi số phận đáng dành cho hắn.
1:14 Khỉ các môn đồ nhóm lại với nhau, có sự bển lòng đổng một ý. Cụm từ này xuất hiện mười một lần ữong sách Công Vụ, và là một ừong những chìa khóa để mở bí quyết của phước hạnh. Nơi nào các anh em ở với nhau trong sự hiệp một, nơi đó Đức Chúa Trời ban phước hạnh đến -tức sự sống cho đến đời đời (Thỉ Thiên 133).
Chìa khóa thứ nhì được nêu qua những chữ bển lòng... cầu nguyện. Ngày nay, cũng như ngày xưa, Đức Chúa Trời hành động khi con người cầu nguyện. Thông thường, chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì ngoại trừ cầu nguyện. Nhưng chỉ khi nào chúng ta chờ đợi trước mặt Chúa trong sự cầu nguyện tha thiết, tín cậy, sốt sắng, không vội vàng và hiệp một, thì quyền năng phục hưng và ban sức lực của Thánh Linh Đức Chúa Trời mới tuôn đổ.
Không thể không nhấn mạnh rằng hiệp một và cầu nguyện là khúc dạo đầu của Lễ Ngũ Tuần.
Cùng nhóm lại với các môn đồ còn có những phụ nữ không nêu tên ra (chắc là những người đã đi theo Chúa Jêsus), cũng có Mari là mẹ Đức Chúa Jẽsus cùng anh em Ngài. Có rất nhiều điểm thú vị ớ đây.
Ì. Đây là lần cuối cùng nhắc đích danh Mali trong Tân Ước - rõ ràng là "lời phản kháng âm thầm chống lại sự
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thờ lạy Mali." Không phải các môn đồ đang dâng lời cầu nguyện lên bà, nhưng đang cầu nguyện cùng với bà. Bà đang cùng với họ chờ nhận lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.
2.	Mali được gọi là mẹ Đức Chúa Jêsus nhưng không được gọi là "mẹ của Đức Chúa Trời." Jêsus là danh của Chúa chúng ta ương nhân tánh Ngài. Vì là người, Ngài được sanh bởi Mali, nên thật phải lẽ để nên gọi bà là mẹ Chúa Jêsus. Nhưng trong Kỉnh Thánh, bà không hề được gọi là "mẹ của Đức Chúa Trời." Dầu Đức Chúa Jêsus Christ thực sự là Đức Chúa Trời, nhưng sẽ không chính xác và phi lý về mặt giáo lý khi nói Đức Chúa Trời có một con người là mẹ. Là Đức Chúa Trời, Ngài đã hiện hữu từ suốt cõi đời đời.
3.	Việc nhắc đến các em trai của Chúa Jêsus, ngay sau câu nói đến Mali, khiến có thể nói những người này thật sự là con trai của Mali và là các em ừai cùng mẹ khác cha của Chúa Jêsus. Rất nhiều câu Kinh Thánh khác cùng với câu này bác bẻ ý kiến của một số người cho rằng Mali ở đồng trinh vĩnh viễn và không hề sanh thêm người con nào sau khi sanh Chúa ]êsus (chẳng hạn như xem Mathiơ 12:46; Mác ố:3; Giăng 7:3,5; I.Côrinhtô 9:5; Galati 1:19. Cũng xem Thi Thiên 09:8).
1:15 Một ngày kia, khi một trăm hai mươi môn đổ nhóm lại với nhau, Phierơ được cảm động để nhắc họ nhớ câu Kỉnh Thánh Cựu Ước nói đến người sẽ phản Đấng Mêsi.
1:16,17 Lúc đầu, Phierơ nói lời tíên tri được viết bởi Đavít về Giuđa...
phải được ứng nghiệm. Nhưng trước khi trích câu Kỉnh Thánh này, ông
nhắc họ nhớ dầu Giuđa là một ữong số mười hai sứ đồ và cùng chia sẻ chức vụ sứ đồ của họ, nhưng Giuđa đã là người dẫn đường cho chúng bắt Chúa Jêsus. Hãy để ý vẻ ôn hòa của Phỉerơ khi mô tả hành động hèn nhát gian ác này. Giuđa ưở thành kẻ phản bội bởi sự cố ý chọn của ông, và bởi đó làm ứng nghiệm lời tiên tri nói có người sẽ bán Chúa cho kẻ thù Ngài.
1:18,19 Hai câu này được xem như đoạn chua thêm do Luca viết chứ không phải một phần sứ điệp của Phierơ. Chúng bổ sung đầy đủ những sự kiện lịch sử về Giuđa cho đến thời điểm Giuđa chết và bởi đó mở đường để bổ nhiệm người kế vị ông.
Không có mâu thuẫn nào giữa cách thức Gỉuđa chết như được nêu ở đây với cách được nêu trong Mathỉơ 27:3-10. Mathỉơ nói sau khi Ưa ba mươi miếng bạc cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão, ông đi ra ngoài thắt cổ tự tử. Bấy giờ các thầy tế lễ cả lấy số tiền đó mua một đám đất để chôn.
ở đây trong Công Vụ, Luca nói Giuđa mua một đám ruộng bằng sổ tiền đó rồi đâm đẩu xuống, nứt bụng và ruột đổ ra hết.
Kết hợp hai câu chuyện lại với nhau, dường như vụ giao địch thực sự để mua đám ruộng đó là đo các thầy tế lễ cả xếp đặt. Tuy nhiên, Giuđa mua đám ruộng theo ý nghĩa: đó là chính tiền của ông và các thầy tế lễ cả chỉ đi mua với tư cách người đại diện của ông. Ông Ưeo cổ trên cây trong nghĩa địa đó, nhưng chắc dây đứt, hất
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xác ông lao tới trước và khiến cho nứt bụng ra.
Vì biến cố này ai cũng biết tại Gỉêrusalem, nên ruộng của người thợ gốm đã được gọi là Hác-en-đa-ma, nghĩa là Ruộng Huyết hay "ruộng đẫm máu" ữong tiếng Aram.
1:20 Giờ đây sứ điệp của Phierơ tiếp tục, sau đoạn văn chua thêm để giải thích của Luca. Trước hết, ông giải thích Đavít đang nói đến kẻ phản bội Chúa Jêsus ương Thi Thiên 09:25: "Nguyền cho chỗ ở nó trở nên hoang loạn, chớ có ai ở đó."3
Sau đó ồng nói tới lời tiên úi cụ thể mà giờ đây phải được ứng nghiệm: "Nguyền cho có một người khác nhận lấy chức nó" (Thi Thiên 109:8). Sứ đồ Phierơ hiểu câu này nói rằng sau khi Giuđa bỏ đi, thì phải lập một người thay thế chức vụ ông. Thật tốt khi nhìn thấy ao ước của ông muốn vâng theo Lời Chúa.
1:21,22 Ai được chọn cũng phải đáp ứng được hai điều kiện:
1.	Đó phải là người đã theo cùng các sứ đổ trong ba năm chức vụ công khai của Đấng Christ - từ lúc Ngài chịu Giăng làm phép báptêm cho đến khi Ngài Thăng Thiên.
2.	Người đó phải chịu ưách nhiệm làm chứng về sự sống lại của Chúa.
1:23-26 Tên hai người được nêu ra là có đủ những phẩm chất cần thiết, là Giôsép ... cũng gọi là Giúctu, và Malhia. Nhưng sẽ chọn ai? Các sứ đồ giao phó vấn để cho Chúa, cầu xin Chúa bày tỏ ý Ngài chọn. Sau đó họ bắt thăm và Maỉhia được chỉ định làm người kế nhiệm phải lẽ thay Giuđa, người đã bỏ đặng đi đến nơi của hắn, tức là số phận đời đời.
ở đây có hai thắc mắc luôn nảy sinh:
Ì. Các môn đồ có đang hành động đúng không khi họ nêu tên Mathỉa? Có phải đáng ra họ nên chờ đợi đến khi Chúa dấy lên sứ đổ Phaolô để điển vào chỗ ứống đó?
2. Họ có làm đúng không khi bắt thăm để nhận biết ý muốn Chúa?
Về câu hỏi thứ nhất, không có gì ương khúc Kỉnh Thánh cho thấy các sứ đồ đã hành động sai lầm. Họ đã dành rất nhiều thì giờ cầu nguyện; họ đang tìm cách vâng lời Kinh Thánh; và họ dường như hiệp một ý để chọn một người thay thế Giuđa. Hơn nữa, chức vụ của Phaolô là hoàn toàn khác với chức vụ của mười hai sứ đồ, và không hề có gợi ý nào cho thấy Chúa từng có ý định cho ông thay thế Giuđa. Mười hai sứ đồ được chính Chúa Jêsus sai phái ưên đất để giảng cho Ysơraên, Ương khi Phaolô được gọi vào chức vụ bởi chính Đấng Christ Ương vinh hiển và được sai đến với người ngoại bang.
Về việc bắt thăm, phương pháp nhận biết ý muốn thiên thượng này đã được Cựu Ước công nhận: "Người ta bẻ thăm trong vạt áo; Song sự nhứt định do nơi Đức Giêhôva mà đến" (Châm Ngôn ló:33).
Dường như việc chọn Mathia bằng cách bắt thăm đã được Chúa phê chuẩn, vì sau đó các sứ đổ này được gọi là "mười hãi sứ đồ" [xem Công Vụ 6:2).
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Sự CẦU NGUYÊN TRONG SÁCH CÔNG vụ
Công Vụ là phần nghiên cứu về sự cầu nguyện thành công. Trong đoạn Ì chúng ta thấy các môn đồ cầu nguyện trong hai trường hợp khác nhau. Sự cầu nguyện của họ trên phòng cao sau khi Chúa thăng thiên đã được nhậm lời bởi Lễ Ngũ Tuần. Lời cầu nguyện xin hướng dẫn để chọn người thay thế Giuđa được nhậm lời bởi sự bắt thăm nhằm vào Mathia. Và lời cầu nguyện cũng được nhậm như vậy qua suốt sách Công Vụ này.
Những người hoán cải ừong ngày Lễ Ngũ Tuần vẫn tiếp tục bền lòng cầu nguyện (2:42). Những câu đi tiếp (43-47) mô tả những hoàn cảnh lý tướng đã thịnh hành trong sự thông công đầy tinh thần cầu nguyện này.
Sau khi Phierơ và Giăng được thả ra, các tín hữu đã cầu nguyện xin Chúa ban sự dạn đĩ (4:29). Kết quả là nơi nhóm lại bị rúng động, họ được đầy đẫy Đức Thánh Linh, và họ nói ra Lời Chúa cách đạn dĩ (4:31).
Mười hai sứ đổ đề nghị chọn bảy người giải quyết các vấn đề tài chánh để chính họ có thể đành ừọn thời gian hơn nữa để cầu nguyện và rao giảng Lời Chúa (ố:3, 4). Bấy giờ các sứ đồ cầu nguyện và đặt tay ưên bảy chấp sự (6:ó). Các câu tiếp theo ghi lại những đắc thắng mới mẻ đầy hào hứng cho Tin Lành (ố:7,8).
Êtiên đã cầu nguyện khi sắp tuân đạo (7:60). Đoạn ọ ghi lại sự nhậm lời cầu nguyện ấy - Sự tin Chúa của một khán giả, là Saulơ thành Tạtsơ.
Phierơ và Giăng cầu nguyện cho người Samari đã tin Chúa, kết quả là họ nhận được Đức Thánh Linh (8:15-17).
Sau khi hoán cải, Saulơ thành Tạtsơ đã cầu nguyện Ương nhà của Gỉuđa; Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện bằng cách sai Anania đến với ông (9:11-17).
Phierơ đã cầu nguyện tại Giópbê, và Đôca đã sống lại (9:40). Kết quả là rất nhiều người tin Chúa (9:42).
Đội trưởng ngoại bang Cọtnây đã cầu nguyện (10:2); lời cầu nguyện của ông đã cất lên như sự ghi nhớ trước mặt Chúa (10:4). Một thiên sứ hiện ra với ông trong sự hiện thấy, truyền ông sai người đi mời người tên Simôn Phierơ (10:5). Ngày hôm sau Phierơ cầu nguyện (10:9). Lời câu nguyện của ông đã được nhậm bởi một khải tượng ban từ Thiên đàng để chuẩn bị ông mở cánh cửa nước Thiên đàng cho Cọtnây và nhiều người ngoại bang khác (10:10-48).
Khi Phierơ bị nhốt tù, các Cơ Đốc nhân đã cầu thay cho ông cách sốt sắng (12:5). Chúa nhậm lời bằng phép lạ giải cứu Phierơ khỏi ngục - trước sự sửng sốt lạ lùng của những người đang cầu nguyện (12:6-17).
Các tiên tri và thầy giáo tại Antiốt đã kiêng ăn cầu nguyện (13:3). Việc này đã phát động chuyến hành trinh truyền giáo thứ nhất của Phaolô và Banaba. Người ta nói "đây là sự đi ra quyền năng nhất của sự cầu nguyện mà con người từng chứng kiến, vì tác động đến đầu cùng đất, ngay cả đến với chúng ta, thông qua Phaolô và Banaba, là các giáo sĩ."
Trong chuyến ưở về Lítừơ và Ycôni cùng Antiốt, Phaolô và Banaba
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cầu nguyện cho những người đã tín (14:23). Trong số này có Timôthê. Phải chăng chính bởi sự nhậm lời cầu nguyện ấy mà Timôthê đã cùng Phaolô và Sila lên đường ừong hành trình truyền giáo lần thứ nhì?
Ở ữong tù tại Philíp, những lời cầu nguyện giữa đêm khuya của Phaolô và Sila đã được nhậm bởi cơn động đất và bởi sự tín Chúa của viên cai ngục cùng gia đình ông (16:25-34).
Phaolô đã cầu nguyện với các trưởng lão Ềphêsô tại Milê (20:36); điều này đẫn đến biểu hiện cảm động về tình cảm của họ dành cho ông và nỗi đau buồn vì sẽ không thấy ồng lần nữa Ưong đời này.
Những Cơ Đốc nhân tại Tyrơ cầu nguyện với Phaolô ừên bờ biển (21:5), và rõ ràng những lời cầu nguyện ấy đã theo ông đến Rôma và đến bên thớt gỗ chặt đầu của đao phủ.
Trước khi đắm tàu, Phaolô đã công khai cầu nguyện, dâng lởi tạ em Chúa về thức ăn Chúa ban. Điều này cổ vũ thủy đoàn và những hành khách bị bỏ rơi (27:35,36).
Trên đảo Mantơ, Phaolô đã cầu nguyện cho người cha đang bệnh nặng của vị tù trưởng ở đảo. Kết quả bệnh nhân được chữa lành bằng phép lạ (28:8).
Vì vậy, dường như rõ ràng cầu nguyện chính là môi trường mà Hội Thánh đầu tiên đã sống ưong đó. Và khi các Cơ Đốc nhân cầu nguyện, Đức Chúa Trời hành động!
D. LỄ Ngõ Tuấn Và Sự Khai Sính Hồi Thánh (2:1-47)
2:1 Ngày Lễ Ngũ Tuần, làm hình bóng về sự tuôn đổ Thánh Linh, là năm mươi ngày sau Lễ Hoa Quả Đầu Mùa, là lễ nói đến sự sống lại của Đấng Christ. Trong ngày Lễ Ngũ Tuần này, các môn đổ nhóm họp lại một chỗ. Đề tài phù hợp cho cuộc đối thoại của họ ắt hẳn là các phân đoạn Cựu Ước nói đến Lễ Ngũ Tuần (xem Lêvi Ký 23:15,16, chẳng hạn). Hoặc có lẽ họ đang hát Thi Thiên 133: "Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau, thật tốt đẹp thay!"4
2:2 Sự giáng lâm của Thánh Linh bao gồm âm thanh nghe được, quang cảnh nhìn thấy được, và một phép lạ kinh nghiệm được. Âm thanh đến từ trời và đầy khắp nhà, giống như tiếng gió thổi ào ào. Gió là một ương rất nhiều hình bóng uyển chuyển của Đức Thánh Linh (dầu, lửa, nước), nói đến sự chuyển động toàn quyền tể ưị và không dự đoán trước được của Ngài.
2:3 Quang cảnh nhìn thấy trước mắt là những lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trẽn
mỗi môn đổ. Kinh Thánh không nói chúng là những lưỡi bằng lửa, nhưng nói những cái lưỡi như lưỡi bằng lửa.
Đừng nên nhầm lẫn hiện tượng này với phép báptêm bằng lửa. Dầu phép báptêm bằng Đức Thánh Linh và phép báptêm bằng lửa được nổi chung với nhau (Mathiơ 3:11,12; Luca 3:16,17), chúng là hai biến cố riêng biệt và khác biệt nhau. Phép báptêm bằng Đức Thánh Linh là phép báptêm của phước hạnh, phép báptêm bằng lửa là phép báptêm của sự đoán xét. Phép báptêm bằng Đức Thánh Linh ảnh hướng đến tín đồ, phép báptêm
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bằng lửa sẽ ảnh hưởng đến người vô tín. Nhờ phép báptêm bằng Đức Thánh Linh, tín hữu được Thánh Linh ngự vào trong lòng và ban quyền năng, và Hội Thánh được thành lập. Bởi phép báptêm bằng lửa, người vô tín sẽ bị tiêu diệt.
Khi Giăng Báptít đang nói với một nhóm người pha tạp (cả người ăn năn lẫn không chịu ăn năn, (xem Mathiơ 3:6,7), ông nói Đấng Chrỉst sẽ làm phép báptêm cho họ bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa (Mathiơ 3:11). Khi ông chỉ nói với những người đã thật sự ăn năn (Mác 1:5), ông nói Đấng Christ sẽ làm phép báptêm cho họ bằng Đức Thánh Linh (Mác Ì :8).
Vậy trong Công Vụ 2:3, đâu là ý nghĩa của lưỡi rời rạc từng cái mộỉ như lưỡi bằng lửa? Rõ ràng lưỡi nói đến lời nói, và chắc nói đến ân tứ kỳ diệu để nói các thứ ngôn ngữ khác mà các sứ đồ sẽ nhận vào thời điểm này. Lửa có thể nói đến Đức Thánh Linh là nguồn ban ân tứ này, và có lẽ cũng mô tả sự giảng đạo dạn dĩ nóng cháy và nhiệt tình sẽ xảy ra sau đó. Ý tưởng về lời nói nhiệt tình dường đặc biệt phù hợp, vì nhiệt thành là tình Ưạng bình thường của đời sống đầy đẫy Thánh Linh, và làm chứng là kết quả không thể tránh khỏi của nếp sống ấy.
2:4 Phép lạ họ kinh nghiệm có liên quan với Lễ Ngũ Tuần chính là được đầy dẫy Thánh Linh. Và tiếp theo đó là việc nói các thứ tiếng khác.
Cho đến bây giờ, Thánh Linh Đức Chúa Trời vẫn ở với các môn đổ này, nhưng giờ đây Ngài ở Ưong họ (Giăng 14:17). Vì vậy, câu này đánh đấu một bước ngoặt quan Ương trong cách Thánh Linh đối đãi với con người. Trong Cựu Ước, Thánh Linh giáng ưên con người, nhưng không với tư cách của Đấng Ngự Trong lâu dài (Thi Thiên 51:11). Bắt đầu từ ngày Lễ Ngũ Tuần, Thánh Linh Đức Chúa Trời ở ữong dân sự Ngài vĩnh viễn: Ngài đến để ở lại (Giăng 14:16).
Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, các môn đồ không những được Thánh Linh ngự trong họ, mà còn được đầy dẫy Thánh Linh nữa. Chúng ta được Thánh Linh Đức Chúa Trời ngự Ưong mình ngay giây phút được cứu, nhưng muốn được đầy dẫy Thánh Linh, chúng ta phải nghiên cứu Lời Chúa, dành thì giờ suy gẫm và cầu nguyện, và sống vâng lời Chúa.5 Nếu sự đầy dẫy Thánh Linh là tự động bảo đảm có được cho ngày nay, chúng ta sẽ không nhận lời khuyên: "Phải đầy dẫy Thánh Linh" (Êphêsô 5:18).
Sự giáng lâm của Thánh Linh ưong ngày Lễ Ngũ Tuần cũng đưa tín hữu vào trong Hội Thánh, là thân thể của Đấng Christ.
Vì bởi một Thánh Linh chúng ta thảy đều chịu phép báptêm vào trong một thân - bất luận là người Giuđa hay người Hylạp, nô lệ hay người tự do -và hết thảy đều được uống chung một Thánh Linh (I.Côrinhtô 12:13). Từ nay trở đi, những người Giuđa và ngoại bang tin Chúa Jêsus sẽ trớ thành một người mới ương Đức Chúa Jêsus Christ và thành những chi thể của cùng một Thân (Êphêsô 2:11-22).
Các môn đồ được đầy dẫy Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác,
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theo như Đức Thánh Lỉnh cho mình nói. Từ những câu đi sau, ta thấy rõ họ được ban quyền năng kỳ diệu để nói ra những ngôn ngữ ngoại quốc thực sự mà họ chưa hề học. Đây không phải là những lời nói lắp bắp hay lời nói Ương lúc xuất thần, nhưng là những ngôn ngữ rõ ràng đang được sử dụng tại các nơi khác ữên thế giới thời bấy giờ. Ân tứ nói các thứ tiếng này là một trong những dấu lạ hay dấu kỳ được Chúa đùng làm chứng cho lẽ thật của sứ điệp các sứ đồ đã rao giảng (Hêbơrơ 2:3,4). Lúc bấy giờ, Tân Ước vẫn chưa được viết ra. Vì Lời đầy đủ của Đức Chúa Trời giờ đây có sẵn trong hình thức văn viết, nhu cẩu các ân tứ về dấu lạ hầu như đã qua đi (dầu vậy, đương nhiên Thánh Linh tể trị tối cao của Đức Chúa Trời vẫn có thể sử dụng chúng nếu Ngài muốn như vậy).
Đừng nên dùng sự xuất hiện của các thứ tiếng khác trong ngày Lễ Ngũ Tuần để chứng minh các thứ liếng khác vẫn luôn luôn đi kèm với sự ban cho Thánh Linh. Nếu đúng như thế, vì sao Kinh Thánh không đề cập đến tiếng lạ đối với:
1.	Sự tin Chúa của 3000 người (Công Vụ 2:41)?
2.	Sự hoán cải của 5000 người (Công Vụ 4:4)?
3.	Sự nhận lãnh Thánh Linh của người Samari (Công Vụ 8:17)?
Trên thực tế, những lần xuất hiện duy nhất khác nữa của ân tứ nói tiếng lạ ương sách Cồng Vụ là:
Ì. Vào lúc những người ngoại bang tín Chúa ương nhà Cọtnây (Công Vụ 10:46).
2. Lúc làm phép báptêm lần nữa cho các môn đồ của Giăng tại Êphêsô (Công Vụ 19:6).
Trước khi rời câu 4, chúng ta nên đề cập vấn đề có sự bất đồng ý kiến đáng kể giữa những người nghiên cứu Kinh Thánh về toàn bộ đề tài phép báptêm Bằng Đức Thánh Linh, cả về số lượng lần xảy ra lẫn kết quả ra từ phép báptêm ấy.
Về tần số xuất hiện, có người tin rằng:
1.	Phép báptêm này chỉ xảy ra một lần duy nhất - tại Lễ Ngũ Tuần. Thân Thể Đấng Christ đã được thành lập tại lúc đó, và mọi tín hữu kể từ đó ưở đi đã bước vào trong ích lợi của phép báptêm này.
2.	Phép báptêm này diễn ra thành ba hoặc bốn giai đoạn - tại Lễ Ngũ Tuần (đoạn 2); tại Samari (đoạn 8); tại nhà Cọtnây (đoạn 10); tại Êphêsô (đoạn 19).
3.	Phép báptêm này xảy ra mỗi khi có một người được cứu.
Về công dụng của phép báptêm này trong đời sống các cá nhân, có người cho rằng đây là "công tác thứ nhì của ân điển," thường xảy ra sau khỉ hoán cải, và kết quả là sự nên thánh hầu như trọn vẹn. Quan điểm này thiếu hậu thuẫn của Kinh Thánh. Như đã nói, phép báptêm của Đức Thánh Linh chính là sự vận hành để bới đó tín hữu:
1.	Được kết hợp vào Ương Hội Thánh (I.Côrinhtô 12:13).
2.	Được ban quyền năng (Công Vụ 1:8).
2:5-13 Những người Giuđa, kẻ mộ đạo đều đã nhóm lại tại Giêrusalem
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từ khắp nơi ưên thế giới để giữ Lễ Ngũ Tuần. Khi nghe đồn điều vừa xảy ra, họ tập trung tại nhà của các sứ đồ đang ồ. Bấy giờ, cũng như thời này, người ta được thu hút đến khỉ Thánh Linh Đức Chúa Trời hành động.
Lúc đoàn dân đến nhà, các sứ đổ đang nói tiếng lạ. Hết sức sửng sốt, những người khách nghe các môn đồ người Galilê này đang nói nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau. Tuy nhiên, phép lạ là ở trong trường hợp người nói, chứ không Ưong trường hợp người nghe. Trong số người đứng đó, bất luận là người thuộc dòng dõi Giuđa hay người cải đạo Giuđa, bất luận đến từ phương đông hay phương tây, phương bắc hay phương nam, mỗi người đểu nghe những công việc cao trọng quyền năng của Đức Chúa Trời trong chính ngôn ngữ của họ. Chữ "tiếng" được đùng trong câu 6 và 8 chính là chữ từ đó xuất phát ra chữ chúng ta dùng để nói: "thổ ngữ."
Phần lớn tín rằng mục đích của ân tứ tiếng lạ tại ngày Lễ Ngũ Tuần là để rao truyền Tin Lành cùng một lúc cho dân thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau. Chẳng hạn, có tác giả nói: "Đức Chúa Trời đã ban luật pháp của Ngài trong một ngôn ngữ cho một dân tộc, nhưng Ngài đã ban Tin Lành của Ngài trong mọi ngôn ngữ cho mọi dân."
Nhưng bản văn Kinh Thánh không xác nhận điều này. Những người nói các thứ tiếng này đang công bố những công việc cao Ưọng của Đức Chúa Trời (2:11). Đây là một dấu iạ cho dân Ysơraên (I.Côrinhtô 14:21,22), nhằm khơi dậy sự sửng sốt và lấy làm lạ. Ngược lại, Phierơ đã giảng Tin Lành
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bằng thứ ngôn ngữ mà hầu hết, nếu không nói là tất cả, thính giả của ông đều có thể hiểu được.
Đáp ứng với các thứ tiếng này giữa vòng các du khách đến nghe là khác nhau. Dường như có người hết sức quan tâm, còn có người khác lên án sứ đồ đang say rượu mới. Các sứ đồ thật sự đang ở dưới ảnh hưởng từ bên ngoài năng lực riêng của họ, nhưng đấy là ảnh hướng của Thánh Linh chứ không phải của rượu!
Người chưa được tái sanh luôn luôn sẵn sàng đưa ra những lời giải thích tự nhiên cho các hiện tượng thuộc linh. Có lần nghe tiếng Đức Chúa Trời phán từ trời, có người bảo đó là sấm (Giăng 12:28,29). Giờ đây người không tín Chúa đang giải thích cách nhạo báng về sự vui mừng hoan hỉ đến bởi sự giáng lâm của Thánh Linh bằng những chữ "rượu mới." Schiller nói: "Thế gian thích làm mờ đi những vật sáng bỏng, và thích kéo lê những người được tôn cao xuống tận bụi đất."
2:14 Chính môn đồ đã chối Chúa bằng lời thề và rủa sả giờ đây tiến lên phía trước để nói với đám đông. Không còn là người môn đổ nhút nhát và đao động nữa, ông trở nên như sư tử mạnh mẽ. Lễ Ngũ Tuần đã tạo ra khác biệt này. Phierơ giờ đây được đầy dẫy Thánh Linh.
Tại Sêsarê Philíp, Chúa hứa ban cho Phierơ những chìa khóa nước Thiên đàng (Mathiơ 16:19). ỏ đây trong Công Vụ 2, chúng ta thấy ông đang đùng những chìa khóa này mở cửa Thiên đàng cho người Do Thái (câu 14), và về sau Ưong đoạn 10, ông
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sẽ mở cửa nước ấy cho người ngoại bang.
2:15 Trước hết, sứ đồ giải thích những biến cố khác thường ngày hôm ấy không phải là do rượu mới. Suy cho cùng, bây giờ chỉ mới chín giờ sáng, và hầu như chưa ai nghe nói có rất nhiều người say vào giờ sớm như thế. Hơn nữa, người Giuđa có các bài rèn luyện của nhà hội cho ngày kiêng ăn để kiêng ăn uống đến tận mười giờ sáng, hoặc thậm chí đến giữa trưa, tùy theo lúc các của lễ hằng ngày được dâng lên.
2:16-19 Lời giải thích đúng ấy là: Thánh Linh Đức Chúa Trời đã được đổ ra, như Đấng tiên tri Giôên đã nói (Giôên 2:28 ưở đi).
Thực ra, những biến cố của ngày Lễ Ngũ Tuần vẫn chưa phải là ứng nghiệm hoàn toàn lời tiên tri của Giôên. Hầu hết các hiện tượng được mô tả ương câu 17-20 vẫn chưa xảy ra tại thời điểm này. Nhưng điều thực sự xảy ra Ương Lễ Ngũ Tuần chính là tiên vị của điều sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, trước những ngày lớn và vinh hiển của Chúa. Nếu Lễ Ngũ Tuần đã ứng nghiệm lời tiên tri của Giôên, vậy tại sao có một lời hứa được ban về sau này (3:19) rằng nếu có sự ăn năn toàn dân và Ysơraên tiếp nhận Đấng họ đã đóng đinh, Ngài sẽ ưở lại và đem Ngày của Chúa đến?
Câu trích từ Giôên là ví dụ về Luật Tham Chiếu Kép, bởi luật này, lời tiên tri trong Kinh Thánh ứng nghiệm một phần tại một thời điểm nào đó và ứng nghiệm trọn vẹn vào thời điểm về sau.
Thánh Linh Đức Chúa Trời đã được đổ ra vào ngày Lễ Ngũ Tuần, nhưng chưa đổ trên mọi loại xác thịt theo nghĩa đen. Sự ứng nghiệm chung kết lởi tiên tri này sẽ xảy ra vào cuối Thời Kỳ Đại Nạn. Trước sự tái lâm vinh hiển của Đấng Christ, sẽ có những sự lạ lùng ữên trời, và những dấu lạ dưới đất (Mathiơ 24:29,30). Chúa Jêsus Christ bấy giờ sẽ hiện ra trên đất để dẹp tan những kẻ thù Ngài và thiết lập vương quốc. Vào đầu thời trị vì Thiên Hy Niên của Ngài, Thánh Linh Đức Chúa Trời sẽ tuôn đổ trên mọi xác thịt, cả người ngoại bang lẫn người Do Thái, và tình hình này sẽ lan tràn khắp nơi, ương hầu hết cả Thiên Hy Niên. Rất nhiều biểu hiện khác nhau của Thánh Linh sẽ được ban bất luận giới tính, độ tuổi hay địa vị xã hội. Sẽ có những sự hiện thấy và điểm chiêm bao, là điều gợi ý sự tiếp nhận tri thức; và lời tiên tri - gợi ý sự truyền thụ cho kẻ khác. Như vậy, những ân tứ về sự bày tỏ và sự truyền thông sẽ nổi bật hiển nhiên. Toàn bộ điều này sẽ xảy ra Ưong điều Gỉôên mô tả là những ngày sau rốt (câu 17). Đương nhiên, điều này chỉ về những ngày cuối cùng của Ysơraên chứ không phải những ngày cuối cùng của Hội Thánh.
2:20 Những dấu lạ siêu nhiên ưên trời được nói rõ ràng là xảy ra trước khi đến ngày lớn và vinh hiển của Chúa. Trong văn mạch này, ngày của Chúa nói đến sự đích thân tái lâm ưần gian của Ngài để tiêu diệt những kẻ thù và cai trị Ưong quyền năng và vinh hiển lớn.
:ÁCSỨĐỔ
616	CÔNG vụ
615
CÔNG vụ CÁC sứ Đồ


2:21 Phierơ kết thúc phần trích Giôên với lời hứa ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Đây là tín mừng trong mọi thời đại, ấy là sự cứu rỗi được ban cho mọi người dựa ưên nguyên tắc có đức tin nơi Chúa. Danh Chúa là một biểu hiện bao gồm toàn bộ tất cả bản tánh của Chúa. Vì vậy, kêu cẩu danh Ngài tức là kêu cẩu chính Ngài trong tư cách là đối tượng thật của đức tin và con đường cứu rỗi duy nhất.
2:22-24 Nhưng Chúa này là ai? Tiếp theo Phierơ sẽ công bố những tin tức đáng sửng sốt rằng chính Jêsus này - Đấng họ đã đóng đinh Ưên thập tự giá - vừa là Chúa vừa là Đấng Christ. Ông công bố như vậy trước hết bằng cách nói đến đời sống của Chúa Jêsus, rồi nói đến sự chết, sự sống lại, thăng thiên của Ngài và sau hết nói đến sự tôn vinh hiển Ngài bên hữu Đức Chúa Trời là Cha. Nếu họ còn ảo tưởng nào cho rằng Chúa Jêsus vẫn còn trong ngôi mộ tại xứ Gỉuđê, Phierơ sẽ nhanh chóng làm họ tỉnh ngộ. Họ phải được biết Đấng họ đã giết hiện đang ở trên Thiên đàng, và họ vẫn phải kể đến Ngài.
Như vậy, dòng lập luận của sứ đổ như thế này: Đức Chúa Jẽsus ở Naxarét đã được chứng minh là Người từ Đức Chúa Trời đến bởi rất nhiều phép lạ Ngài đã làm trong quyền năng của Đức Chúa Trời (câu 22). Theo ý định trước và sự biết trước của Ngài, Đức Chúa Trời đã nộp Ngài vào tay dân Giuđa. Đến lượt họ, họ nộp Ngài cho người ngoại (những con người không có luật pháp) để chịu đóng đinh và giết đi (câu 23). Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Jêsus từ kẻ chết sống lại, đã giải phóng khỏi nỗi đau đơn6 (Bản Việt Ngữ ghi là "bứt đứt dây ưói") của sự chết. Sự chết không thể giữ Ngài làm tù nhân bởi vì:
1.	Đặc tánh của Đức Chúa Trời đòi hỏi phải có sự sống lại của Ngài. Ngài đã chết, Đấng Vô Tội chết thay cho kẻ có tội. Đức Chúa Trời phải khiến Chúa Jêsus sống lại để làm bằng chứng Ngài hoàn toàn thỏa mãn với cồng tác cứu chuộc của Đấng Christ.
2.	Những lời tiên ừi Cựu Ước đòi hỏi phải có sự phục sinh của Ngài. Đây là ý cụ thể được Phierơ nhấn mạnh trong những câu tiếp theo.
2:25-27 Trong Thi Thiên ló, Đavít viết tiên tri về sự sống, sự chết, sự phục sinh và sự tôn vinh hiển của Chúa.
Về sự sống của Ngài, Đavít mô tả lòng tin quyết và bảo đảm vô biên về Đấng đã sống trong mối tương giao không chút gián đoạn với Cha Ngài. Lòng, lưỡi, xác thịt - toàn thể con người của Ngài đều đầy đẫy sự vui mừng và sự trông cậy.
Về sự chết Ngài, Đavít thấy trước rằng Đức Chúa Trời sẽ không để linh hồn Ngài nơi Âm phủ, cũng chẳng để cho Đấng Thánh của Ngài nhìn thấy sự hư nát. Nói cách khác, linh hồn của Chúa Jêsus sẽ không bị để trong tình trạng không có thân thể, cũng không cho phép để thân thể Ngài bị tan rã. (Đừng nên dùng câu này chứng minh Chúa Jêsus đã đi đến một nhà giam nào đó cho những linh hồn người qua đời Ưong nơi thấp nhất của đất khi
Ngài chết. Linh hồn của Ngài đã đến Thiên đàng 7 - Luca 23:43 - còn thân thể Ngài được đặt trong mộ.)
2:28 Về sự phục sinh của Chúa, Đavít tỏ lòng tín quyết Đức Chúa Trời sẽ cho Ngài biết con đường sự sống. Trong Thi Thiên Ì ố: Ì la, Đavít viết: "Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống." Trong Cồng Vụ 2:28a, Phierơ trích câu này: "Chúa đã cho tôi biết đường sự sống." Phierơ đã thay đổi thì tương lai sang thì quá khứ. Hiển nhiên Đức Thánh Linh đã hướng dẫn ông thay đổi như vậy vì giờ đây sự phục sinh đã diễn ra rồi.
Sự tôn vinh hiển hiện tại của Cứu Chúa được Đavít báo trước qua những chữ, Sẽ cho tồi đẩy lòng vui mừng trước mặt Ngài, hay như Thi Thiên 16:11 nói: "Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng."
2:29 Phierơ lập luận rằng ắt hẳn Đavít không thể nói những điều này cho chính mình, vì thân thể của Đavít đã nhìn thấy sự hư nát Dân Do Thái thời đó biết rất rõ mộ của Đavít. Họ biết Đavít vẫn chưa được sống lại.
2:30,31 Khi viết Thi Thiên này, Đavít đang nói với tư cách một tiên tri. Ông đã nhớ Đức Chúa Trời hứa khiến Một ưong những hậu tự của vua sống lại để ngồi trên ngôi đời đời. Đavít nhận ra Đấng này sẽ là Đấng Mêsi, và dầu Ngài sẽ chết, lỉnh hồn Ngài sẽ không bị để trong tình ưạng không có thân thể, và thân thể Ngài sẽ không bị hư nát.
2:32,33 Phierơ lập lại lởi tuyên bố ắt phải làm thính giả Do Thái của ông sửng sốt. Đấng Mêsi mà Đavít đã nói tiên ừi đến chính là Chúa Jêsus người Naxarét. Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, như các sứ đồ thảy đều làm chứng vì họ là những nhân chứng trực tiếp chứng kiến sự phục sinh của Ngài. Sau khi phục sinh, Chúa Jêsus được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và giờ đây Đức Thánh Lỉnh được sai xuống như Cha đã hứa. Đây là lởi giải thích điều xảy ra tại Giêrusalem sáng hôm ấy.
2:34,35 Chẳng phải Đavít cũng báo trước sự tôn cao Đấng Mêsi đó sao? Không phải Đavít đang nói về chính mình trong Thi Thiên 110:1. Thay vào đó, ông đang trích lời Đức Giêhôva như Ngài đang phán với Đấng Mêsi: "Hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi, đặng làm bệ cho ngươi." (Lưu ý cẩn thận là những câu 33-35 báo trước một thời kỳ chờ đợi giữa sự tôn vinh hiển Đấng Christ và sự tái lâm của Ngài để hình phạt kẻ thù và thiết lập vương quốc.)
2:36 Giờ đây, một lần nữa, lời công bố giáng mạnh xuống dân Do Thái. ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ LẬP CẢ CHÚA LẪN ĐẤNG CHRIST CHÍNH JÊSUS NÀY ĐẤNG CÁC NGƯƠI ĐÃ ĐÓNG ĐINH (thứ tự từ ngữ trong Hyvăn). Đúng như Bengel nói: "Cái nhức nhối của câu nói này được đặt ở cuối câu" - JÊSUS NÀY, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá. Họ đã đóng đinh Đấng Chịu Xức Dầu của Đức Chúa Trời, và sự giáng lâm của Thánh Linh là bằng chứng Chúa Jêsus được tôn vinh hiển trên Thiên đàng (xem Giăng 7:39).
2:37 Quyền năng cáo ưách của Thánh Linh mạnh mẽ biết bao, đến nỗi thính giả đáp ứng tức thì. Chưa có lời mời hay kêu gọi nào từ Phỉerơ, họ đã kêu lên: "Chúng ta phải làm chi?" Câu hỏi này được thúc đẩy bởi ý thức sâu sắc mình có tội. Giờ đây họ nhận thấyjêsus họ đã giết chính là Con yêu đấu của Đức Chúa Trời! Jêsus này đã được sống lại từ kẻ chết và giờ đây được tôn cao trên Thiên đàng. Đã như vậy, làm sao những tên sát nhân có tội này thoát nổi án đoán phạt?
2:38 Phierơ trả lời họ hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép bápỉẽm, để được tha tội mình. Thứ nhất, họ phải ăn năn, tức công nhận họ có phạm tội, và đứng về phía của Đức Chúa Trời để nghịch lại chính mình.
Sau đó, họ sẽ chịu báptẽm để được (hay "vào") sự tha tội mình. Mới nhìn, có vẻ câu này dạy sự cứu rỗi bới phép báptêm, và nhiều người quả quyết đây đích xác là ý nghĩa của câu này. Không thể có được lối giải thích như thế vì những nguyên nhân sau:
Ì. Hàng tá phân đoạn Tân Ước nói sự cứu rỗi là bởi đức tin nơi Chúa Jêsus Christ (chẳng hạn như Giăng 1:12; 3:16, 36; ố:47; Công Vụ 16:31; Rôma 10:9). Không một hoặc hai câu nào có thể mâu thuẫn nhìn thấy được với lời chứng ưàn ngập như thế.
2.	Tên cướp ưên thập tự giá đã được bảo đảm về sự cứu rỗi mà chưa hề chịu phép báptêm (Luca 23:43).
3.	Kinh Thánh không nói Cứu Chúa đã làm phép báptêm cho bất kỳ ai, đây quả là sự bỏ qua lạ kỳ nếu phép báptêm là thiết yếu cho sự cứu rỗi.
4. Sứ đổ Phaolô tạ ơn Chúa vì ông chỉ làm báptêm cho một vài người Côrinhtô - một nguyên nhân quá kỳ lạ để tạ ơn Chúa nếu như phép báptêm có công đức cứu rỗi (I.Côrinhtô 1:14-16).
Điều quan trọng cần thấy là chỉ có người Giuđa từng được truyền phải chịu báptêm để được tha tội (xem Công Vụ 22:16). Chúng ta tín sự kiện này là bí quyết để hiểu phân đoạn ở đây. Dân Ysơraên đã đóng đinh Chúa vinh hiển. Dân Do Thái đã kêu lên: "Xin huyết người đổ lại trên chúng tôi và con cái chúng tôi" (Mathiơ 27:25). Tội giết chết Đấng Mêsi đã được chính dân Ysơraên công bố họ đã phạm.
Giờ đây, một vài người Do Thái nhận ra lỗi lầm của họ. Bới ăn năn, họ công nhận tội mình với Chúa. Nhờ tin Chúa Jêsus là Cứu Chúa của họ, họ được tái sanh và nhận lãnh sự tha tội đời đời. Bởi phép báptêm công khai bằng nước, họ tách mình khỏi dân Ysơraên, là dân đã đóng đinh Chúa, và đồng nhất hóa chính họ với Ngài. Như vậy, phép báptêm ưở thành dấu hiệu bề ngoài chứng tỏ tội lỗi của họ có liên kết với sự chối bỏ Đấng Christ (cũng như toàn bộ tội họ đã phạm) đã được rửa sạch. Nó đem họ ra khỏi bối cảnh Do Thái và đặt họ vào trong bối cảnh của Đấng Christ. Nhưng phép báptêm không cứu họ. Chỉ đức tin nơi Đấng Christ mới cứu được. Dạy ngược lại điểu này tức là dạy một Tin Lành khác và bởi đó bị rủa sả (Galati 1:8, 9).
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Một lối giải thích khác nữa về phép báptêm để được sự tha tội đã được Ryrie nêu lên:
Câu này không có nghĩa là để được tha tội, vì khắp mọi nơi trong Tân Ước, tội lỗi được tha nhờ có đức tin nơi Đấng Christ, chứ không nhờ phép báptêm. Câu này muốn nói chịu phép báptêm nhờ đã được tha tội. Giới từ eis trong Hyvăn "để cho được," mang ý nghĩa "nhờ" không những tại đây mà còn trong những phân đoạn như Mathiơ 12:41, trong đó chỉ có thể mang nghĩa "họ đã ăn năn nhờ (chứ không phải để cho được) lời giảng của Giôna." Ăn năn đem đến sự tha tội cho đoàn dân trong ngày Lễ Ngũ Tuần này và nhờ được xóa tội, họ được yêu cầu phải chịu báptêm.8
Phierơ bảo đảm với họ nếu ăn năn và chịu phép bápỉêm, họ sẽ nhận lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Quả
quyết đây là thứ tự áp dụng cho chúng ta ngày nay tức là đã hiểu sai những cách đối đãi mang tính quản lý của Đức Chúa Trời trong những ngày đầu của Hội Thánh. Đúng như H. p. Barker đã nói rõ rất tài tình Ương tác phẩm The Vicar oi Chríst, có bốn cộng đổng tín hữu ương sách Công Vụ, và thứ tự các biến cố liên quan đến sự nhận lãnh Đức Thánh Linh đều diễn ra khác nhau trong mỗi trường hợp.
Trong Công Vụ 2:38 ở đây, chúng ta đọc về những Cơ Đốc nhân người Do Thái. Đối với họ, thứ tự là:
Ì. Ăn năn.
2.	Phép báptêm bằng nước.
3.	Nhận lãnh Đức Thánh Linh.
Sự trở lại đạo của người Samarí được ghi lại Ương Công Vụ 8:14- 17.
Tại đó chúng ta đọc thấy những biến cố sau đã diễn ra: Ì. Họ tin.
2.	Họ chịu phép báptêm bằng
nước.
3.	Các sứ đồ cầu nguyện cho họ.
4.	Các sứ đồ đặt tay ưên họ.
5.	Họ nhận lãnh Đức Thánh Lỉnh. Trong Công Vụ 10:44-48 nói đến
sự tin Chúa của người ngoại bang. Lưu ý thứ tự sau đây: Ì. Đức tin,
2.	Nhận lãnh Đức Thánh Linh.
3.	Phép báptêm bằng nước. Cộng đồng tín hữu cuối cùng được
hợp bới các môn đồ cứa Giăng Báptít, Cong Vụ 19:1 7: Ì. Họ tín.
2.	Họ chịu báptêm lại lần nữa.
3.	Sứ đồ Phaolô đặt tay Ưên họ.
4.	Họ nhận lãnh Thánh Linh.
Có phải điều này muốn nói có bốn phương cách cứu rỗi Ương sách Công Vụ? Đương nhiên là không. Sự cứu rỗi đã, hiện và luôn luôn sẽ căn cứ ưên đức tin nơi Chúa. Nhung trong thời kỳ chuyển tiếp được ghi lại trong sách Công Vụ, Đức Chúa Trời muốn chọn thay đổi các biến cố khác nhau liên quan với sự nhận lãnh Thánh Linh vì những nguyên nhân mà chỉ mình Ngài biết nhưng không muốn bày tỏ cho chúng ta.
Như vậy, kiểu mẫu nào trên đây áp dụng cho chúng ta ngày nay? Vì cả dân Ysơraên đã chối bỏ Đấng Mêsi, nên dân Do Thái đã đánh mất mọi đặc ân đặc biệt mà họ đáng ra đã có. Ngày nay, Đức Chúa Trời đang kêu gọi từ Ưong dân ngoại ra một dân cho Danh Ngài (Công Vụ 15:14). Do đó, thứ tự
cho ngày nay ấy là thứ tự có ưong Công Vụ 10: Đức tin.
Nhận lãnh Đức Thánh Linh.
Phép báptêm bằng nước.
Chúng ta tín thứ tự này áp dụng cho mọi người ngày nay, cho cả người Giuđa cũng như cho người ngoại bang. Thoạt nhìn điều này có vẻ như độc đoán. Có lẽ người ta hỏi: "Đến khi nào thì thứ tự trong Công Vụ 2:38 không còn áp dụng cho người Giuđa nữa để thứ tự ữong Công Vụ 10:44-48 bắt đầu?" Đương nhiên, không thể nêu một ngày tháng rõ ràng được. Nhưng sách Công Vụ lần theo sự chuyển biến dần dần từ việc đem Tin Lành chủ yếu đến cho người Do Thái, sang việc liên tiếp bị người Do Thái khước từ Tin Lành, rồi sang Tin Lành đến cho dân ngoại. Và cuối sách Công Vụ, dân Ysơraên hầu như đã bị gạt sang một bên. Bới vô tín, họ đã đánh mất mọi quyền đòi hỏi đặc biệt ương tư cách tuyển dân của Đức Chúa Trời. Trong Thời Đại Hội Thánh, sẽ phải kể đến các dân ngoại, và sẽ áp dụng thứ tự của Đức Chúa Trời dành cho người ngoại bang, đã được nêu trong Công Vụ 10:44-48.
2:39 Tiếp theo, Phierơ nhắc họ nhớ lời hứa ban Đức Thánh Linh là dành cho họ và cho con cái họ (là dân Do Thái) và cho hết thảy mọi người ở xa (là dân ngoại bang), thậm chí dành cho bao nhiêu người mà... Đức Chúa Trời sẽ gọi.
Những người nói: "Xin huyết người này đổ lại trên chúng tôi và con cái chúng tôi" lại là chính những người giờ đây được bảo đảm về ân điển dành cho chính họ và con cái họ nếu chịu tín Chúa.
Câu này thường được sử dụng sai lầm để dạy rằng con cái của những cha mẹ đã tin Chúa thì bởi đó được bảo đảm hướng các đặc ân trong giao ước, hay dạy rằng chúng được cứu. Spurgeon giải đáp điều này thật hữu hiệu:
Hội Thánh của Đức Chúa Trời không biết rằng "Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi Thảnh Linh là thần sao?" "Ai có thể từ sự ô uế mà lấy ra được điều thanhsạch?" Sự sình ra theo công lệ thiên nhiên sẽ truyền đạt sự ô uế cửa thiên nhiên, nhưng không truyền đạt sự bình an. Dưới giao ước mới, chúng ta được truyền rõ ràng rằng con cái Đức Chúa Trời "chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. "ọ Điểm quan trọng đáng lưu ý là lời hứa không những thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, mà còn thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Lời hứa này cũng mang tính bao quát y như chữ "hễ ai" của lời mời gọi tiếp nhận Tin Lành.
2:40 Không phải toàn bộ sứ điệp của Phierơ được ghi lại hết trong đoạn này, nhưng đại ý phần còn lại ấy là: những thính giả Do Thái nên tự cứu họ khỏi dòng dõi gian ác bại hoại đã chối bỏ và đóng đỉnh Đức Chúa Jêsus Christ này. Họ có thể làm việc này bằng cách tiếp nhận Chúa Jêsus làm Đấng Mêsi và Cứu Chúa của họ, và bằng cách công khai phủ nhận mọi
mối liên kết khác với dân tộc Ysơraên đã phạm tội này thông qua phép báptêm Cơ Đốc.
2:41 Có một đoàn người rất đông tiến lên, muốn chịu phép báptêm làm bằng chứng bề ngoài rằng họ vui mừng10 nhận lấy lời của Phierơ như lời của Chúa.
Ngày hôm ấy có khoảng 3000 người thêm vào cộng đồng tín hữu. Nếu bằng chứng tốt nhất về chức vụ của Thánh Linh là sự tín Chúa của nhiều linh hồn, thì chắc chắn chức vụ của Phierơ chính là loại chức vụ này. Rõ ràng người đánh cá xứ Galilê này được nhắc nhở lởi của Chúa Jêsus: "Ta sẽ khiến ngươi trở nên tay đánh lưới người" (Mathiơ 4:19). Và có lẽ nhớ cả lời phán của Cứu Chúa: "Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha" (Giăng 14:12).
Cũng có bài học cho chúng ta khi để ý sự cẩn thận mà Chúa dùng để ghi lại số người trở lại tin Chúa -khoảng 300D người. Mọi tôi tớ Chúa cổ lẽ nên cẩn trọng tương tự khi lập bảng kê điều gọi là những quyết định tiếp nhận Đấng Christ.
2:42 Bằng chứng của thực tại nằm ở trong sự tiếp tục. Những tân tín hữu này chứng minh thực tế lời tuyên xưng của họ bằng cách tiếp tục bển lòng trong:
1.	Lời dạy của các sứ đổ. Điều này nói đến những sự dạy dỗ được soi dẫn của các sứ đổ, lúc đầu được rao giảng thành lời, và giờ đây được bảo tồn trong Tân Ước.
2.	Sự thông công. Một bằng chứng khác về sự sống mới chính là lòng khao khát của tân tín hữu được ở với dân sự Chúa và chia sẻ những điều mình có chung với họ. Có một ý thức được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời từ thế gian này, và có những mối quan tâm cùng hội cùng thuyền với các Cơ Đốc nhân khác.
3.	Lễ bẻ bánh. Cụm từ này được dùng ương Tân Ước để chỉ về cả Tiệc Thánh lẫn việc ăn bữa ăn chung. Ý nghĩa trong mỗi trường hợp cụ thể phải được xác định bởi nghĩa của phân đoạn. ở đây, chữ này hiển nhiên chỉ đến Tiệc Thánh, vì sẽ rất thừa nếu bảo rằng họ cứ tiếp tục bền lòng ăn những bữa ăn của họ. Từ Công Vụ 20:7, chúng ta biết tập quán của các Cơ Đốc nhân đầu tiên là bẻ bánh vào ngày đầu tuần lễ. Trong những ngày đầu của Hội Thánh, bữa tiệc yêu thương được tổ chức có liên quan với Tiệc Thánh như một biểu hiện của tình yêu thương các thánh đồ đối với nhau. Tuy nhiên, những lạm dụng đã len vào, và bữa tiệc "Agape" hay yêu thương không còn tiếp tục nữa.
4.	Sự cẩu nguyện. Đây là nếp sống đạo chính yếu thứ tư của Hội Thánh đầu tiên, biểu hiện sự nương cậy hoàn toàn vào Chúa để được thờ phượng, được hướng dẫn, bảo tổn và phục vụ.
2:43 Cảm giác kinh sợ lan khắp ương dân chúng. Quyền năng mạnh mẽ của Thánh Linh hiển nhiên đến nỗi nhiều tấm lòng phải nín lặng và bị khuất phục. Sự sửng sốt tràn đầy tâm hồn họ khi nhìn thấy các sứ đồ làm nhiều sự kỳ phép lạ. "Sự kỳ" là những dấu lạ khơi dậy sự thán phục và kỉnh ngạc sửng sốt. "Phép lạ" là những
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dấu lạ nhằm truyền đạt sự dạy dỗ. Một dấu lạ có thể vừa là sự kỳ vừa là một đấu lạ.
2:44,45 Các tín hữu này liên tục nhóm lại với nhau và giữ mọi vật trong sự tín cậy chung. Tình yêu của Đức Chúa Trời tuôn đổ mạnh mẽ biết bao trong lòng họ đến nỗi họ không còn xem của cải vật chất của mình là của riêng mình nữa (4:32). Bất cứ khỉ nào có trường hợp túng thiếu thật trong hội thông công nẩy, họ bán tài sản riêng và phân phát nhờ khoản tiền thu được. Như vậy đã có sự đồng đều.
Giữa vòng những người tin có sự hiệp một lòng và sự quan tâm, trong đó tính ích kỷ tự nhiên của tình trạng sa ngã đã bị nuốt mất trong sự đầy dẫy tình yêu sanh ra bởi sự cảm nhộn tình yêu thương thiên thượng. Họ đã cùng chung nhau đến nỗi mọi điều họ có đều được kể là của chung; không phải do bất kỳ luật pháp hay sự ràng buộc bề ngoài nào vì nó ắt hẳn sẽ phá hỏng toàn bộ điều đó, nhưng bời ý thức về ý nghĩa của hết thảy họ đối với Đấng Christ và ý nghĩa của Đấng Clìríst đối với mỗi một người cũng như toàn thể họ. Được Ngài ban phước hạnh càng phong phú thêm mà không điều gì có thể làm giảm đi được, nluỉìig họ càng phục vụ, thì càng được thêm, "Bán hết gia tài điền sản mình mà phần phát cho nhau, tùy sự cần dùng của tCmg người. "n Ngày nay nhiều người cho rằng chúng ta không cần noi gương các tín hữu đầu tiên trong nếp sống đạo này. Và có thể cũng có người cho rằng chúng ta đừng nên yêu người lân cận như yêu chính mình. Việc chia sẻ mọi gia tài điền sản là kết quả không thể ưánh khỏi của những đời sống đầy dẫy Đức Thánh Lỉnh. Có người nói: "Một Cơ Đốc nhân thật thì không thể nào chịu nổi cảnh mình có quá nhiều Ương khi người khác có quá ít."
2:46 Câu này cho biết ảnh hưởng của Lễ Ngũ Tuần trên đời sống tôn giáo và đời sống gia đình.
Về đời sống tôn giảo, chúng ta phải nhớ những tân tín hữu đầu tiên này mang bối cảnh Do Thái. Dầu giờ đây Hội Thánh đã hiện hữu, nhưng mối ràng buộc với đền thờ Do Thái vẫn chưa bị cắt đứt tức khắc. Tiến trình vứt bỏ vải liệm của Do Thái giáo tiếp tục suốt thời kỳ của sách Công Vụ. Và vì vậy tín hữu vẫn tiếp tục đến dự các buổi nhóm trong đền thờ,12 nơi đó họ nghe đọc và giải nghĩa Cựu Ước. Đương nhiên, bên cạnh đó họ còn nhóm nhau Ương nhà riêng để thực hiện những chức năng liệt kê trong câu 42.
Về đời sống gia đình, chúng ta đọc thấy họ bẻ bánh, dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà. ỏ đây, dường như thấy rõ việc bẻ bánh nói đến việc ăn những bữa thường lệ. Niềm vui sự cứu rỗi của họ đã tuôn trào vào mọi chi tiết của đời sống, khiến những chuyện tẻ nhạt đã ngời sáng ánh hào quang vinh hiển.
2:47 Sự sống đã trở thành bản Thánh ca ngợi khen và Thi Thiên cảm tạ cho những người được giải cứu khỏi quyền lực của tối tăm và được đưa vào vương quốc của Con yêu dấu Đức Chúa Trời.
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Ngay từ đầu, các tín hữu đã được đẹp lòng cả dân chúng. Nhưng điều này không kéo đài lâu. Bản chất của đức tín Cơ Đốc là đức tín ấy dứt khoát không ưánh khỏi khơi dậy thù ghét và chống đối Ương lòng người. Cứu Chúa đã cảnh cáo môn đồ phải coi chừng sự mến mộ của quần chúng (Luca 6:26), và bảo đảm họ về sự bắt bớ và hoạn nạn (Mathiơ 10:22, 23). Vì vậy, sự đẹp lòng này chỉ là giai đoạn thoáng qua, chẳng bao lâu sẽ bị thay thế bởi sự chống đối không ngừng nghĩ.
Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh. Hiệp hội Cơ Đốc này tăng trưởng bởi mỗi ngày có nhiều người hoán cải. Những người nghe Tin Lành có ưách nhiệm tiếp nhận Chúa Jêsus bằng một hành động dứt khoát của ý chí. Việc Chúa chọn lựa và thêm vào không loại bỏ ưách nhiệm con người.
Như vậy, Ương đoạn này chúng ta có câu chuyện về sự tuôn đổ Thánh Linh, bài giảng đáng nhớ của Phierơ cho những người Giuđa tập trung lại, sự tin Chúa của một đoàn dân đông, và sự mô tả vắn tắt về sự sống giữa vòng các tín hữu đầu tiên. Bản tóm tắt xuất sắc về sinh hoạt giữa vòng các tín hữu đầu tiên được nêu trong bộ Bách Khoa Tự Điển Bríttanica, xuất bản lần thứ mười ba, mục nói về "Lịch sử Hội Thánh":
Vấn đề đáng lim ý nhất về sinh hoạt của các Cơ Đốc nhân đầu tiên chính là ý thức sinh động của họ về việc được làm dân sự của Đức Chúa Trời, được kêu gọi và được biệt riêng ra. Hội Thánh Đấng Christ trong suy nghĩ của họ là mội định chế thiên thượng, chứ không phải của con người. Định chế này được thiết lập và điều khiển bởi Đức Chúa Trời, và ngay cả thế gian cũng được tạo dựng vì cớ Hội Thánh này. Khái niệm này... đã kiểm soát mọi sinh hoạt của các Cơ Đốc nhân đầu tiên, cả về mặt cá nhân lẫn mặt giao tiếp xã hội. Họ xem mình được biệt riêng ra khỏi phần thế giới còn lại và ràng buộc với nhau bởi những mối dây ràng buộc đặc thù. Họ là công dân Thiên đàng, chứ không phải công dân trên trần gian, và các nguyên tắc cùng luật pháp mà họ đang cố gắng dùng để quản trị chính mình đều đến từ trên. Thế gian hiện tại chỉ là tạm thời, và sự sống thật của họ ở trong tương lai. Đấng Christ sắp tái lâm, và những công việc làm ăn, công khó và thú vui của đời này trở thành chuyện nhỏ.
...Đức Thánh Linh hiện diện trong sinh hoạt thường nhật của Cơ Đốc nhân, và các ơn của Đấng Christ là bông trái. Kết quả của niềm tin này chính là đem cho đời sống họ sự nhiệt tình đặc biệt hay nguồn cảm hứng đặc thù. Kinh nghiệm của họ không phải kinh nghiệm thường nhật của những con người bình thường, nhưng của những con người đã được nâng vươn cao hơn chính bản thân họ và đưa lên một môi trường cao hơn.
Chỉ đọc mục này thôi cũng đã nhận thấy phần nào Hội Thánh đã trôi giạt khỏi sức sống và đoàn kết nguyên thủy của mình xa biết chừng nào rồi!
HỘI THÁNH TẠI TƯ GIA VÀ CÁC Tổ CHỨC SONG SONG VỚI HỘI THÁNH
Vì lần dùng chữ Hội Thánh (Hy văn: ekklẽsia) đầu tiên Ương sách
Công Vụ là ở tại đây13 (2:47), nên chúng ta tạm dừng để xem xét tính trọng tâm của Hội Thánh ừong nếp suy nghĩ của các Cơ Đốc nhân đầu tiên.
Hội Thánh trong sách Công Vụ và trong phần còn lại của Tân ước là điều thường được gọi là một Hội Thánh tại nhà riêng. Các Cơ Đốc nhân đầu tiên nhóm ương các nhà riêng chứ không phải ương các tòa nhà đặc biệt của giáo hội. Người ta nói tôn giáo đã được buông ra khỏi những nơi thiêng liêng đặc biệt để tập trung vào địa điểm phổ thông của đời sống, là nhà riêng. Unger nói các nhà riêng tiếp tục thành nơi nhóm của Cơ Đốc nhân suốt hai thế kỷ.14 Có lẽ rất dễ khiến chúng ta nghĩ rằng buộc phải sử dụng các nhà riêng vì nhu cầu kinh tế hơn là vì kết quả của những suy xét thuộc linh. Chúng ta đã trở nên quá quen thuộc với những nhà thờ và những nhà nguyện đến nỗi nghĩ chúng là lý tưởng của Đức Chúa Trời.
Tuy nhiên, có nguyên nhân vững chắc để tin các tín hữu ở thế kỷ thứ nhất có lẽ đã khôn ngoan hơn chúng ta.
Thứ nhất, quả là không nhất quán với đức tin Cơ Đốc và điểm nhấn mạnh về tình yêu khi bỏ ra hằng ngàn dollars và những tòa nhà xa xỉ Ưong khi có sự túng thiếu khủng khiếp đến như thế trên toàn thế giới. về vấn đề này, E. Stanley Jones viết:
Tôi đã ngắm Chúa Hài Đồng (Bambino) - Hài Nhi Christ trong Đại Giáo Đường ở Rômo, phủ đầy những nữ trang đắt giá, sau đó bước ra ngoài nhìn xem hình hài những trẻ em đói khát, rồi tự hỏi không biết Đấng Christ khi thấy cảnh đói kém này thì Ngài còn vui thưởng thức những nữ trang cửa Ngài không. Và tôi cứ day dứt mãi, nếu Ngài vui thưởng thức, thì tôi không thể nào còn thưởng thức những suy gẫm về Đấng Christ nữa. Chúa Hài Đồng ngập trong nữ trang đó và những trẻ em đói khát ấy là biểu tượng về việc chúng ta đã làm khi phủ quanh Đấng Christ lớp áo đắt tiền của những Đại Giáo Đường và những giáo đường trang nghiêm đồng thời bỏ mặc không đả động đến những điều sai quấy cơ bản trong xã hội loài người, và bởi đó bỏ mặc những người thất nghiệp và người bị tước đoạt của cải phải đói khát Đấng Christ.15 Không những là vô nhân đạo mà còn không kinh tế khi bỏ tiền vào những tòa nhà đắt giá vốn chỉ được sử dụng không quá ba bốn hoặc năm giờ mỗi tuần. Làm thế nào chúng ta luồn để cho mình trôi giạt vào thế giới mộng mơ thiếu suy nghĩ này, nơi chúng ta sẵn lòng chi tiêu lớn đến như vậy để nhận lại một công dụng ít ỏi đến như thế?
Những chương ưình xây cất hiện đại của chúng ta là một Ương những trớ ngại lớn nhất cho sự bành trướng Hội Thánh. Những khoản chi trả nặng nề cho tiền vay và lãi suất khiến các lãnh đạo Hội Thánh kháng cự mọi nỗ lực nhằm tách ra và thành lập những Hội Thánh mới. Mọi mất mát thành viên đều làm thiệt hại đến thu nhập cần phải có để chi phí cho tòa nhà và công tác bảo dưỡng. Thế hệ chưa ra đời đã phải ngập nặng nợ, và những hy vọng sinh sôi Hội Thánh bị đập tắt.
Người ta thường lập luận chúng ta phải có những tòa nhà đầy ấn tượng thì mới thu hút được những người bên ngoài Hội Thánh bước vào những buổi nhóm của chúng ta. Đây vừa là một nếp suy nghĩ xác thịt, vừa hoàn toàn xem thường khuôn mẫu Tân Ước. Các buổi nhóm của Hội Thánh đầu tiên hầu như dành cho tín hữu. Cơ Đốc nhân nhóm lại để nghe lời dạy của các sứ đồ, thông công, bẻ bánh và cầu nguyện (Công Vụ 2:42). Họ không truyền giảng bằng cách mời người ta đến nhóm vào ngày Chúa Nhật, nhưng bằng cách làm chứng cho những người mà họ tiếp xúc trực tiếp trong tuần. Khi người ta trở lại tín Chúa thì bấy giờ mới được đưa vào mối thông công và sự nồng ấm của Hội Thánh tư gia để được nuôi dưỡng và khích lệ.
Đôi khi thật khó đưa người ta đến nhóm ưong các nhà thờ sang ưọng. Có một phản ứng mạnh mẽ chống lại chủ nghĩa hình thức. Và cũng có nỗi sợ bị xin tiền để gây quỹ. "Hội Thánh chỉ toàn là muốn tiền của anh thôi" là lời than phiền phổ thông. Thế nhưng phần lớn chính những con người này sẵn lòng đến dự các lớp học Kỉnh Thánh mang tính đối thoại tại một nhà riêng. Tại đó họ không phải bận tâm lo nghĩ đến tác phong, và họ vui hưởng bầu không khí không chuyên môn thân tình.
Thực ra, Hội Thánh nhóm tại tư gia là lý tưởng cho mọi nền văn hóa và mọi quốc gia. Và có lẽ nếu có thể nhìn xem trên toàn thế giới, chúng ta sẽ thấy có nhiều Hội Thánh nhóm tại nhà riêng hem những cách nhóm khác.
Trái với những giáo đường, nhà thờ và nhà nguyện oai nghiêm của thời nay cùng vô số các giáo phái, đoàn truyền giáo và các tổ chức "đi song song bên Hội Thánh" được tổ chức rất chặt chẽ, các sứ đồ trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ không hề nỗ lực lập bất kỳ loại tổ chức nào để làm công việc Chúa. Hội Thánh địa phương là đơn vị của Đức Chúa Trời ưên đất để truyền bá đạo và các môn đồ thỏa lòng hoạt động bên ương bối cảnh đó.
Trong những năm gần đây, có sự bùng nổ các tổ chức trong Cơ Đốc giáo giới với quy mô đến chóng mặt. Mỗi khi một tín hữu có ý tưởng mới để đẩy mạnh sự nghiệp của Đấng Chrỉst, người ấy lập một hội truyền giáo mới, một công ty hay một thể chế mới!
Một kết quả nảy sinh ấy là những giáo sư và người giảng đạo tài năng đã được triệu khỏi chức vụ chính yếu của họ để trở thành những nhà quản lý. Nếu toàn bộ những nhà quản lý hội truyền giáo đang phục vụ Ưên cánh đồng truyền giáo, ắt sẽ giảm thiểu rất nhiều nhu cầu thiếu nhân sự tại đó.
Sự sinh sôi nhanh mạnh các tổ chức dẫn đến một kết quả khác nữa là cần những khoản tiền hết sức lớn lao cho tổng chi phí, và như vậy đã đi lệch hướng khỏi công tác trực tiếp đi ra rao giảng Tin Lành. Tỉ số của mỗi khoản tiền chi ra cho rất nhiều tổ chức Cơ Đốc phần lớn đành cho chi phí duy trì tổ chức ấy hơn là số chi cho mục đích chính yếu vốn đã thiết lập nên tổ chức đó.
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Các tổ chức thường cản trở việc làm Ưọn Đại Mạng Lịnh. Chúa Jêsus bảo các môn đồ dạy mọi điều Ngài đã truyền. Đa số những người làm việc cho các tổ chức Cơ Đốc thấy họ không được phép dạy toàn bộ những chân lý của Đức Chúa Trời. Họ không được phép dạy những vấn đề gây tranh cãi nào đó vì sợ khiến cho nhóm người mà họ đang mong nhận được hậu thuẫn tài chánh sẽ xa lánh họ.
Sự tăng bội các cơ quan Cơ Đốc thường dẫn đến những bè phái, sự ganh tị và kình địch đã làm tổn hại lớn lao đến lời chứng về Chúa Jêsus. Hãy xem đến sự nhân bội trùng lập nhau của các tổ chức Cơ Đốc tại công xưởng, tại quốc nội cũng như ở hải ngoại. Mỗi tổ chức đã cạnh tranh nhau số nhân sự hữu hạn và những nguồn cung ứng tài chánh eo hẹp. Và hãy xem có biết bao nhiêu những tổ chức này thật sự phát sinh từ nguồn gốc kình địch thuần túy giữa con người với nhau, dầu những tuyên ngôn câng khai thường nói đến ý muốn của Đức Chúa Trời (Chú Giải Hằng Ngày Của Liên Đoàn Thánh Kinh). Thật ra, thông thường các tổ chức có cách để tự kéo dài tổ chức của mình rất lâu sau khi họ không còn hoạt động hữu hiệu nữa. Các bánh xe cứ nặng nề tiến tới đầu khải tượng của những nhà sáng lập đã mất đi, vinh quang của phong ưào một thời năng động nay không còn. Chính sự khôn ngoan thuộc linh, chứ không phải sự ngây thơ sơ khai, đã cứu những Cơ Đốc nhân đầu tiên khỏi thiết lập những tổ chức con người để làm công việc Chúa. G. H. Lang viết:
Một tác giả tinh tế, khi đối chiếu công tác thời các sứ đồ với những phương pháp truyền giáo thông thường hiện đại hơn, đã nói: "Chúng ta thành lập các hội truyền giáo, các sứ đồ đã thành lập các Hội Thánh." Sự phân biệt này rất lành mạnh và đầy hàm ý. Các sứ đồ thành lập nhiều Hội Thánh, và họ đã không thành lập bất kỳ điều gì khác, bởi vì để đạt được những mục đích đang xét, thì không cần đòi hỏi thêm điều gì khác mà cũng không điều nào khác có thể thích hợp được như thế. Tại mỗi nơi họ làm việc, họ đã đưa các tân tín hữu vào hội chúng địa phương, với các trưởng lão - và luôn luôn các trưởng lão, chứ không bao giờ là một trưởng lão (Công Vụ 14:23; 15:6, 23; 20:17; Philíp 1:1)-để hướng dẫn, để quản trị, chăn bầy, là những con người được Chúa xét là đủ tư cách và được các thánh đồ công nhận (I.Côrinlưô 16:15; I.Têsalônica 5:12,13; I.Timôthê 5:17-19); và cùng với các chấp sự, do hội chúng bổ nhiệm (Công Vụ 6:1- 6; Philíp 1:1)- để phân biệt với các trưởng lão - để chú ý đến vài công việc trần thế hết sức quan trọng, và đặc biệt chú ý sự phân phôi các ngổn quỹ của hội chúng.... Xét về phương diện tổ chức, toàn bộ những việc mà họ (các sứ đồ) đã làm chính là lập các môn đồ nhóm lại thành những hội chúng khác nhau như thế. Không có sự tổ chức nào khác hơn hội chúng địa phương xuất hiện trong Tân Ước, và chúng ta cũng không thấy ngay cả mầm mông của những điều nào khác hơn thế}b Đối với những Cơ Đốc nhân đẩu tiên và các sứ đồ lãnh đạo họ, hội
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chúng là đem vị được Đức Chúa Trời chỉ định trên đất để Đức Chúa Trời chọn hành động qua đó, và đơn vị duy nhất được Ngài hứa cho tồn tại vĩnh viễn như thế chính là Hội Thánh.
E. Chữa Lành Ngươi Què, Và Lời Phiepd Buộc Tội Ystíraẽn (3:1-26)
3:1 Lúc ba giờ chiều Phierơ và Giăng cùng lên đền thờ Gỉêrusaỉem. Như đã nói trước đây, những Cơ Đốc nhân đầu tiên người Do Thái vẫn tiếp tục đến nhóm tại đền thờ trong ít lâu sau khi Hội Thánh được thành lập. Đây là thời kỳ điều chỉnh và chuyển tiếp, và sự đoạn tuyệt với Do Thái giáo không diễn ra tức thời. Tín hữu ngày nay không có cớ hợp lý để giữ theo gương mẫu này ở chỗ: vì chúng ta đã có khải thị đầy trọn trong Tân Ước và được truyền: "Hãy ra ngoài ưại quân, đặng đi tới cùng Ngài, đồng chịu đểu sỉ nhục" (Hêbơrơ 13:15. Cũng xem Il.Côrinhtô ó: 17, 18).
3:2 Khi đến gần đền thờ, họ thấy người ta đem một người ăn mày bị què đến chỗ thường lệ của anh bên cửa gọi là cửa Đẹp. Tình trạng bất lực của người què từ lúc sinh ra này tương phản hẳn với vẻ đẹp của kiến trúc đền thờ. Nó nhắc chúng ta nhớ đến nghèo khổ và ngu dốt tràn đầy ương chính bóng râm của các đại giáo đường, và tình Ưạng bất lực của những hệ thống giáo hội đầy uy quyền không giúp được cho những người què thuộc thể và thuộc linh.
3:3 Hiển nhiên người què không còn hy vọng được chữa lành, vì vậy bằng lòng xin của bố thí.
3:4 Thay vì nhìn người què như một người khốn khổ bất lực, Phierơ thấy anh như người mà quyền năng mạnh mẽ của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ qua anh! "Nếu chúng ta được Thánh Linh dẫn dắt, chúng ta sẽ chăm mắt nhìn vào những người mà Đức Chúa Trời định chúc phước cho, thay vì bắn đạn rỗng và đánh gió" (Sưu Tầm).
Mạng lịnh của Phierơ "Hãy nhìn xem chúng ta" không nhằm khiến công chúng chú ý đến Giăng và ông, nhưng chỉ để người ăn mày này chú ý không phân tâm.
3:5,6 Vẫn chỉ chờ được giúp tài chánh mà thôi, người què nhìn chăm chăm hai người. Sau đó anh nghe lời tuyên bố vừa ưàn ưề thất vọng vừa làm anh hồi hộp. về của bố thí, Phierơ chẳng có gì để cho. Nhưng ông có một thứ khác tốt hơn để cho anh. Bởi thẩm quyền của Đức Chúa Jêsus Chrỉst ở Naxarét, ông truyền cho người què đứng dậy bước đi. Một vị truyền đạo lớn tuổi đi dỏm đã nói: "Người ăn mày què này xin của bố thí (ương Anh Ngữ, "của bố thí - aJms? là đồng âm với "những cánh tay - arms" nên vừa cỏ thể hiểu câu chơi chữ này là "xin những cánh tay" - ND) và đã nhận được những cẳng chân Ụegs)"
Người ta kể rằng Thomas Aquinas đến thăm Giáo hoàng vào lúc người ta đang đếm những khoản tiền rất lớn. Giáo hoàng khoe: "Chúng ta không còn phải nói như Phierơ: 'Ta chẳng có bạc vàng chi hết!'" Aquinas đáp: "Ngài cũng không còn nói được như Phierơ: 'Hãy đứng dậy bước đi!'"
3:7 Khi Phierơ giúp người này đứng lên, bàn chân và mắt cá vốn
vẫn vô dụng trước đến giờ nay liền trở nên cứng vững. Và ở đây, một lần nữa chúng ta được nhắc rằng trong sự sống thuộc linh có sự pha ưộn đầy hiếu kỳ giữa yếu tố thiên thượng và con người. Phierơ giúp người này đứng ừên chân anh ta; bấy giờ Đức Chúa Trời chữa lành. Chúng ta phải làm việc mình làm được; rồi Chúa sẽ làm việc chúng ta không làm được.
3:8 Phép lạ chữa lành xảy ra ngay tức khắc, chứ không từ từ. Hãy để ý cách Thánh Linh Đức Chúa Trời nhân bội những chữ về hành động và chuyển động: nhảy, đứng lên... bước đì... vào... vừa đi vừa nhảy.
Khi nhớ đến tiến trình chậm chạp và đầy đau đớn của một đứa trẻ trải qua bước tập đi, chúng ta nhận thấy thật tuyệt vời khi người này bước đi và nhảy ngay tức khắc, lần đầu tiên trong đời người.
Phép lạ này, được thực hiện ương Danh Chúa Jêsus, là một lời chứng nữa cho đàn Ysơraên thấy Đấng họ đã đóng đinh ưên thập tự giá vẫn đang sống và sẵn lòng làm Đấng Chữa Lành và Cứu Chúa của họ.
3:9,10 Sự kiện người ăn mày được đặt nằm mỗi ngày tại cửa đền thờ khiến anh ưở thành cảnh tượng quen mắt. Giờ đây anh được chữa lành, phép lạ ấy tất nhiên được mọi người biết. Dân chúng không thể phủ nhận đã có phép lạ đầy quyền năng xảy ra, nhưng tất cả điều ấy có ý nghĩa gì ?
3:11 Khi người được chữa lành này cầm tay Phierơ và Giăng, với tư cách những thầy thuốc của anh, cả dân chúng lấy làm lạ, chạy đến nơi hiên cửa gọi là Salômôn, là một phần Ương khu vực đền thờ. Sự sửng sốt và thán phục của họ tạo cơ hội để Phierơ giảng cho họ nghe.
3:12 Trước hết, Phierơ hướng sự chú ý của dân chúng ra khỏi người được chữa lành này cũng như ra khỏi các sứ đổ. Bất cứ ai Ưong số họ cũng không có được lời giải thích cho phép lạ này.
3:13-16 Ông nhanh chóng đưa họ chú ý đến Tác Giả của phép lạ này. Đấy là Chúa Jêsus, Đấng họ đã chối bỏ, phủ nhận và giết đi. Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại và đã tôn Ngài vinh hiển trên Thiên đàng. Giờ đây bởi đức tin nơi Ngài, người này được chữa lành.
Sự dạn dĩ thánh khiết của Phierơ để kết tội dân Ysơraên thật đáng lưu ý. Những lời ông buộc tội họ là:
1.	Họ đã bãi nộp Ngài (cho dân ngoại xét xử).
2.	Họ đã chối bỏ Ngài trước mặt Philát, trong khi Phiiát có ý tha Ngài ra.
3.	Họ đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng công bình mà xin thả một tên sát nhân (là Baraba).
4.	Họ đã giết Chúa (hay Tác Giả) của sự sống.
Ngược lại, hãy để ý cách Đức Chúa Trời đối đãi với Chúa Jêsus:
1.	Ngài đã khiến Chúa Jêsus từ kẻ chết sống lại (câu 15).
2.	Ngài đã làm vinh hiển Đẩy tớ Ngài là Đức Chúa Jêsus - chứ không phải "Con Ngài là Chúa Jêsus," như trong Bản Kinh Thánh lói Ì (câu 13).
Cuối cùng, để ý điểm nhấn mạnh vào đức tin nơi Đấng Christ như là lời
giải thích cho phép lạ chữa bệnh này (câu ló). Trong câu này, cũng như ở những nơi khác, danh đại diện cho chính con người ấy. Vì vậy đức tin nơi Danh Ngài có nghĩa là đức tin nơi Đấng Christ.
3:17 Có thay đổi rõ ràng trong âm điệu của Phierơ ương câu này. Sau khỉ buộc tội người Ysơraên đã giết Chúa Jêsus, giờ đây ông nói với họ trong tư cách những anh em Do Thái của mình, hào hiệp công nhận họ đã làm điều đó vì lòng ngu dốt, và khuyên họ ăn năn hoán cải.
Dường như hết sức mâu thuẫn khi nghe Phierơ nói người Giuđa đã đóng đinh Chúa Jêsus vì lòng ngu dốt. Chẳng phải Ngài đã đến với đầy đủ bằng chứng Ngài là Đấng Mê si sao? Chẳng phải Ngài đã làm nhiều phép lạ kỳ diệu giữa vòng họ sao? Chẳng phải Ngài đã khiến họ nổi giận vì tuyên bố Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời sao? Đúng, điều này hoàn toàn đúng. Thế nhưng họ đã ngu dốt trước sự kiện Đức Chúa ]êsus Christ là Đức Chúa Trời nhập thể. Họ chờ đợi Đấng Mêsỉ đến, không phải trong vẻ bình thường, nhưng chờ đợi Ngài đến với tư cách vị tướng giải phóng hùng mạnh bằng quân sự. Họ đã xem Chúa Jêsus như một kẻ mạo danh.
Họ không biết Ngài thật sự là Con Đức Chúa Trời. Chắc họ nghĩ họ đang phục vụ Đức Chúa Trời khi giết chết Chúa Jêsus. Vì vậy chính Cứu Chúa đã nói ữong giờ phút chịu đóng đinh: "Họ không biết mình làm điều gì" (Luca 23:34), và về sau Phaolô viết: "Nếu đã biết thì họ [những người cai quản đời này] chẳng đóng đỉnh Chúa vinh hiển ưên cây thập tự đâu" (I.Côrinhtô 2:8).
Toàn bộ điều này nhằm bảo đảm cho người Ysơraên biết tội của họ dầu lớn đến đâu cũng vẫn ở dưới om tha thứ của Đức Chúa Trời.
3:18 Không hề biện hộ cho tội lỗi họ, Phierơ cho thấy Đức Chúa Trời tể ưị ưên điều đó để làm Ưọn những ý định của Ngài. Các tiên tri Cựu Ước báo trước rằng Đấng Mêsi phải chịu đau đớn. Dân Do Thái là những người gây đau đóm cho Ngài. Nhưng giờ đây Ngài trình điện chính Ngài cho họ ưong tư cách Chúa và Cứu Chúa. Bởi Ngài, họ có thể nhận được sự tha thứ tội.
3:19 Dần Ysơraên phải ăn năn và quay ưở lại. Khi làm như vậy, tội họ sẽ được xóa đi hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa.
Phải nhớ sứ điệp này nói cho dân Ysơraên (câu 12). Sứ điệp nhấn mạnh sự ăn năn toàn dân phải đến trước sự khôi phục và ban phước cho toàn dân. Kỳ thơ thái ... đến từ Chúa nói đến những phước hạnh trong vương quốc tương lai của Đấng Christ trên đất, như đề cập trong câu tiếp theo.
3:20 Sau sự ăn năn của Ysơraên, Đức Chúa Trời sẽ sai Đấng Mêsi, là Chúa Jêsus, đến. Như đã nói trước đây, câu này nói đến Sự Hiện Đến Lần Thứ Hai của Đấng Christ để thiết lập thời trị vì ngàn năm của Ngài ưên đát.
3:21 Đến đây, dứt khoát nảy sinh câu hỏi: "Nếu Ysơraên chịu ăn năn khi Phierơ đang nói, có phải Chúa




CÔNG vụ
Jêsus đã tái lâm ừần gian rồi không?" Những con người vĩ đại tin kính đã bất đồng ý kiến với nhau về đề tài này. Có người quả quyết rằng nếu họ ăn năn thì Ngài đã ưở lại rồi; nếu không, họ nói rằng lời hứa này chẳng phải là lời hứa xác thực. Người khác xem phân đoạn này đang nói tiên ưi, để cho thấy thứ tự những biến cố sẽ thực sự xảy ra. Câu hỏi này là một cầu hỏi thuần túy giả thuyết. Sự thực ấy là Ysơraên đã không ăn năn, và Chúa Jêsus vẫn chưa trỗ lại.
Từ câu 21, rõ ràng Đức Chúa Trời đã thấy trước dân Ysơraên sẽ chối bỏ Đấng Christ, và thời ân điển hiện tại sẽ xen vào trước sự tái lâm của Ngài. Trời phải rước Đấng Christ về cho đến kỳ muôn vật đổi mới. Kỳ muôn vật đổi mới chỉ hướng tới Thiên Hy Niên. Chúng không chỉ đến sự cứu rỗi phổ thông, như cỏ người gợi ý; sự dạy dỗ như thế là xa lạ với Kinh Thánh. Trái lại, chúng chỉ đến thời điểm cõi tạo vật sẽ được giải thoát khỏi ách nô lệ của sự hư hoại và Đấng Chrỉst sẽ cai ưị Ương sự công bình với tư cách Vua Ưên cả trái đất.
Kỳ muôn vật đổi mới này đã được các tiên tri Cựu Ước báo trước.
Câu 21 đã được dùng để bác bỏ sự Cất Lên tiền đại nạn. Họ lập luận rằng nếu trời phải rước Chúa Ịêsus về cho đến khởi đầu Thiên Hy Niên, thì Ngài không thể đến trước lúc đó để cất Hội Thánh về Thiên đàng. Đương nhiên, câu ừả lời thế này: ở đây Phierơ đang nói về người Ysơraên (câu 12). ông đang luận đến cách Đức Chúa Trời đối đãi với dân tộc Ysơraên. Xét về
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đần Ysơraên, Chúa ìêsus sẽ cứ ở trên ười cho đến khi Ngài trở lại cai trị vào cuối Cơn Đại Nạn. Nhưng những cá nhân người Giuđa nào tín Ngài Ưong Thời Đại Hội Thánh sẽ đồng dự phần với những người ngoại bang tín Chúa ương sự cất Hội Thánh lên, là điều có thể xảy ra tại bất kỳ giây phút nào. Hơn nữa, ương Sự cất Lên, Chúa không rời khỏi ười; chúng ta đến với Ngài tại chốn không trung.
3:22 Để lấy ví dụ từ lời tiên tri Cựu Ước nhìn hướng tới thời cai trị vinh hiển của Đấng Christ, Phierơ ưích Phụctruyền Luậứệ Ký 18:15, 18, 19. Phân đoạn này mô tả hình ảnh Chúa Jêsus là Đấng Tiên Tri của Đức Chúa Trời ữong thời đại hoàng kim của Ysơraên, để công bố ý muốn và luật pháp của Đức Chúa Trời.
Khi Môise nói: "Chúa là Đức Chúa Trời chúng ỉa sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một Đấng tiên tri như ta," ông không có ý nói giống nhau về tính cách hay năng lực, nhưng giống theo ý nghĩa cả hai đều được Đức Chúa Trời dấy lên. "Ngài sẽ dấy Đấng ấy lên như cách Ngài đã dấy ta lên vậy."
3:23 Trong thời ừị vì của Đấng Christ trên đất, những ai không chịu nghe và không vâng lời Ngài thì sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn (Bản Việt Ngữ ghi là "bị truất khỏi dân sự"). Dĩ nhiên, những ai chối bỏ Ngài ngày nay thì cũng sẽ chịu đoán phạt đời đời, nhưng ý tướng chính trong phân đoạn này ấy là: Đấng Christ sẽ còn cai trị bằng cây roi sắt và ai không vâng lời Ngài và đấy loạn chống nghịch Ngài thì sẽ bị hành hình tức khắc.
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3:24 Để nhấn mạnh thêm thời điểm đổi mới muôn vật đã được dự ngôn rất rõ, Phierơ nói thêm rằng hết thảy các tiên tri đã phán, từ Samuên và các đấng nối theo người, cũng đều có rao truyền những ngày nẩy nữa.
3:25 Giờ đây Phỉerơ nhắc thính giả Do Thái của ông nhớ lời hứa về thời kỳ phước hạnh này đã được lập với họ trong tư cách dòng dõi của các đấng tiên tri và dòng dõi Ápraham. Suy cho cùng, Đức Chúa Trời đã lập giao ước với Ápraham để chúc phước cho các dân thiên hạ ương dòng dõi của ông. Toàn bộ những lời hứa về phước hạnh Thiên Hy Niên tập trung ữong người Dòng Dõi này, tức là ương Đấng Christ. Do vậy, họ phải chấp nhận Chúa Jêsus là Đấng Mêsi.
3:26 Đức Chúa Trời đã dấy đẩy tớ Ngài lẽn (3:13), và đã sai Ngài đến trước hết với dân Ysơraên. Câu này nói đến Sự Nhập Thể và đời sống Chúa chúng ta chứ không nói đến sự phục sinh của Ngài. Nếu họ chịu tiếp nhận Ngài, Ngài sẽ dắt ai nấy trong bọn họ xây khối tội ác họ.
Trong bài giảng này của Phỉerơ, được giảng cho dân Ysơraên, chúng ta thấy đang nói đến nước Thiên đàng hơn là nói đến Hội Thánh. Điểm nhấn mạnh cũng vào toàn dân chứ không phải vào cá nhân. Thánh Linh Đức Chúa Trời đang nấn ná ưên Ysơraên với lòng thương xót nhịn nhục, nài nỉ đàn sự xưa của Đức Chúa Trời tiếp nhận Đức Chúa Jêsus vinh hiển này là Đấng Mê si để bởi đó đẩy nhanh sự hiện đến của vương quốc Đấng Christ ưên đất.
Nhưng dân Ysơraên không chịu nghe.
F. Sự Bắt Bớ Và Tăng Trường của Hội Thánh (4:1 - 7:60)
4:1-4 Com bắt bớ đầu tiên giáng trên Hội Thánh non nớt này sắp nổ ra. Đúng y như mẫu, cơn bắt bớ bùng ra từ tay các lãnh đạo tôn giáo. Các thầy tế lễ, quan coi đền thờ và người Sađusê nổi lên chống các sứ đồ.
Scroggie gợi ý các thầy tế lễ đại điện sự không khoan nhượng về tôn giáo; các quan coi đền thờ đại diện cho sự thù địch về chính trị; và người Sađusê đại diện cho lòng vô tín phi lý. Người Sađusê phủ nhận giáo lý phục sinh. Điều này khiến họ xung đột công khai với các sứ đồ, vì sự phục sinh là điểm chính trong sự giảng đạo của các sứ đồ! Spurgeon nhìn thấy sự tương đồng:
Bạn biết đấy, người Sađusê là trường phái phóng khoáng, là những người theo phái thẩn học tự do, những nhà tư tưởng tiến bộ, những con người có nếp suy nghĩ hiện đại của thời nay. Nếu bạn muốn nhận nụ cười nhạo cay đẳng, câu nói mỉa đau điêng, hay một hành động tàn bạo, tôi giới thiệu bạn với những quý ngài rộng lượng này. Họ tự do đối với mọi người, ngoại trừ những người đi theo chân lý; và họ dành cho người đi theo chân lý sự cay đắng tập trung đèn độ còn vượt trồi hơn cả ngải cứu và mật. Họ rất phóng khoáng với huynh đệ đồng môn tà phái cửa họ đến nỗi không còn chút nhân nhượng nào để dung tha những người Tin Lcinh thuần túy.17 Những lãnh đạo này tức giận vì các sứ đồ đang dạy dân chúng; họ cảm
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thấy đây là đặc quyền duy nhất của họ. Rồi họ tức giận trước lời tuyên bố rằng nhơn Chúa Jẽsus có sự sống lại tử kè chết. Nếu Chúa Jêsus đã sống lại từ giữa kẻ chết thì người Sađusê mất thể diện.
Trong câu 2, cụm từ sự sống lại. từ kẻ chết là quan ữọng, vì bác bỏ quan niệm phổ quát về sự sống lại chung vào kỳ tận thế. Phân đoạn này và nhiều phân đoạn khác nói đến sự sống lại ra từ giữa những kẻ chết. Nói cách khác, một số người sẽ được sống lại còn những người khác (người không tin Chúa) sẽ vẫn ở Ương mồ mả một thời gian nữa.
Các lãnh đạo này quyết định giam lỏng các sứ đồ như kiểu bắt giam tại nhà cho đến ngày hôm sau, vì bấy giờ đã tối rồi. (Phép lạ chữa lành trong đoạn 3 được thực hiện vào khoảng ba giờ chiều.)
Bất chấp sự chống đối chính thức, rất nhiều người đã quay về với Chúa. Khoảng năm ngàn người (Hy văn là andres, "những người nam") đã bước vào hiệp hội Cơ Đốc. Những nhà giải kinh bất đồng ý kiến với nhau không rõ con số này có bao gồm ba ngàn người được cứu Ương ngày Lễ Ngũ Tuần. Con số này không bao gồm những phụ nữ và Ưẻ em.
4:5,6 Bữa sau, hội đồng tôn giáo, còn gọi là Tòa Công Luận, nhóm lại xét xử, nhằm chặn đứng các hoạt động của những kẻ đã gây rối công chúng. Tất cả những gì họ thành công trong biện pháp này ấy là tạo cho các sứ đồ thêm cơ hội nữa để làm chứng cho Đấng Christ!
Cùng với các quan, các trưởng lão và các thầy thông giáo còn có:
1.	Anne, là thầy cả thượng phẩm,
là người mà người ta đã giải Chúa đến với ông trước hết. Trước kia ông là thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng có lẽ được phép giữ lại danh hiệu này vì lịch sự.
2.	Caiphe, con rể của Anne, người đã chủ tọa cuộc xét xử Chúa.
3.	Giăng và Alécxanđơ, chúng ta không biết thêm điều gì khác về họ.
4.	Hết thảy mọi người thuộc về gia đình thầy cả thượng phẩm, tức là những người nam Ương dòng dõi thầy tế lễ thượng phẩm.
4:7 Phiên tòa khai mạc khi họ hỏi các sứ đổ bởi quyển phép nào hay là nhân danh ai mà thi hành phép lạ này. Phierơ bước lên phát biểu lời tuyên xưng Đấng Christ công khai lần thứ ba liên tiếp của ông tại Giêrusalem. Đây ]à cơ hội vô giá để rao giảng Tin Lành cho giới lãnh đạo tôn giáo, và ông sốt sắng nắm lấy cơ hội không chút sợ hãi.
4:8-12 Trước hết, ông nhắc rằng họ không vui vì các sứ đổ đã làm một việc lành cho người tàn tật. Dầu Phierơ không nói ra, nhưng người được chữa lành đã ăn mày tại cửa đền thờ, và các quan chưa bao giờ chữa được cho người ấy. Bấy giờ sứ đồ giáng thêm một đòn sấm sét bằng cách công bố rằng chính bởi danh Chúa Jêsus... Đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá mà người bệnh này được chữa lành. Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Jêsus từ kẻ chết sống lại và chính bới quyền phép của
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Ngài mà phép lạ này được xảy ra. Người Gỉuđa không dành chỗ nào cho Chúa Jêsus trong kế hoạch được xây đựng của họ, vì vậy họ chối bỏ và đóng đỉnh Ngài nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại và tôn cao Ngài trên Thiên đàng. Hòn đá bị bỏ ra bới vậy trỗ thành hòn đá góc nhà, là hòn đá không thể thiếu để hoàn chỉnh cấu trúc này. Và Ngài là Đấng không thể thiếu được. Không có Ngài thì không có sự cứu rỗi. Ngài là Cứu Chúa độc quyền duy nhất. ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để họ được cứu rỗi, và chúng ta phải nhờ chỉ một mình Danh này mà thôi để được cứu.
Khỉ đọc câu 8-12, chúng ta nhớ những lời này đang nói ra bởi chính con người đã chối Chúa ba lần bằng những lời thề và rủa sả.
4:13 Tôn giáo khô khan và duy hình thức là luôn luôn không nhân nhượng công tác truyền giảng đầy nhiệt tâm và sống động vốn đem lại nhiều kết quả ương đời sống và tấm lòng. Các lãnh đạo của tôn giáo ấy hết sức bối rối khi thấy những người dốt nát không học đang ảnh hưởng đến cộng đổng, Ương khi họ cùng mọi khôn ngoan thông thái của họ lại "không vươn được lên bên trên thịt và huyết."
Trong Tân Ước không hề phân biệt giữa giới giáo phẩm và giáo dân. Sự phân biệt này là di tích được đem qua từ Công Giáo Lamã. John Huss đã chiến đấu và chết tại Tiệp Khắc vì giáo lý về chức tế lễ của mọi tín hữu, và biểu tượng của phái Huss cho thời hiện nay chính là chén Tiệc Thánh đứng bên trên quyển Kinh Thánh mở ra. Chính chân lý này về chức tế lễ nhà vua và mỗi tín hữu đều là chứng nhân này đã trở thành sức mạnh năng động trong Hội Thánh đầu tiên. Không hề có sự trự giúp của bất cứ thiết bị hiện đại, phương tiện giao thông hiện đại nào, cũng không có bản dịch và các ấn phẩm Lời Chúa, Tin Lành cửa ân điển Đức Chúa Trời đã làm rúng động toàn quốc cho đến khi cô những thánh đồ ngay cả trong số người nhà của Sêsa. Đức Chúa Trời đang kên gọi chúng ta trở về vôi Cơ Đốc giáo sơ khai}0
Tòa Công Luận sửng sốt trước sự dạn dĩ của Phỉerơ và Giăng. Họ muốn gạt bỏ Phierơ và Giăng qua một bên như những ngư phủ đốt nát không học từ Galilê. Nhưng có điều gì đó nơi sự tự chủ của họ, nơi đời sống đầy quyền năng của họ, nơi sự đạn dĩ không biết sợ của họ đã khiến Tòa Công Luận nghĩ đến Chúa Jêsus khi Ngài bị xét xử. Họ quy sự dạn dĩ của các sứ đồ cho sự kiện hai người từng ở với Chúa Jêsus Ương quá khứ, nhưng lời giải thích đúng ấy là: giờ đây hai sứ đồ được đầy dẫy Thánh Linh.
4:14-18 Lúc đó, cũng thật bối rối khi người què được chữa lành đứng ngay ưong phòng xử án. Không thể nào chối cãi được phép lạ đã xảy ra. Ị. H. Jowett viết: Con người có thể vượt trồi hơn bạn về mặt lý luận tinh tế. Trong lập luận thông minh của lý trí, cỏ thể bạn dễ dàng bị đánh bại. Nỉuùig lập
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luận cửa một đời sông được cứu chuộc thì không thể công kích vào đâu được. "Vì thấy người được chữa lành đứng bên hai người, nên chúng không có lời gì để bẻ bác được hết."19
Để bàn bạc chiến lược, họ cho Phierơ và Giăng tạm thời ra ngoài phòng xử án. vấn đề nan giải của họ là thế này: họ không thể phạt các sứ đồ vì đã làm được một việc nhân đức; thế nhưng nếu không ngăn chận những kẻ cuồng tín này, tôn giáo của chính họ sẽ bị đe dọa nghiêm trọng vì bị mất số thuộc viên. Vì vậy họ quyết định cấm Phierơ và Giăng không được nói cho dân chúng biết về Chúa Jêsus trong cuộc đối thoại riêng tư, cũng không được giảng về Ngài trước công chúng.
4:19,20 Phierơ và Giăng không thể đổng ý với lời cấm đoán như thế. Lòng trung thành ừên hết và ưách nhiệm trước hết của họ là với Chúa chứ không phải với con người. Nếu ngay thẳng, các quan ắt phải thừa nhận điều này. Các sứ đồ đã chứng kiến sự sống lại và sự thăng thiên của Đấng Christ, họ đã ngồi nghe Ngài dạy hết ngày này đến ngày kia. Họ có trách nhiệm làm chứng cho Chúa và Cứu Chúa của họ, là Đức Chúa Jêsus Christ.
4:21,22 Nhược điểm trong quan điểm của các quan được nhìn thấy qua sự kiện họ không thể phạt các sứ đổ; toàn dân đều biết phép lạ đầy ơn này đã xảy ra. Người được chữa lành, đã hơn bốn mươi tuổi rồi, giờ đây ai cũng biết, vì cảnh khốn khó đáng buồn của người ấy đã phô bày công khai từ lâu rồi. Vì vậy, Tòa Công Luận chỉ có nước thả các sứ đồ, vốn đang là những bị cáo ở đây, kèm theo những lời đe dọa.
4:23 Với bản năng của những người con tự do của Đức Chúa Trời, các sứ đồ đi thẳng đến các bạn đổng niềm tín của mình ngay khi được nhà cầm quyền thả ra. Họ đã tìm và gặp mối thông công của mình với "bầy chiên đang túm tụm khao khát, mà tội đã phạm duy nhất của họ là tín Đấng Christ." Vì vậy Ương mọi thời đại, một phương pháp thử nghiệm đặc tính của một Cơ Đốc nhân chính là noi người ấy tìm sự thông công và tình đồng bạn.
4:24-26 Ngay khi các thánh đổ nghe điều vừa xảy ra, họ cất tiếng lên kêu cầu Đức Chúa Trời. Thưa với Chúa bằng một từ ngữ có nghĩa "Thầy Tuyệt Đối," một từ ngữ hiếm khi được sử dụng Ương Tân Ước, họ ca ngợi Ngài trước hết Ương tư cách Đấng Tạo Hóa của muôn vật (và bới đó trồi hơn các tạo vật hiện đang chống đối chân lý của Ngài). Kế đó họ dùng những lời của Đavít Ưong Thi Thiên 2, mà Đavít đã nói bới Đức Thánh Linh về sự chống đối của các thế lực cai trị chống lại Đấng Chrisỉ của Ngài. Thực ra, Thi Thiên này nói hướng tới thời điểm Đấng Christ sẽ đến thiết lập vương quốc Ngài và khi vua và các quan sẽ tìm cách ngăn cản mục đích đó. Nhưng các Cơ Đốc nhân đầu tiên nhận thấy tình hình Ưong thời của họ là tương tự, vì vậy họ áp dụng những lời này cho hoàn cảnh riêng của mình. Như đã nói, họ bày tỏ
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đời sống thuộc linh thật bởi kỹ năng thiên thượng mà họ đã dùng để kết hợp Kinh Thánh vào lời cầu nguyện của mình.
4:27,28 Áp dụng của họ cho lời trích từ Thi Thiên được nêu ra kế tiếp đó. Ngay tại đó ở Giêrusalem, người Lamã và Do Thái đã liên minh với nhau chống lại Đầy tớ thánh20 của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jêsus. Hêrốt đại diện cho người Giuđa, và Philát đã hành động thay cho dân ngoại bang. Nhưng có một kết cuộc kinh ngạc ưong câu 28. Người ta mong đợi câu này nói các quan đã nhóm lại để làm bất kỳ điểu gì mà tấm lòng gian ác của họ đã dự định. Trái lại, câu này nói họ đã nhóm họp lại để làm mọi việc tay Ngàivà ý Ngàiủl định trước.
Matheson giải thích:
Ỷ chính ở đây là: những nỗ lực họ chống đôi ý muôn của Đức Chúa Trời đã tỏ ra là hành động liên minh với ý muốn của Ngài... họ đã nhóm lại trong một hội đồng tranh chiến với Đấng Christ; họ vô tình ký một hiệp ước đề cao vinh hiển của Đấng Christ... Đức Chúa Trời của chúng ta không dẹp tan cơn bão đã dấy lên chống nghịch Ngài; Ngài cưỡi trên những cơn bão ấy; Ngài đang hành động thông qua chúng.
4:29,30 Sau khi tỏ lòng tin quyết về quyền năng tể trị ưên hết của Đức Chúa Trời, những Cơ Đốc nhân này cầu xin ba điều cụ thể:
1. Xin Chúa xem xét những sự họ ngâm dọa. Họ không dám đòi Đức Chúa Trời trừng phạt những con người gian ác này, nhưng chỉ đem giản giao vấn đề cho Chúa.
2.	Ban cho các đẩy tở Ngài dạn dĩ.
An toàn của bản thân họ không phải là chuyện quan trọng. Không sợ hãi ừong công tác giảng đạo mới là vấn đề tối quan trọng.
3.	Giơ tay Ngài ra... mà làm
những phép chữa lành bệnh. Công tác
rao giảng Tin Lành thời đầu tiên đã
được Đức Chúa Trời xác chứng qua
các dấu kỳ phép lạ được làm bởi Danh
Chúa Jêsus. ổ đây, họ thỉnh cầu Đức
Chúa Trời tiếp tục khẳng định chức
vụ của các sứ đồ Ngài theo cách ấy.
4:31 Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động - một biểu hiện thuộc thể cho quyền năng thuộc linh đang hiện diện. Ai nấy đểu được đẩy dẫy Đức Thánh Lỉnh, cho thấy sự vâng lời Chúa của họ, việc bước đi ương sự sáng, và sự đầu phục Ngài của họ. Họ tiếp tục giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ, việc được nhậm lời cách rõ ràng về lời cầu nguyện của họ ương câu 29.
Có bảy lần ương sách Công Vụ nói về con người được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Để ý những mục đích hay những kết quả ấy:
1.	Để nói (2:4, 4:8; và ở đây).
2.	Để phục vụ (ó:3).
3.	Để chăn bầy (Ì 1:24).
4.	Để quởứách (13:9).
5.	Để chịu chết (7:55).
4:32-35 Khi những tấm lòng nóng cháy tình yêu Đấng Christ, chúng cũng nhen lên lòng yêu thương nhau. Tình yêu này tự bày tỏ qua sự ban cho. Vì vậy, những tín hữu đầu tiên bày tỏ thực tại về sự sống chung của họ trong Đấng Christ bằng nếp sống
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sử dụng chung của cải. Thay vì nắm giữ tài sản riêng cách ích kỷ, họ xem của cải mình là thuộc về toàn bộ hiệp hội thông công. Nơi đâu có nhu cầu, họ sẽ bán đất hoặc nhà và đem tiền thu được đến cho các sứ đồ phân phát. Điểm quan ưọng cần thấy là họ phân phát bất cứ khi nào có nhu cầu; đây không phải là sự chia đều cách độc đoán tại một thời điểm đặc biệt. F. w. Grant giải nghĩa:
Do đó không hề có tình trạng tổng từ bỏ quyền sở hữu cá nhân, nhưng có thứ tình yêu đã biết không chút ngần ngại giúp đỡ nhu cầu của nhau. Đây là bản năng của những tấm lòng tìm được của cải thật của họ trong môi trường mà Đấng Christ đã phục sinh trong đó.22
Sự tương đồng thời hiện tại của F. E. Marsh có phần hơi mỉa mai nhưng buồn thay lại thường đúng:
Khỉ đối chiếu Hội Thánh đầu tiên với Cơ Đốc giáo ngày nay, người ta đã nói: "Chẳng phải là một suy nghĩ nghiêm trọng sao nếu tác giả sách Tin Lành Luca đang mô tả Cơ Đốc giáo thời hiện đại thay vì Cơ Đốc giáo sơ khai, ông phải thay đổi cách đặt câu của Công Vụ 4:32-35 đôi chút để trở thành như sau:... "Vả đoàn người xitng mình tin theo có tấm lòng cứng cỏi và linh hồn chai đá, và mỗi người nói rằng hết thảy mọi điều họ có đều là của riêng họ: Và họ thảy đều có những thứ theo đúng mốt thời thượng nhất. Và họ lấy quyền phép rất lớn làm chứng cho những sự thu hút của thế gian này, và hết thảy đều hết sức ích kỷ. Giữa vòng họ có rất nhiều người thiếu tình yêu, bởi những người có ruộng hay nhà đều mua thêm, và đôi khi dành một phần nhỏ cho phúc lợi công chúng, để tên họ được rêu rao trên báo chí, và tùy theo ý mỗi người muốn mà phân phát sự ca ngợi cho. "23
Có quyền năng diệu kỳ liên kết với đời sống nào hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Vì vậy không phải là chuyện trùng hợp khi chúng ta đọc ương câu 33: Các sứ đồ lại lấy quyển phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại cùa Đức Chúa Jêsus Christ; và hết thảy đểu được phước lớn. Dường như khi Chúa gặp được người sẵn lòng giao phó hết tài sản của họ cho Ngài, thì Ngài ban cho lời chứng của họ có sức thu hút và sức mạnh rất dễ thấy.
Nhiều người cho rằng việc chia sẻ của cải ở đây là giai đoạn tạm thời Ương sinh hoạt của Hội Thánh đầu tiên và không nhằm làm gương cho chúng ta. Lối lập luận như thế chỉ phơi Ưần sự nghèo khổ thuộc linh của chính chúng ta. Nếu chúng ta có quyền năng của Lễ Ngũ Tuần ưong lòng, chúng ta sẽ có bông ưái của Lễ Ngũ Tuần ừong đời sống.
Ryrie nói rõ:
Đây không phải là "chủ nghĩa cộng sản Cơ Đốc. " Việc bán tài sản là hoàn toàn tự nguyện (câu 34). Quyền sở hữu tài sản không bị bãi bỏ. Cộng đồng này không kiểm soát tiền bạc cho đến khi tiền đó được tình nguyện đem dâng cho các sứ đồ. Cách phân phối không phải là chia đồng đều nlnừig tùy theo nhu cầu. Đây không phải là những nguyên tắc
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cộng sản. Đây là lòng từ thiện Cơ Đốc trong biểu hiện tốt đẹp nhất cửa nó2*
Lưu ý hai dấu hiệu của một Hội Thánh vĩ đại ưong câu 33 - quyển phép rất lớn và phước (Bản Anh ngữ: "ân điển") lớn. Vance Havner liệt kê bốn dấu hiệu khác như sau: nỗi sợ hãi rất lớn (5:5,11); cơn bắt bớ lớn (8:1); sự vui mừng lớn (8:8; 15:3); số lượng người tín Chúa rất lớn (Ì 1:21).
4:36,37 Những câu này là phần chuyển tiếp giới thiệu cho đoạn 5. Lòng rộng rãi của Banaba được nêu ra tương phản hẳn với thói giả hình của Anania. Là một người Lẽvi, Giôsép, còn gọi là Banaba, bình thường sẽ không sở hữu đất. Chúa là phần cơ nghiệp của người Lêvi. Bằng cách nào hoặc vì sao ông có đám ruộng đó, chúng ta không biết. Nhưng chúng ta có biết luật pháp yêu thương đã hành động ưong đời sống Con Trai của sự Yên ủi này cách quyền năng đến nỗi ông bán đất đem tiền bạc đến đặt nơi chân các sứ đổ.
5:1-4 Khi Đức Chúa Trời đang hành động đầy quyền năng, Satan liền giả mạo, làm bại hoại và tranh chấp. Nhưng nơi đâu có quyền năng thuộc linh thật, sự lừa gạt và giả hình sẽ bị phơi bày ngay.
Anania và Saphira dường như cảm động trước lòng rộng rãi của Banaba và nhiều người khác. cỏ lẽ họ muốn được con người khen ngợi vì một hành động nhân đức tương tự nào đó, nên họ bán gia sản mình rồi dâng một phần tiền thu được cho các sứ đổ. Tội lỗi của họ ở chỗ họ xưng mình dâng hết tất cả, trong khỉ chỉ dâng một phần mà thôi. Không ai yêu cầu họ bán sản nghiệp. Sau khi bán, họ cũng không bị bắt buộc phải dâng hết. Nhưng họ giả vờ như dâng tất cả, Ưong khi thực sự họ giữ lại một phần.
Phierơ đã buộc tội Annania nói dối Đức Thánh Linh chứ không phải chỉ nói dối con người. Khi nói dối Đức Thánh Lỉnh, ông đã nói dối Đức Chúa Trời, vì Thánh Linh là Đức Chúa Trời.
5:5,6 Ngay lúc đó, Annania ngã xuống chết ngay, và được những người trai trẻ khiêng đi chôn. Đây là hành động sửa phạt nghiêm ưọng của Đức Chúa Trời giáng ưên Hội Thánh đầu tiên. Điều này không hề ảnh hưởng đến vấn đề sự cứu rỗi của Annania, hay về sự an ninh đời đời của ông. Trái lại, đây là trường hợp Đức Chúa Trời tỏ ra không bằng lòng trước sự xuất hiện tội lỗi đầu tiên này ương Hội Thánh Ngài. Richard Bewes trích dẫn: "Như một nhà giải nghĩa có nói: 'Một là Annania hai là Đức Thánh Linh phải ra đi.'" Sự thanh sạch mãnh liệt như thế của hội thông công Cơ Đốc đầu tiên ấy tuyệt vời đến nỗi kiểu dối trá như thế không sống được Ương đó."
5:7-11 Khỏi độ ba giờ sau, khi Saphira xuất hiện, Phỉerơ kết tội nàng đồng lõa với chồng để thử Thánh Lỉnh của Chúa. ông bảo cho nàng biết số phận của chồng và báo trước đồng số phận ấy cho nàng. Lập tức nàng ngã xuống và tắt hơi, rồi được đem đi chôn. Năng lực của Phierơ để công bố sự đoán phạt ưên cặp vợ chổng này là ví dụ về những quyền năng làm phép
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lạ đặc biệt đã được ban cho các sứ đồ. Có lẽ đây là sự ứng nghiệm lời Chúa hứa: "Kẻ nào các ngươi cầm tội lại, thì sẽ bị cầm cho kẻ đó" (Giăng 20:23). Ta thấy thêm trường hợp này nữa qua khả năng của Phaolô, ông giao phó Cơ Đốc nhân phạm tội cho Satan để bị hủy hoại về phần xác (I.Cồrỉnhtô 5:5). Không có cớ gì để tín rằng quyền năng ấy vẫn tiếp tục sau thời các sứ đồ.
Chúng ta cỏ thể hình dung cảm giác kinh sợ đang lan ưàn ưên khắp Hội Thánh, thực ra là trên mọi người nào nghe tin về sự chết của hai người này.
5:12-16 Sau khi Annania và Saphira qua đời, các sứ đồ tiếp tục làm nhiều phép lạ khi dân chúng nhóm lại quanh họ tại Hiên cửa Salômôn. Ý thức về sự hiện diện và quyền năng của Chúa sinh động đến nỗi người ta không dám giao tiếp hời hạt với họ hay tuyên xưng đức tín hời hợi trên môi miệng. Dầu vậy dân chúng rất quý mến họ, nhiều người tin Chúa Jêsus. Dân chúng đem những kẻ bệnh ra ngoài đường để trẽn giường hoặc ưên chõng để bóng của Phierơ đổ trên họ khi ông đi ngang qua. Ai cũng có thể thấy thực tại và quyền năng trong đời sống của các sứ đồ, và họ là những ống dẫn để Chúa tuôn đổ phước hạnh đến cho người khác. Những người bệnh và bị quỷ ám từ vùng ngoại ô tuôn đổ đến, và họ thảy đều được chữa lành.
Từ Hêbơrơ 2:4, rõ ràng các phép lạ như thế này chính là phương pháp Đức Chúa Trời làm chứng cho chức vụ của các sứ đồ. Với sự hoàn tất Tân Ước dưới dạng văn viết, nhu cầu cần những dấu lạ như thế hầu như đã qua. Về "những chiến dịch chữa bệnh," chỉ cần lưu ý thế này là đủ: những ai được đem đến cho các sứ đồ thì họ thảy đều được chữa lành cả. Điều này không đúng như vậy cho cái được gọi là "những người chữa bệnh bới đức tín."
5:17-20 Chức vụ thật của Thánh Linh luôn luôn dẫn đến một mặt là sự tín Chúa và mặt khác là chống đối cay đắng. Thầy cả thượng phẩm (chắc là Caiphe) và những người bạn theo phe Sađusê của ông tức giận vì những môn đồ cuồng tín này của Jêsus đang tạo ra ảnh hưởng lớn lao đến thế giữa vòng dân chúng. Họ tức giận trước bất kỳ mối đe dọa nào cho vai ưò độc quyền của họ là những lãnh tụ tôn giáo, và đặc biệt khinh thường sự giảng dạy về sự sống lại thân thể mà đương nhiên họ hoàn toàn phủ nhận.
Không thể đương đầu với các sứ dồ bằng cách nào khác hơn bạo lực, nên họ cho bắt giữ và tống giam các sứ đồ, nhưng đêm hôm ấy một thiên sứ của Chúa dẫn các sứ đồ ra khỏi tù và truyền họ trở lại đền thờ rao giảng cho dân chúng mọi lời này của sự sống. Luca ghi lại sự can thiệp bằng phép lạ của thiên sứ mà không hề biểu lộ ngạc nhiên hay thắc mắc. Nếu chính các sứ đổ cỏ sửng sốt, thì cũng không có dấu hiệu nào cho thấy điều đỏ Ương câu chuyện.
Thiên sứ đã gọi đạo Đấng Christ là sự sống này một cách rất thích hợp. Đầy không chỉ là bản tín điều hay bộ
giáo lý, nhưng là sự sống - sự sống phục sinh của Chúa Jêsus lưu truyền cho mọi người nào tín Ngài.
5:21 Vừa lúc rạng ngày, các sứ đồ đang dạy ương đền thờ. Cùng lúc đó, thầy cả thượng phẩm có cuộc họp riêng long trọng với Tòa Công Luận và nghị viên (hết thảy trưởng lão), và chờ đợi giải tù nhân đến trước mặt họ.
5:22-25 Các sĩ quan hoang mang báo với tòa án rằng mọi việc ừong tù đều yên ổn - ngoại trừ tù nhân đã đi mất! Cửa vẫn khóa kỹ, lính gác vẫn ở đúng nguyên vị trí, nhưng tù nhân không còn nữa. Một bản báo cáo thảm sầu hết sức! Quan coi đền thờ và các thầy tế lễ cả tự hỏi: "Chuyện này sẽ chấm dứt tại đâu đây? Phong trào đang được mến mộ này sẽ còn đi xa đến đâu nữa?" Rồi những thắc mắc của họ gián đoạn bởi một sứ giả thông báo những tù nhân ưốn thoát kia đã ướ lại chỗ cũ của họ trong đền thờ -đang dạy dỗ dân sự! Chúng ta phải ngưỡng mộ can đảm của họ, và chúng ta phải có lại khả năng của Hội Thánh đầu tiên để chịu khổ vì niềm tin quyết của mình bằng mọi giá.
5:26 Các sĩ quan không dùng cách dữ tợn để đưa các sứ đồ trở về trước Tòa Công Luận. Họ sợ dân chúng ném đá nếu công khai hà hiếp những môn đồ này của Chúa Jêsus, giờ đây vốn được đa số dân chúng rất xem trọng.
5:27,28 Thầy cả thượng phẩm ƯỞ thành phát ngôn nhân. "Chúng ta đã cấm ngặt các ngươi, không cho lấy danh đó mà dạy dỗ." (Bản Anh ngữ dịch cầu này theo thể nghi vấn: "Không phải vậy sao?"), óng cố ý tránh dùng danh của Chúa Jêsus Christ. "Song các ngươi lại làm cho thành Giêrusalem đầy dẫy đạo giáo mình." Đầy là lời khen vô tình cho hiệu quả chức vụ của các sứ đồ. "Vậy, các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao!" Nhưng các lãnh đạo Do Thái đã làm điểu này rồi vào lúc họ kêu lên: "Xin huyết người đổ Ưên chúng tôi và con cái chúng tôi" (Mathiơ 27:25).
5:29-32 Trước đây các sứ đồ đã cầu xin sự dạn đĩ để rao giảng Lời Chúa. Giờ đây với can đảm từ trên, họ quả quyết bổn phận của họ là vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta. Họ tuyên bố thẳng thừng rằng Chúa Jêsus đã được Đức Chúa Trời khiến sống lại, Ysơraên đã giết Ngài bằng cách treo Ngài trên cây gỗ, nhưng Đức Chúa Trời đã tôn cao Đấng ấy lên bẽn hữu Ngài - làm Vua và Cứu Chúa. Và như vậy, Ngài sẵn sàng ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Ysơraên. Như một đòn cuối cùng, các sứ đồ nói thêm rằng họ là người làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài bằng cách vâng lời Con Ngài.
Câu "Đức Chúa Trời .... đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại" (câu 30) có thể nói đến sự nhập thể hay sự sống lại của Ngài. Ý nghĩa khả dĩ ở đây ấy là Đức Chúa Trời đã dấy Ngài lên (theo cách dịch của bản NKJV), trong Sự Nhập Thể, để làm Cứu Chúa.
5:33-37 Sự cáo trách sâu xa đi kèm với lời nói của những lương tâm hiện thân này - sâu xa đến nỗi các quan
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của dân Gỉuđa bàn mưu giết các sứ flổ. Đến lúc này, Gamaliên can thiệp. Ông là một ữong những rabi nổi tiếng nhất của Ysơraên, và là thầy dạy luật (Bản Việt Ngữ ghi là "luật sư") của Saulơ thành Tạtsơ. Lời khuyên của ông không cho thấy bằng chứng ông là Cơ Đốc nhân hay ông đang ủng hộ Cơ Đốc nhân. Đây chỉ là sự khôn ngoan trần gian.
Sau khi truyền lịnh đem các sứ đổ ra ngoài phòng xử án, trước hết ông nhắc Tòa Công Luận rằng nếu phong trào này không ra bởi Đức Chúa Trời, nó sẽ nhanh chóng sụp đổ. ở đây nêu ra hai minh họa cho nguyên tắc này: (1) Thêuđa, một lãnh đạo tự phong và có khoảng bốn trăm nhà cách mạng đi theo, đã bị giết và người của ông bị tản lạc; (2) Giuđa người Galilê, một tay cuồng tín khác, người đã khuấy động cuộc nổi dậy không thành giữa người Giuđa, nhưng rồi cũng chết, và những người theo ông cũng phải tan tành.
5:38,39 Nếu tôn giáo Cơ Đốc này không đến bởi Đức Chúa Trời, điều tốt nhất ấy là để mặc họ, và đạo đó sẽ nhanh chóng lụi tàn. Tranh chiến với đạo ấy chỉ càng khiến họ quyết tâm sống còn hơn nữa. (Lập luận này không hoàn toàn đúng. Rất nhiều thể chế không kính sợ Đức Chúa Trời đã phát triển suốt bao thế kỷ. Trên thực tế, họ còn được nhiều người ủng hộ hơn cả số người ủng hộ chân lý. Nhưng lập luận ở đây đúng theo thời điểm của Đức Chúa Trời, nếu không nói là đúng theo thời điểm của con người.)
Gamalỉên nói tiếp, mặt khác nếu phong ưào này ra bởi Đức Chúa Trời, họ sẽ không lật đổ nổi, và người ta sẽ thấy họ đang đứng trong địa vị khủng khiếp ấy là liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa Trời.
5:40 Phép lập luận hợp lý này hấp dẫn đối với các quan trưởng, vì vậy họ đòi các sứ đồ trở vào, sai đánh đòn, rồi cấm không được lấy danh Đức Chúa Jêsus mà giảng dạy; đoạn tha ra. Trận đánh đòn này là một phản ứng vô nghĩa không cồng bình, và phi lý của những tấm lòng cố chấp và hẹp hòi với chân lý của Đức Chúa Trời.25 Mạng lịnh đi kèm theo ưận đòn thật dại dột và vô ích; có lẽ truyền lịnh cho các môn đồ phải nín lặng về danh Chúa Jêsus thì cũng giống như truyền lịnh cho mặt Ười đừng chiếu sáng vậy!
5:41,42 Trận đánh đòn các sứ đồ đem lại hai kết quả bất ngờ. Thứ nhất, nó khiến họ hết sức hớn hở vì đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì Danh26 mà họ yêu mến. Thứ nhì, nó làm cho họ tiến lên với nhiệt tâm và lòng kiên trì mới mẻ, ngày nào cũng vậy tại trong đền thờ hoặc nhà riêng, giảng dạy Chúa Jêsus là Đấng Mêsi.
Vì vậy một lần nữa Satan đã tự đánh bại chính nó.
Cơ ĐỐC NHÂN VÀ CHÍNH QUYỀN
Khi những Cơ Đốc nhân đầu tiên ra đi rao giảng phát triển Tin Lành, họ sẽ không tránh khỏi cảnh chống đối từ phía nhà cầm quyền, đặc biệt từ những lãnh đạo tôn giáo mà lúc bấy giờ nắm pháp quyển đáng kể ưong các vấn đề dân sự. Tín hữu đã được
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chuẩn bị cho điều này và đã phản ứng cách đúng đắn và bình tình.
Nói chung, phương sách của tín hữu là phải tôn ưọng và vâng lời những người cai ưị họ, vì những người cai trị họ do Đức Chúa Trời chỉ định và là đầy tớ của Đức Chúa Trời để phát ưiển ích lợi chung. Vì vậy, khi Phaolô vô tình quở thầy cả thượng phẩm, và được yêu cầu phải giải thích, ông lập tức xin lỗi, ừích lởi Xuất Êdíptô Ký 22:28: "Chớ sỉ nhục người cai trị dân mình" (Công Vụ 23:5).
Tuy nhiên, khỉ luật pháp của con người đi ngược lại các điều răn của Đức Chúa Trời, thì phương sách của Cơ Đốc nhân phải là không vâng lời chính quyền rồi gánh chịu hậu quả, bất luận là những hậu quả nào. Chẳng hạn, khi Phierơ và Giăng bị cấm rao giảng Tin Lành, họ đáp: "Chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Vì, về phần chúng tôi, không cỏ thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe" (4:19,20). Và khi Phierơ cùng các sứ đồ bị đưa ra tòa vì tiếp tục dạy Ương danh Đấng Christ, Phierơ đáp: "Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta" (5:29).
Không hề có điều gì gợi ý họ đã từng hay sẽ gia nhập bất cứ nỗ lực nào lật đổ chính quyền. Dầu bị bắt bớ và bị ức hiếp, họ chỉ muốn điều tốt lành cho những người cai trị họ (26:29).
Đương nhiên, họ không bao giờ tự hạ thấp mình làm điều chi không ngay thẳng để kiếm ân huệ từ nhà cầm quyền. Chẳng hạn, quan tổng đốc Phêlít đã chờ đợi nhận hối lộ từ Phaolô nhưng vô ích (24:26).
Họ không kể việc sử dụng quyền công đàn của mình là không nhất quán với sự kêu gọi Cơ Đốc của họ (10:37; 21:39; 22:25-28; 23:17 21; 25:10,11).
Thế nhưng họ không dựa vào chính trị của thế giới này. Vì sao vậy? Kinh Thánh không đưa ra lời giải thích. Nhưng có điều này là rõ ràng: họ là những người đã có một mục đích duy nhất: rao giảng Tin Lành của Đấng Christ. Họ dâng mình vào công tác này không chút xao lãng. Chắc chắn họ tín rằng Tin Lành là câu giải đáp cho nan đề của con người. Niềm tín quyết này mạnh mẽ đến nỗi họ không thể thỏa lòng với những phương pháp thay thế khác, chẳng hạn như chính trị.
6:1 Nếu ma quỉ không thể tiêu diệt bằng cách tấn công từ bên ngoài, nó sẽ tìm cách lật đổ bằng sự bất hòa chia rẽ từ bên trong. Điều này được minh họa ừong những câu Kinh Thánh ỏ đây.
Trong những ngày đầu của Hội Thánh đã có thói quen cấp phát hằng ngày cho những góa phụ nghèo không có phương tiện nào khác để kiếm sống ương Hội Thánh. Một số những tín hữu Giuđa nói tiếng Hylạp đã than phiền vì những người góa bụa của họ không được đối đãi y như những góa phụ người Hêbơrơ (là những người đến từ Giêrusalem và Giuđê).
6:2,3 Mười hai sứ đồ nhận thấy với sự tăng trưởng ngày càng nhiều của Hội Thánh, cần phải dự bị để giải
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quyết vấn đề này. Họ không muốn bỏ chức vụ dạy đạo Đức Chúa Trời của mình để giải quyết các vấn đề tài chánh, vì vậy họ khuyên Hội Thánh nên cử bảy người thiêng liêng để giải quyết các vấn đề tạm thời này của Hội Thánh.
Dầu những người này không phải là những chấp sự được cử ra ương Hội Thánh, nhưng không phải là vồ lý khi nghĩ họ là những chấp sự như thế. Trong cụm từ "giúp việc bàn tiệc" chữ "giúp việc" là hình thức động từ của danh từ mà từ đó chúng ta có chữ "chấp 5Ỉ/" trong Anh ngữ, vì vậy trong nguyên văn, chức năng của họ chính là để "làm chấp sự" cho bàn tiệc.
Những phẩm cách của họ ở đây gồm có ba phần:
1. Cú đanh tốt	đáng kính trọng
ĩ. Bẩy đẫy Thành Linh là ngưữi thiêng liêng
3. Đáy dẫy tri khôn	người thực tiễn
Những phẩm cách chi tiết hom được nêu ương I.Timôthê 3:8-13.
6:4 Các sứ đổ sẽ cứ chuyên lo cẩu nguyện và chức vụ giảng đạo. Thứ tự ở đây thật quan trọng - trước hết là cẩu nguyện, sau đó mới đến giảng flạo. Họ xem việc quan trọng là nói chuyện với Đức Chúa Trời về con người trước khi nói với con người về Đức Chúa Trời.
6:5,6 Từ tên của bảy người được chọn mà đánh giá, ta thấy hầu hết họ là những người Giuđa nói tiếng Hylạp trước khi họ hoán cải. Đương nhiên đây là sự nhượng bộ hết sức hào hiệp cho chính nhóm đang than phiền. Từ đây trở đi sẽ không còn lời lên án thiên vị ra từ nhóm người đó nữa. Khi tình yêu Đức Chúa Trời đầy dẫy lòng con người, tình yêu ấy đắc thắng những tính nhỏ mọn và ích kỷ.
Chỉ hai người ương số các chấp sự là chúng ta biết rõ - Êtỉên, người ữở thành người tuân đạo đầu tiên của Hội Thánh; và Philíp, nhà truyền giảng Tin Lành, người sau đó đã đem Tin Lành đến Samari, chinh phục hoạn quan Êthiôpi về cho Đấng Christ, và tiếp đãi Phaolô tại Sêsarê.
Sau khi cầu nguyện, các sứ đồ bày tỏ sự thông công của họ với việc chọn lựa của Hội Thánh bằng cách đặt tay trên bảy chấp sự này.
6:7 Nếu câu 7 được đọc chung với những câu đi trước, câu 7 dường như cho thấy việc lập các chấp sự để lo những công việc như vậy tạo nên sức đẩy mạnh mẽ cho Tin Lành. Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đổ thêm lên nhiều vào hội tại Giêrusalem, và có rất nhiêu thấy tế lễ Do Thái trở thành môn đồ của Chúa Jêsus.
6:8 Giờ đây câu chuyện tập trung vào một trong các chấp sự, là Êtiên,27 người được Đức Chúa Trời sử dụng cách đầy quyền năng để làm các phép lạ và rao giảng Lời Chúa. Ngoài các sứ đồ, ông là người đầu tiên được sách Công Vụ nói có thể làm các phép lạ. Có phải việc đưa ông vào sự phục vụ cao hem nẩy chính là kết quả của lòng trung tín với tư cách chấp sự không? Hay đây chỉ là một chức vụ phụ thêm nữa mà ông thực thi đổng thời? Từ bản vãn thật khỏ xác định.
6:9 Sự chống đối chức vụ đầy quyền năng của Ềtiên xuất phát từ
nhà hội. Đây là những nơi người Do Thái nhóm lại với nhau vào ngày Sabát để học về luật pháp. Nhà hội được đặt tên theo những người nhóm tại đó. Bọn Được Tự Do có lẽ là những người Do Thái đã được người Lamã phóng thích khỏi ách nô lệ. Syren là một thành phố ở Phi Châu, một số những người Do Thái của thành ấy dường như đã định cư tại Giêrusalem. Những người Do Thái quê ở Alexander ra từ vùng hải cảng Êdíptô mang tên ấy. Sỉỉỉsi là tỉnh đông nam của vùng Tiểu Á, và xứ Asi là một tỉnh của Tiểu Á gồm ba lãnh thổ. Dường như các cộng đồng của người Giuđa từ tất cả các nơi này đều có nhà hội tại Giêrusalem hoặc gần.
6:10-14 Những người Giuđa sốt sắng này không sánh kịp Êtiên khi tranh cãi với ông. Những lời ông nói ra và quyền năng ông dùng để nói với họ là không thể chống cự nổi. Với biện pháp tuyệt vọng để làm nín lặng quyền năng ấy, họ bí mật xui Xiểm những nhân chứng dối vu cáo Êtiên phạm thượng đến Môise và Đức Chúa Trời.28 Chẳng mấy chốc ông ra hầu Tòa Công Luận, bị buộc tội đã nói phạm cùng đền thờ và luật pháp. Họ trích bậy lời ông để nói rằng Chúa Jêsus sẽ phá hủy đền thờ và thay đổi toàn bộ hệ thống Môise đã truyền dạy dân Ysơraên.
6:15 Tòa Công Luận nghe những lời buộc tội, nhưng khi nhìn Êtiên, họ không thấy khuôn mặt quỷ, nhưng thấy mặt thiên sứ. Họ nhìn thấy vẻ đẹp mầu nhiệm của đời sống hoàn toàn đầu phục Chúa, quan tâm rao báo Chân Lý, và quan tâm đến điều Đức Chúa Trời suy nghĩ hom là những gì con người có thể nói. Họ thấy đôi điều về vinh hiển của Đấng Christ phản chiếu ưên khuôn mặt rạng ngời của môn đồ tận hiến này của Ngài.
Trong đoạn 7, chúng ta có lời binh vực tuyệt vời của Êtiên. Lời biện giáo này bắt đầu âm thầm từ phần có vẻ như ôn lại lịch sử dân Giuđa. Dần dần, lời biện giáo tập trung vào hai cá nhân, là Giôsép và Môise, những người được Đức Chúa Trời dấy lên nhưng bị Ysơraên chối bỏ, sau đó được tôn lên cao làm người giải thoát và vị cứu tính. Dầu Ềtiên không trực tiếp so sánh những kinh nghiệm của họ với kinh nghiệm của Đấng Christ, nhưng sự tương tự này không nhầm lẫn vào đâu được. Rồi Ềtiên nói dài hơn để công kích gay gắt những lãnh tụ của Ysơraên, lên án họ đã chống cự Thánh Linh, giết Đấng Công Bình, và không tuân giữ luật pháp Đức Chúa Trời.
Chắc chắn Êtiên biết rõ đời sống mình đang lâm nguy. Để cứu mạng, ông chỉ cần giảng một bài thỏa hiệp và lấy lòng họ. Nhưng ông thà chết hem là phản bội lòng tín và sự phó thác thiêng liêng cho mình. Hãy ngưỡng mộ lòng can đảm của ông!
7:1-8 Phần đầu này của sứ điệp đưa chúng ta trớ về với khởi đầu của dân Hêbơrơ. Không rõ đích xác vì sao lịch sử của Ápraham lại được đề cập nhiều như thế, trừ phi nhằm:
Ì. Cho thấy sự quen thuộc và tình yêu của Êtiên đối với dân Ysơraên.
2. Để dẫn nhập vào câu chuyện Giôsép và Môise, cả hai hình bóng về sự chối bỏ Đấng Christ.
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3. Để cho thấy Ápraham thờ phượng Đức Chúa Trời theo cách Ngài đẹp lòng dầu sự thờ phượng của ông không bị giới hạn vào một địa điểm cụ thể. (Ềtiên đã bị buộc tội nói phạm cùng đền thờ - "Nơi Thánh.")
Những điểm nổi bật Ương tiểu sử Ápraham là:
Ì. Sự kêu gọi của Chúa đành cho ông tại Mẽsôbôtami (câu 2,3).
2.	Chuyến đi đến Charan, rồi đến Canaan (câu 4).
3.	Lời Đức Chúa Trời hứa ban xứ cho Ápraham, dầu chính vị tổ phụ vẫn chưa được ban phần nào của xứ đó -như được chứng minh qua việc ông mua hang Mạcbêla làm nơi chôn cất (câu 5). Sự ứng nghiệm lời hứa ấy vẫn còn ương tương lai (Hêbơrơ 11:13-40).
4.	Lời Đức Chúa Trời báo trước ách nô lệ của Ysơraên tại Êdíptô và sự giải thoát cuối cùng (câu 6,7). Cả hai phần lời dự ngôn ấy được hoàn thành bởi những người bị dân tộc này chối bỏ: Giôsép (câu 9-19); Môise (Câu 20-26). Bốn trăm năm được nhắc đến trong câu 6 và ưong Sáng Thế Ký 15:13 nói đến khoảng thời gian dân Giuđa gặp hoạn nạn trong Aicập. Bốn trăm ba mươi năm được trưng dẫn ương Xuất Ẽdíptô Ký 12:40 và Galati 3:17 bao gồm cả khoảng thời gian từ lúc Giacốp cùng gia đình tới Êdíptô cho đến Cuộc Xuất Êdíptô và việc ban phát luật pháp. Người Ysơraên không bị bắt bớ trong ba mươi năm đầu ở Êdíptô; ưên thực tế, họ được đối xử như vua.
5.	Giao ước về phép cắt bì (câu
8a).
ố. Sự ra đời của Ysác, rồi Giacốp, sau đó mười hai tổ phụ (câu 8b). Đương nhiên, điều này đưa lịch sử đến tận Gỉôsép, một ữong mười hai con Ưai của Giacốp.
7:9-19 Trong số tất cả những hình bóng về Đấng Christ ương Cựu Ước, Giôsép là một ưong những hình bóng rõ ràng nhất và quý báu nhất, dầu vậy Kinh Thánh không hề nói cụ thể ông là hình bóng. Chắc chắn người Giuđa thời Êtiên phải cảm nhận được mũi tên sắc bén của sự cáo trách khi nghe Ềtiên ôn lại những bước đi ữong sự nghiệp của Giôsép, rồi sau đó nhớ đến những việc họ đã làm cho Chúa Jêsus người Naxarét!
1.	Giôsép bị bán sang Êdíptô bởi các anh mình (câu 9).
2.	Người bị chối bỏ này đã được cất nhắc lên nắm quyền và được vinh hiển tại Êdíptô (câu 10).
3.	Các anh Giôsép bị đẩy đến Êdíptô bởi cơn đói kém, nhưng không nhận ra người em ưai của họ (câu 11, 12).
4.	Lẩn thứ nhì Gỉôsép được tò ra
cho họ. Rồi người bị khước từ đã trớ thành vị cứu tinh của gia đình (câu 13,14). Lưu ý: Dường như có mâu thuẫn giữa bảy mươi lăm người được nói đến trong câu 14 và bảy mươi người được nói đến Ưong Sáng Thế Ký 40:27. Êtiên theo bản dịch Hylạp của Sáng Thế Ký 46:27 và Xuất Êdíptô Ký 1:5, nói có bảy mươi lăm người. Bản văn Hêbơrơ nói có bảy mươi người, cho thấy chuyện không có gì nghiêm trọng hơn là một cách khác nữa để tính số người gia đình của Giacốp.29
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5.	Sự qua đời của các tổ phụ, và việc chôn họ ữong xứ Canaan (câu 15,16). Trong câu này có thêm một điều khó hiểu nữa. ổ đây nói Ápraham đã mua nơi chôn cất từ tay Hêmô. Sáng Thế Ký 23:16,17 nói Ápraham đã mua hang Mặcbêla tại Hếprôn tại tay các con trai họ Hếch. Giacốp đã mua đất tại Sichem từ con cháu Hêmô (Sáng Thế Ký 33:19). Có nhiều khả năng: (1) Ápraham có lẽ đã mua đất tại Sichem cũng như tại Hếprôn. Về sau, Giacốp có lẽ đã phải mua lại mảnh đất tại Sichem. (2) cỏ thể Êtiên đã dùng tên của Ápraham cho một hậu tự của Ápraham là Gỉacốp. (3) Có lẽ Êtiên đã tóm lược những lần mua đất của Ápraham và Giacốp Mồ thành một lần mua cho ngắn gọn.30
6.	Sự phát ưiển thêm nhiều của gia đình Giacốp tại Êdíptô và ách nô lệ của họ sau khi Giôsép qua đời (câu 17-19). Dĩ nhiên, câu này chuẩn bị chúng ta cho bước kế tiếp Ương lập luận của Êtiên - cách đối đãi mà Môise đã nhận từ tay dân tộc ông.
7:20-43 Êtiên đang dạn dĩ thẳng thắn cho thấy dân Do Thái đã phạm tội ít nhất ương hai lần chối bỏ những vị cứu tinh trước đây mà Chúa đã dấy lên để giải phóng họ. Bằng chứng thứ nhì của ông là Môise.
Êtiên đang bị kết tội nói phạm đến Môise (6:11). ỏng chứng minh dân Ysơraên mới là bên có tội - phạm tội chối bỏ con người được Chúa chọn này.
Ềtiên ôn lại cuộc đời của Môise, như sau:
Ì. Sự ra đời, thuở ấu thời và học vấn tại Êdíptô (câu 20-22). Cụm từ lời nói... tài năng, có thể nói đến những tác phẩm của ông, vì ông đã không công nhận mình có tài hùng biện (Xuất Êdiptô Ký 4:10).
2.	Lần ông bị chối bỏ đầu tiên bới anh em mình chính là lúc ông binh vực một người ương vòng họ chống lại một người Êdíptô (câu 23-28). Lưu ý câu 25! Câu này nhắc chúng ta nhớ Đấng Christ đã bị chính anh em mình khước từ thế nào!
3.	Thời ông bị lưu đày tại xứ Mađian (câu 29).
4.	Đức Chúa Trời hiện ra với ông trong bụi gai đang cháy, sai ông ưở về Êdíptô để giải cứu dân sự (câu 30-35).
5.	Ông ưở thành vị cứu tinh của dân tộc (câu 36).
ó. Lời tiên tri của ông về Đấng Mêsi sẽ đến (câu 37). ("Giống như ta" có nghĩa "giống như cách Ngài đã dấy ta lên.")
7.	Vai Ưò của ông là người ban luật pháp cho dân hội tại nơi đổng vắng (câu 38).
8.	Môise bị chối bỏ lần thứ nhì bởi chính dân sự này, khi họ thờ lạy bò con bằng vàng (câu 39- 41). Tội thờ lạy hình tượng của Ysơraên được mô tả chi tiết trong câu 42 và 43. Tuy xưng mình dâng của tế íễ cho Đức Giêhôva, nhưng dân sự đang khiêng nhà trại Molóc, một trong những hình thức thờ lạy hình tượng gớm ghiếc nhất của thời xưa, sấp mình xuống trước Romphan, một vị thần ngôi sao. Vì tội này, Đức Chúa Trời cảnh cáo họ
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sẽ bị đem đi làm phu tù tại Babylôn. Trong câu 42 và 43, Êtiên trích Amốt 5:25-27 của Bản Kinh Thánh Bảy Mươi đây là nguyên nhân cuộc phu tù được nói là "bên kia Babylôn" thay vì "bên kia Đamách." Đương nhiên, cả hai đều đúng.
Lịch sử tự lập lại. Trong mỗi thế hệ, chúng ta có thể thấy cùng một khuôn mẫu. Dân chúng vẫn y nguyên. Khi đối diện với sứ điệp của Đức Chúa Trời, họ không hiểu (câu 25). Khi được khuyên phải sống thuận hòa bình an, họ không chịu nghe (câu 27). Khi được ban Đấng giải cứu từ Chúa sai đến, họ chối bỏ người ấy (câu 39). Khi được giải thoát khỏi một tình huống gian ác, họ lại thích các thần tượng vô ích hơn là Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót (câu 41). Bản tánh con người là thế đấy - nổi loạn, vong ơn, ngu dại. Đức Chúa Trời vẫn y nguyên. Chính Đức Chúa Trời là Đấng phán với Môise cũng chính là Đức Chúa Trời đã phán với các tổ phụ của ông (câu 32). Đức Chúa Trời này nghe khi dân sự gặp hoạn nạn (câu 34) Ngài đến giải cứu (câu 34). Ngài dẫn dân sự từ sự chết đến sự sống (câu 36). Ngài chịu đựng những tư dục cửa những người cố tình khước từ Ngài (câu 42). Đức Chúa Trời vĩ đại của chúng to là như thế đấy - giàu lòng thương xói đầy quyền năng, thánh khiết. Ngài luôn luôn V nguyên, bất luận điều gì xảy ra (Malachi 3:6). Đối với thính giả cửa Êtiên, lời cảnh cáo chính là đìùĩg đùa giỡn với Đức Chúa Trời. Đây cũng là lời bảo đảm rằng mọi lời hứa của Đức Chúa Trời vẫn đứìig vững đời đời.31
7:44-46 Êtiên trước đó bị kết tội nói phạm đến đền thờ. ông đáp lại bằng cách ưở về với thời Ysơraên có đền tạm chứng cớ trong đồng vắng. Đó cũng chính là lúc dân sự đang thờ phượng cơ binh ưên ười. Khi Giôsuê dẫn Ysơraên vào xứ Canaan, cư dân ngoại giáo bị đuổi ra, đền tạm được đem vào xứ và cứ ở đó cho đến đời vua Đavít. Các tế phụ đã xỉn ban một chỗ ở cho Đức Chúa Trời của Giacốp và bởi vậy họ được ơn trước mặt Đức Chúa Trời.
7:47-50 Ước ao của Đavít xây một đền thờ không được Chúa chấp thuận. Nhưng Salômôn cất cho Chúa một cái nhà.
Dầu đền thờ là nơi ở của Đức Chúa Trời giữa vòng dân sự Ngài, Chúa chẳng hề bị giới hạn vào tòa nhà đó. Salômồn nói điều này rõ ràng khỉ cung hiến đền thờ (I.Cácvua 8:27). Ềsai cũng cảnh cáo dân sự rằng các tòa nhà thực sự không đáng kể đối với Chúa, nhưng điều đáng kể chính là tình trạng đạo đức và tâm linh của đời sống con người (Ẽsai 66:1,2). Ngài tìm một tấm lòng tan vỡ và thống hối, tìm con người nghe lời Ngài nói mà run.
7:51-53 Các lãnh đạo Do Thái kết tội Êtiên nói phạm đến luật pháp. Giờ đây ông đáp lại lời buộc tội đó bằng một lời phủ nhận vắn tắt và lởi lẽ tuyệt hay.
Chính họ mới là những người cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì. "Ông đã quở trách họ, không phải như quở dân Ysơraên của Đức Chúa Trời, nhưng như quớ những người ngoại bang cứng cổ và không chịu cắt
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bì ương lòng và tai kia." Họ là con của tổ phụ họ ừong việc cứ chống cự Đức Thánh Linh đã thành thói quen. Tổ phụ họ đã bắt bớ các đấng tiễn tri, là những đấng nói tiên tri về sự hiện đến của Đấng Christ. Giờ đây họ đã phản bội và giết chính Đấng Công Bình này. Họ mới là những người đã không giữ được luật pháp - tức chính những người mà luật pháp đã được ban cho họ bởi lịnh truyền của các thiên sứ.
Chẳng cần phải nói gì thêm nữa! Thực ra, không thể nói thêm gì được nữa! Họ đã tìm cách đẩy Êtiên vào thế phòng thủ. Nhưng ông đã ưở thành bên nguyên cáo và họ trở thành bên bị cáo và có tội. Sứ điệp của ông là một trong những lời cuối của Đức Chúa Trời dành cho dân tộc Do Thái trước khi Tin Lành bắt đầu chuyển sang người ngoại bang.
7:54-60 Ngay khi Êtiên nói lên lời chứng trước đám đông rằng mình thấy các từng trời mở ra, đám đông không chịu nghe ông nữa; họ hung dữ la lớn lên, ào tới chỗ ông, lôi ông ra ngoài vách thành và ném đá.
Dường như thể nhân tíện, Thánh Linh ghi lại tên của chàng trai đứng giữ áo xống của những đao phủ đầm đìa mồ hôi kia. Tên người này là Saulơ. Dường như thể Thánh Linh muốn nói với chúng ta: "Hãy nhớ tên người này. Các ngươi sẽ nghe lại tên ấy lần nữa!"
Sự chết của Ẽtiên tương tự với sự chết của Chúa chúng ta:
1. Ông đã cầu nguyện: "Lạy Chúa Jẽsus, xin tiếp lấy linh hổn tôi" (câu 59). Chúa Jêsus đã cầu nguyện: "Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại Ương tay Cha!" (Luca 23:40).
2. Ông đã cầu nguyện: "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ" (câu 00). Chúa Jêsus đã cầu nguyện: "Lạy Cha, xỉn tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì." (Luca 23:34).
Chẳng phải câu này gợi ý rằng khi mãi suy nghĩ đến Chúa, Êtiên đã "hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Lỉnh" (Il.Côrinhtô 3:18) đó sau?
Sau khi cầu nguyện như vậy xong, người ngủ. Khi chữ "ngủ" được đùng có liên hệ đến sự chết trong Tân Ước, chữ này nói đến thân thể, chứ không nói đến linh hồn. Linh hồn của tín hữu đi ở với Đấng Christ ngay tại lúc qua đời (Il.Côrinhtô 5:8); thân thể được mô tả như ngủ.
Thông thường, người Do Thái không được phép thi hành án tử hình; công việc này dành cho những lãnh chúa Lamã của họ (Giăng 18:31b). Nhưng người Lamã dường như cho phép ngoại lệ khi đền thờ bị đe dọa. Ềtiên bị kết tội nói phạm đến đền thờ, và dầu lời buộc tội này vẫn chưa được xác lập, ông vẫn bị người Giuđa hành hình. Đức Chúa Jêsus đã bị kết tội là đe đọa phá hủy đền thờ (Mác 14:58), nhưng lời chứng của các nhân chứng mâu thuẫn nhau.
li. HỘI THÁNH TẠI xứ GIUĐÊ VÀ SAMARI (8:1 - 9:31)
A. Chức Vụ Của Philip Tại Samarỉ (8:1-25)
8:1 Một lần nữa Thánh Linh Đức Chúa Trời giới thiệu tên của Saulơ.
:ÁC sứ Đổ
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Những ưanh chiến lớn của tâm hồn đang nổi dậy trong ông. Bề ngoài, quyền cai ừị kinh hoàng của ông vẫn tiếp tục, nhưng những ngày làm kẻ thù Cơ Đốc giáo của ông đã được Chúa đếm số. Saulơ vốn ưng thuận việc Ềtiên bị giết, nhưng khi ưng thuận như vậy, ông đang dọn đường để xóa sổ vai trò người cầm đầu bắt bớ tín đồ của mình.
Một kỷ nguyên mới đã mở ra với những chữ: "Trong lúc đó." Sự chết của Êtiên dường như khơi mào ưận công kích lan tràn khắp nơi chống lại Hội Thánh. Tín hữu tản lạc khắp trong các miên Giuđê và xứ Samari.
Chúa đã dạy các môn đồ bắt đầu làm chứng tại Giêrusalem rồi sau đó lan tràn ra đến Giuđê, Samarỉ và đến cùng ưái đất. Mãi đến thời điểm này, công tác chứng đạo của họ vẫn hoàn toàn giới hạn vào Giêrusalem. Có lẽ họ quá nhút nhát nên không đi ra. Giờ đây họ bị buộc phải đi ra vì cơn bắt bớ.
Chính các sứ dồ vẫn ở lại trong thành. Đúng như Kelly đã nhận định cách lạnh lùng: "Ai ở lại thì lẽ tự nhiên sẽ trở thành kẻ thấy đáng ghét hem hết."
Từ lập trường của con người, đấy là ngày tăm tối của tín hữu. Đời sống làm thành viên Ương hiệp hội thông công của họ đã bị dẹp. Bản thân họ đang bị rượt đuổi như thỏ. Nhưng từ lập trường thiên thượng, những ngày ấy không hề là tối tăm chi cả. Hạt lúa mì đã được gieo xuống đất, và dứt khoát sẽ đem lại kết quả nhiều, không tránh vào đâu được. Những cơn gió :ÁCSỨĐỔ 643
hoạn nạn đang thổi tung hạt giống Tin Lành đến những nơi xa, và ai lường được mức độ của mùa gặt?
8:2 Kinh Thánh không xác định những người tin kính chôn xác Êtiên là ai. Có lẽ họ là những Cơ Đốc nhân vẫn chưa bị đẩy ra khỏi Gỉêrusalem. Và có lẽ họ là những người Gỉuđa tín kính nhìn thấy nơi người tuân đạo này có điều gì đó đáng tôn kính và họ chôn cất ông đàng hoàng.
8:3 Một lần nữa, lại là tên của Saulơ! Với sức lực vô biên, ông đang hà hiếp Hội Thánh, lôi các nạn nhân bất hạnh của mình ra khỏi nhà, rồi bỏ lù họ. Giá như ông quên được Êtiên -một phong cách điềm đạm đến thế -niềm tín quyết không rúng động đến thế - một khuôn mặt thiên thần! Ổng phải nhấn chìm ký ức này,, và tìm cách nhận chìm bằng cách càng tấn công dồn dập hơn nữa những người cùng niềm tin với Êtiên.
8:4-8 Sự tản lạc của các Cơ Đốc nhân không làm nín lặng lời chứng của họ. Đi đến đâu họ cũng đem theo Tin Lành cứu rỗi đến đó. Philíp "chấp sự" của đoạn 6, đi lên hướng bắc đến thành Samarỉ.32 ông không những rao giảng Đấng Chrisí, mà còn làm nhiều phép lạ nữa. Nhiều tà linh bị đuổi ra, kẻ bại và què được chữa lành. Dân chúng lắng nghe Tin Lành, và đúng như mong đợi, kết quả là có vui mừng khôn xiết.
Hội Thánh sơ khai này đã vâng theo những mạng lịnh tỏ tường của Đức Chúa Jêsus Christ:
Hội Thánh đi ra như Đấng Christ đã đi (Giăng 20:21; đối chiếu Công Vụ 8:1-4).
Hội Thánh này bán của cải để ban phát cho kẻ nghèo (Luca 12:33; 18:22; cũng xem Công Vụ 2:45; 4:34).
Hội Thánh này đã lìa cha, mẹ, nhà cửa, đất ruộng và xứ mình để đi mọi nơi rao giảng Đạo Chúa (Mathỉơ 10:37, cũng xem Công Vụ 8:1-4).
Hội Thánh đã đào tạo môn đồ và dạy họ làm việc và vâng lời Chúa (Mathiơ 28:18,19; cũng xem I.Têsalônica Ì :ó)
Hội Thánh này đã vác thập tự giá mình để theo Đấng Christ (Công Vụ 4; I.Têsalônica 2).
Hội Thánh đã vui mừng trong hoạn nạn và bắt bớ (Mathiơ 5:11,12; cũng xem Công Vụ ló; I.Têsalônica 1:6-8).
Hội Thánh đã để kẻ chết chôn kẻ chết còn mình đi ra rao giảng Tin Lành (Luca 9:59,60).
Hội Thánh đã phủi bụi khỏi chân rồi đi tiếp khi con người không chịu nghe (Luca 9:5; Công Vụ 13:51).
Hội Thánh đã chữa bệnh, đuổi quỷ, kêu kẻ chết sống lại, và sinh kết quả lâu dài (Mác 16:18; Công Vụ 3-16).33
8:9-11 Người đáng lưu ý nhất giữa vòng những người nghe thuyết giảng chính là một thuật sĩ tên Simôn. Ngày trước, chính ông đã tạo ấn tượng tuyệt vời ưên dân Samarỉ bởi những kỳ công phép thuật lạ lùng của mình. Ông giả vờ như người rất quan trọng, và một số người trong dân chúng thực sự tín ông là "quyển phép lớn của Đức Chúa Trời."
8:12,13 Khi cỏ rất nhiều người tin lời giảng của Philíp và chịu bápỉêm,
Simôn cũng xưng mình là một tín hữu,34 chịu báptêm, và đi theo Phỉlíp, thật hào hứng trước phép lạ Philíp đã làm. Từ những điều xảy ra tiếp theo đó, dường như Simôn chưa hề được tái sanh. Ông là một người tự xưng nhưng không phải là một người đã sở hữu. Những người dạy về sự cứu rỗi bởi phép báptêm gặp tình trạng nan giải tại đây. Simôn đã chịu báptêm, nhưng vẫn còn ở trong tội lỗi mình.
Hãy để ý Phỉlíp đã giảng tín tốt lành về nước Đức Chúa Trời và Danh Đức Chúa Jẽsus Christ. Nước Đức Chúa Trời là phạm vi trong đó quyền cai trị của Đức Chúa Trời được công nhận. Thời hiện nay, Vua đang vắng mặt. Thay vì một vương quốc hữu hình Ưên trần gian, chúng ta có vương quốc thuộc linh vô hình ừong đời sống của mọi người nào trung thành với Ngài. Trong tương lai, Vua sẽ ưở lại trần gian để thiết lập vương quốc hữu hình của Ngài với Giêrusalem là kinh đô. Để thực sự bước vào vương quốc ấy, dưới bất cứ hình thức nào của nước ấy, thì một người phải được tái sanh trước đã. Đức tin nơi Danh Chúa Jẽsus Christ chính là phương tiện để kinh nghiệm sự tái sanh. Như vậy, rõ ràng đây chính là đại ý ương công tác giảng đạo của Phĩlíp.
8:14-17 Khỉ tin đồn xứ Samari đã háo hức đón nhận đạo Chúa đến tai các sứ đồ tại Giêrusalem, họ sai Phierơ và Giăng đến với người Samari. Khi các sứ đồ đến nơi, các tín đổ đã chịu báptẽm trong Danh Chúa Jêsus rồi, nhưng vẫn chưa nhận lãnh Đức Thánh Linh. Hiển nhiên đang
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hành động đúng theo sự đẫn đắt của Đức Chúa Trời, các sứ đồ cẩu nguyện cho những tín hữu này được nhận lấy Đức Thánh Lỉnh, rồi đặt tay trên họ. Ngay khi ấy, các tín hữu nhận lãnh Đức Thánh Linh.
Điều này lập tức làm nảy sinh thắc mắc: "Vì sao có sự khác nhau về thứ tự các biến cố ở đây với các biến cố trong ngày Lễ Ngũ Tuần?" Trong ngày Lễ Ngũ Tuần, dân Do Thái:
Ì. Đã ăn năn.
2.	Đã chịu báptêm.
3.	Nhận lãnh Đức Thánh Linh. ớ đầy người Samari:

1.	Tin.
2.	Chịu báptêm.
3.	Được các sứ đồ cầu thay cho họ ròi đặt tay ưên họ.
4.	Nhận lãnh Đức Thánh Linh.
Chúng ta có thể biết chắc chắn
một điều: họ hết thảy đều đã được cứu theo cùng một cách - bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ. Ngài là Con Đường Cứu Rỗi duy nhất. Tuy nhiên, Ương thời gian chuyển tiếp này, để bắt cầu nối Do Thái giáo với Cơ Đốc giáo, Đức Chúa Trời đã chọn cách tối thượng để hành động đối với những cộng đồng tín hữu khác nhau. Các tín hữu Do Thái được yêu cầu tách mình khỏi đần Ysơraên bởi phép báptêm trước khi họ nhận lãnh Đức Thánh Linh. Giờ đây người Samari phải cỏ lời cầu nguyện đặc biệt và được các sứ đổ đặt tay ưên họ. Nhưng tại sao?
Có lẽ câu ưa lời tốt nhất ấy là: điều này nhằm tạo biểu hiện hiệp một của Hội Thánh, bất luận hợp bởi :ÁCSỨĐỔ 645
người Do Thái hay người Samari. Có nguy cơ thật sự là: Hội Thánh tại Giêrusalem có lẽ vẫn giữ ý tưởng về sự troi hơn của người Do Thái, và có lẽ ưếp tục không giao tiếp gì với anh em người Samari của họ. Để tránh khả năng ly giáo, hay ý nghĩ về hai Hội Thánh (một Hội Thánh của người Do Thái và một của người Samari), Đức Chúa Trời đã sai các sứ đồ đến đặt tay ưên người Samari. Điều này thể hiện sự thông công ữọn vẹn với họ trong tư cách những tín hữu tin nơi Chúa Jêsus. Hết thảy họ đều là những chi thể Mong một thân, hết thảy đều là một ữong Đức Chúa Jêsus Christ.
Khi câu lồ nói họ chỉ chịu phép báptêm trong (hay vào trong) danh Đức Chúa Jêsus (cũng xem 10:48 và 19:5), điều này không có nghĩa việc này khác với chịu báptêm "nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh" (Mathiơ 28:19). w. E. Vine viết: "Không phải Luca đang ghi lại một công thức đã được sử dụng lúc đó, nhưng chỉ đem giản đang kể một sự kiện lịch sử." Cả hai cụm từ trên đều biểu thị sự trung thành và sự đồng nhất hóa, hết thảy mọi tín hữu thật đều vui mừng công nhận lòng trung thành của họ với sự liên hiệp với Ba Ngôi Đức Chúa Trời và Chúa Jêsus.
8:18-21 Thuật sĩ Simôn chịu ấn tượng sâu xa trước sự kiện Đức Thánh Linh được ban xuống khi các sứ đồ đặt lay ưên người Samari. ổng không hề cảm nhận sâu xa về những hàm ý thuộc linh của việc này, nhưng ưái lại xem đó là một quyền năng siêu nhiên sẽ giúp ông làm ăn thuận lợi. Vì vậy
:ÁC sứ Đồ
650	CÔNG vụ
:ÁC sứ Đồ
646	CÔNG vụ


ông đề nghị đưa tiền cho các sứ đồ để mua được quyền năng ấy.
Câu ưả lời của Phierơ cho thấy Simôn không phải là một người thực sự hoán cải:
1.	"Tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi." Không một tín hữu nào sẽ bị hưmẩt\ữữ giờ (Giăng 3:1 ó).
2.	"Ngươi chẳng có phẩn hoặc số trong việc nẩy"; nói cách khác, ông không hề ở trong mối thống công này.
3.	"Vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời." Đây là lời mô tả thích hợp cho người chưa được cứu.
4.	"Ngươi đương ở trong mật đắng và trong xiểng tội ác." Liệu những lời này có đúng cho một người được tái sanh không?
8:22-24 Phierơ khuyên Simôn ăn năn tội ác lớn của ông, và cẩu nguyện để kế hoạch gian ác của ông có thể được tha. Câu ừả lời của Simôn ấy là: xin Phierơ làm người trung gian giữa Đức Chúa Trời và ông. ông là người đi trước mớ đường cho những người thà đến với một con người làm trung gian hơn là đến với chính Chúa. Sự kiện Simôn không hề ăn năn thật được chứng tỏ bởi những chữ: "Hãy cẩu nguyện Chúa cho tôi, hầu cho tôi chẳng mắc phải điểu ông nói đó." Ông không đau buồn về tội lỗi mình, nhưng chỉ hối tiếc cho những hậu quả có thể giáng trên ông.
Chính từ người đàn ông Sỉ môn này mà ngày nay chúng ta có từ: "simony" - buôn thần bán thánh, kiếm tiền từ những điều thiêng liêng. Chữ này bao gồm việc bán các bùa xá tội và nhiều điều khác nữa được xem như là lợi ích thuộc linh, cùng mọi hình thức của chủ nghĩa thương mại trong các vấn đề thiên thượng.
8:25 Sau khi Phierơ và Giăng làm chứng và giảng đạo Chúa, họ trở về Giêrusalem. Nhưng giờ đây sau khi đã thiết lập được vị trí đầu cầu rồi, họ tiếp tục đi giảng Tin Lành trong nhiều làng của người Samari.
B. Pỉiilip Và Hoạn Quan Ẽtỉiiởpí (8:2640) 8:26 Chính ưong cuộc thức tỉnh tâm linh vĩ đại này tại Samari, một thiên sứ của Chúa hướng dẫn Philíp đến một cánh đồng mới. ông sẽ phải lìa nơi rất nhiều người đang được phước, để đi thi hành chức vụ cho một người duy nhất. Thiên sứ có thể hướng dẫn Philíp nhưng không thể làm được công việc rao giảng Tin Lành của Philíp. Đặc ân đó được giao cho con người, chứ không cho thiên sứ.
Vâng lời không chút thắc mắc, Phỉlíp từ Samari đi về hướng nam đến Giêrusalem, và rồi theo một trong những lộ trình dẫn đến Gaxa.3S Ta không rõ liệu những chữ: "Đường ấy vắng vẻ" nói đến con đường hay nói đến chính Gaxa. Tuy nhiên, hiệu quả đều như nhau: Philíp đã rời nơi có người ở và màu mỡ thuộc linh để đến một khu vực cằn cỗi.
8:27-29 Trên đường đi, ông gặp một chiếc xe. Trên xe cỏ quan coi kho tàng của Canđác36 nữ vương nước Êthiôpi, một hoạn quan37 có uy quyển rất lớn. (Êthiôpi là vùng phía nam của Êdíptô và Sudan). Dường như đây là người đã cải đạo Do Thái giáo, vì ông




CÔNG vụ
đến Giêrusalem để thờ phượng và giờ
đây đang trên đường trỏ về nhà. Đang khi đi trên xe, ông đọc sách tiên tri Êsai. Ngay lúc đó, Đức Thánh Linh truyền Philíp theo kịp xe đó.
8:30,31 Phỉlíp mở đầu cuộc ưò chuyện với câu hỏi thân thiện: "ông hiểu lời mình đọc đó chăng?" VỊ hoạn quan sẵn lòng chịu nhận mình cần người hướng dẫn, và mời Philíp lên ngồi bẽn cạnh mình ưên xe. Đặc điểm không có thành kiến chủng tộc ở đây thật thú vị.
8:32,33 Thật tuyệt vời biết bao khi hoạn quan "ngẫu nhiên" đang đọc Èsai 53, cùng với lời mô tả vô song của phân đoạn này nói về Đấng Mêsi đang chịu khổ! Vì sao Philíp đến gần vào đúng lúc ông đang đọc đến đó?
Phân đoạn này ương Ềsai mô tả Đấng đầy khiêm nhường và yên lặng trước mặt kẻ thù Ngài; Đấng bị kéo đến sự đoán xét vội vã và không được xét xử công bằng; và Đấng không hy vọng có con cháu vì đã bị giết chết ngay Ưong thuở ưai ữẻ và lúc còn chưa kết hôn.
8:34,35 Hoạn quan thắc mắc không biết Êsai đang nói về chính Êsai hay về người khác. Điều này tạo cho Philíp co hội đang mong muốn để nói cho biết những câu Kinh Thánh này được ứng nghiệm ươn vẹn thế nào trong đời sống và sự chết của Chúa Ịêsus ở Naxarét. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đang khi ở tại Giêrusalem, hoạn quan Êthiôpi đã nghe đồn về một người tên Jêsus, nhưng đương nhiên, những tin đồn ấy không thuận lợi cho Ngài. Giờ đây, hoạn quan biết
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Chúa Jêsus người Naxarét chính là Đầy Tớ chịu thương khó của Đức Giêhôva, là người được Đấng tiên tri Êsai viết đến.
8:36 Dường như Philíp chắc chắn đã giải thích cho hoạn quan Êthiôpỉ biết đặc ân của phép báptêm Cơ Đốc, để đồng nhất chính mình với Đấng Christ ưong sự chết, sự chôn và sự sống lại của Ngài. Giờ đây khi họ đến gần nơi có nước, hoạn quan tỏ lòng ao ước chịu báptêm.
8:37 Câu 37 của bản KJV và NKJV bị bỏ qua Ương hầu hết các thủ bản Tân Ước Hylạp. Không phải vì sự dạy dỗ của câu này không phù hợp với phần còn lại của Kinh Thánh; niềm tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ đương nhiên là điều kiện tiên quyết cho phép báptêm. Nhưng đem giản là vì câu Kinh Thánh này không được hậu thuẫn bới đại đa số các văn kiện Tân Ước.38
8:38 Xe dừng lại, và Philíp làm phép báptêm cho hoạn quan. Sự kiện phép báptêm thực hiện bằng cách dìm mình xuống được thể hiện rõ bởi cụm từ, cả hai đểu xuống nước và khỉ ở dưới nước lên.39
Thật ấn tượng thay tính đom sơ của nghi lễ này. Trên con đường vắng vẻ, một tín hữu làm phép báptêm cho một người mới trở lại tin Chúa. Không có mặt của Hội Thánh. Không có mặt mục sư nào tại đó. Rõ ràng, chỉ có đoàn tùy tùng và những tôi tớ trong đoàn người này chứng kiến phép báptêm của họ; họ sẽ hiểu được giờ đây ông làm môn đồ của Chúa Jêsus ở Naxarét.
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8:39 Ngay khỉ phép báptêm vừa xong, Thánh Linh của Chúa đem Phỉlíp đi. Điều này gợi ý còn nhiều hom cả sự dẫn dắt đom thuần đến một địa điểm khác. Đúng hơn, câu này nói đến sự cất đi bằng phép lạ và đột ngột. Mục đích việc này là để hoạn quan sẽ không mãi suy nghĩ ám ảnh về con người làm công cụ trong sự tín Chúa của ông, nhưng để trỗ nên mãi suy nghĩ đến chính Chúa.
Nguyện vẻ đẹp của Ngài ở trên
tôi,
Khi tôi tìm cách chinh phục người hư mất,
Và nguyện họ quên đi kênh dẫn
này,
Để chỉ thấy Ngài thôi.
- Kate B. Wilkinson
Hoạn quan cứ hớn hở đi đường. Có niềm vui xuất phát từ sự vâng lời Chúa, và nó vượt trối hơn mọi xúc cảm dễ chịu khác.
8:4D Trong lúc đó, Phỉlíp tiếp tục chức vụ truyền giảng Tin Lành của mình tại thành Axối (là thành Áchđốt của Cựu Ước), ở phía bắc Gaxa và phía tây Giêrusalem, gần bờ biển. Từ đó, ông lên đường đi về phía bắc dọc theo bờ biển đến Sêsarê.
Còn hoạn quan thì sao? Không hề có cơ hội cho Philíp thực hiện việc mà chúng ta gọi là "công tác chăm sóc." Toàn bộ những việc mà nhà truyền giảng Tin Lành này có thể làm ấy là giao phó hoạn quan cho Đức Chúa Trời và cho Kinh Thánh Cựu Ước. Thế nhưng với quyền năng của Thánh Linh, môn đồ mới này rõ ràng đã trở về Êthiôpi40 làm chứng cho mọi người về ơn cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus Christ.
PHỤ LỤC VỀ PHÉP BÁPTÊM
Phép báptêm cho hoạn quan mà chúng ta vừa khảo sát là một ương rất nhiều dấu hiệu cho thấy phép báptêm Cơ Đốc đã được Hội Thánh đầu tiên dạy dỗ và thực hành (2:38; 22:1 ố). Phép báptêm này không giống như phép báptêm của Giăng, tức là phép báptêm cho thấy sự ăn năn (13:24; 19:4). Đúng hom, đây là lời tuyên xưng công khai về sự đồng hóa với Đấng Christ.
Phép báptêm này luôn luôn đến sau khi tín Chúa (2:41; 8:12; 18:8) và dành cho cả người nữ lẫn nam (8:12) và người ngoại bang cũng như người Giuđa (10:48). Kinh Thánh cũng nói người ương nhà đã chịu phép báptêm (10:47,48; Ì ố: 15; 16:33), nhưng ít nhất có hai trong số những trường hợp này hàm ý toàn bộ những thành viên Ưong nhà đã tin trước đó. Kinh Thánh không hể nói ưẻ sơ sinh chịu báptêm.
Những tín hữu chịu báptêm từ rất sớm sau khi tin Chúa (8:36; 9:18; 16:33). Hiển nhiên điều này căn cứ trên lời tuyên xưng đức tín nơi Đấng Christ của họ. Không đòi hỏi một thời kỳ thử thách để tỏ ra thực ưạng lởi tuyên xưng của họ. Đương nhiên, nguy cơ bị bắt bớ chắc đã hạn chế người ta tuyên xưng hời hợt.
Ta thấy phép báptêm không có giá trị cứu rỗi qua trường hợp của Simôn (8:13). Thậm chí sau khi tuyên xưng đức tin và chịu báptêm, ông vẫn "đương ở ữong mật đắng và Ương xiềng tội ác" (8:23). "Lòng" của ông "chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời" (8:21).
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Như đã nói, phương thức làm phép báptêm là dìm mình xuống (8:38,39) - "cả hai đều xuống nước... khi ở dưới nước lên..." Ngay cả rất nhiều người ngày nay ủng hộ phương thức rưới và đổ nước cũng phải thừa nhận rằng phương thức dìm mình chính là cách thực hiện của các môn đồ ở thế kỷ thứ nhất.
Dường như có hai lần phép báptêm được liên kết với sự tha tội. Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, Phierơ nói: "Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báptêm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh" (2:38). Và về sau Anania nói với Saulơ: "Hãy chờ đậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép báptêm và làm sạch tội lỗi mình đi..." (22:16). Trong cả hai trường hợp, những chỉ dẫn này đều được truyền cho người Giuđa; không một người ngoại bang nào từng được bảo chịu phép báptêm để xỏa tội. Trong phép báptêm của tín hữu, một người Do Thái cồng khai từ bỏ mối liên kết của mình với dân tộc đã khước từ và đóng đinh Đấng Mê si của họ. Cơ sở cho sự tha tội của người ấy chính là đức tin nơi Đức Chúa Jêsus. Giá mua sự tha tội cho người ấy chính là huyết báu của Chúa. Phương cách để thực sự tha tội cho người chính là qua phép báptêm bằng nước, vì phép báptêm của người ấy công khai cất bỏ khỏi người bối cảnh Do Thái và đặt người vào ương bối cảnh Cơ Đốc.
Cồng thức của phép báptêm: "Nhân đanh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh" (Mathiơ 28:19), dường như không xuất hiện ưong sách Cồng Vụ. Người Samari chịu bảptêm nhân danh Chúa Jêsus (8:16), và điều này cũng đúng cho các môn đồ của Giăng (19:5). Tuy nhiên, điều này không nhất thiết có nghĩa đã không dùng đến công thức có Ba Ngôi. Cụm từ: "nhân danh Chúa Jêsus" có thể mang nghĩa "bởi thẩm quyền của Chúa Jêsus."
Các môn đồ của Giăng đã chịu báptêm hai lần - lần đầu với phép báptêm của Giăng về sự ăn năn, sau đó tại lúc hoán cải, họ chịu phép báptêm của tín hữu (19:3,5). Điều này cung cấp tiền lệ "làm phép báptêm lại" của những người được đặt tên thánh hay chịu phép báptêm trước khi họ được cứu.
c. Sự Tin Chúa của Sanlữ Thán ti Tạtsd (9:1
31)
9:1,2 Đoạn 9 đánh dấu một bước ngoặc đặc biệt trong sách Công Vụ. Mãi đến tận lúc này, Phierơ vẫn giữ địa vị nổi bật khi giảng đạo cho dân Ysơraên. Từ đầy ưở đi sứ đồ Phaolô sẽ dần dần trở thành nhân vật nổi bật nhất, và Tin Lành sẽ ngày càng đi ra để đến với người ngoại bang.
Saulơ thành Tạtsơ lúc này có lẽ đang ở những năm đầu tuổi ba mươi. Ông thường được các rabi xem là một Ưong những chàng trai ưẻ hứa hẹn nhất ương Do Thái giáo. về lòng sốt sắng, ông vượt ưổi hơn mọi người đồng lứa của mình.
Khi theo dõi sự tăng trưởng của đức tín Cơ Đốc, gọi là Đạo,41 ông nhìn thấy trong đó mối đe dọa cho chính tôn giáo của mình. Do đó, với sức mạnh dường như vô biên, ông bắt đầu
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tiêu diệt hệ phái nguy hại này. Chẳng hạn, ông đã lấy giấy phép chính thức từ thầy cả thượng phẩm để đến Đamách xứ Syri truy lùng các môn đồ của Jêsus xiểng họ đưa về Giêrusalem xét xử và trừng phạt.
9:3-6 Hành ưình của ông đến gần Đamách. Thình lình có ánh sáng chói lòa từ trời soi sáng quanh ông, khiến Saulơ té xuống đất. ông nghe tiếng phán với mình: "Hỡi Saulơ, Saulơ, sao ngươi bắt bớ ta?" Khi Saulơ hỏi: "Lạy Chúa, Chúa là ai?" ông nghe trả lời: "Ta là Jẽsus mà người bắt bớ."
Để có thể hiểu hết những cảm xúc của Saulơ lúc đó, cần nhớ rằng ông tin quyết Jêsus người Naxarét đã chết và bị chồn Ưong mổ mả tại xứ Giuđê. Vì lãnh tụ của hệ phái này đã bị tiêu diệt, tất cả những gì giờ đây cần thiết chính là tiêu diệt môn đồ của ông ta. Lúc đó, trần gian này sẽ sạch bóng tai họa ấy.
Giờ đây với sức mạnh áp đảo, Saulơ biết Chúa Jêsus không hề chết, nhưng Ngài đã sống lại từ kẻ chết và đã được vinh hiển bên hữu Đức Chúa Trời trên Thiên đàng! Và chính cái nhìn này về Cứu Chúa vinh hiển đã thách thức toàn bộ phương hướng của đời ông.
Ngày hôm ấy, Saulơ cũng biết khi bắt bớ các môn đồ của Chúa Jêsus, thì ông đang bắt bớ chính Chúa. Đau đớn giáng trên chi thể Ưong Thân ưên đất này cũng chính là đau đớn mà Đầu của thân thể ấy ưên Thiên đàng cảm nhận.
Đối với Saulơ, trước hết là giáo lý, sau đó là bổn phận. Trước hết, ông đã được dạy dỗ thỏa đáng về Thân vị của Chúa Jêsus. Sau đó ông được sai đến Đamách, tại đó sẽ nhận những mệnh lệnh hành quân của mình.
9:7-9 Những kẻ cùng đi với ông hoàn toàn lóa mắt vào lúc này. Họ nghe tiếng từ ười, nhưng không nghe được những lời lẽ rõ ràng mà Saulơ đã nghe (22:9). Họ không nhìn thấy Chúa; chỉ một mình Sau lơ đã thấy Ngài và được Ngài kêu gọi làm sứ đồ vào lúc này.
Người Pharỉsi kiêu hãnh này giờ đây được người ta cầm tay dắt đến thành Đamách, ở tại đó ba ngày mắt không thấy chỉ cá. Trong thời gian đó, ông chẳng ăn cũng chẳng uống.
9:10-14 Chúng ta có thể hình dung ảnh hưởng của tin này ưên Cơ Đốc nhân tại Đamách. Họ biết Saulơ đang trên đường đến bắt họ. Họ đã cầu nguyện xin Đức Chúa Trời can thiệp. Có lẽ họ còn đám cầu nguyện cho Saulơ hoán cải nửa. Giờ đây họ nghe Kẻ Đại Thù của Đạo đã trở thành Cơ Đốc nhân. Họ hầu như không tín nổi đôi tai mình nữa.
Khi Chúa truyền Ananỉa, là một trong những tín đồ tại thành Đamách, đến thăm Saulơ, Ananỉa dốc đổ hết mọi linh tính của lòng mình về con người này. Nhưng khi được bảo đảm rằng Saulơ giờ đây đang cẩu nguyện thay vì đang bắt bớ, Ananỉa đã đi đến nhà của Gi li da ưên đường Ngay Thẳng.
9:15,16 Chúa có những chương trình kỳ điệu cho Saulơ: "Ta đã chọn người nẩy làm một đồ dùng ta, để đem danh ỉa đồn ra trước mặt các dân




CÔNG vụ
ngoại, các vua, và con cái Ysơraên."
Trước hết, Saulơ sẽ trở thành sứ đồ cho dân ngoại, và sứ mạng này sẽ đưa ông đến trước mặt các vua. Nhưng ông cũng sẽ giảng cho những đồng bào về phần xác của mình, và ở đây ông sẽ kinh nghiệm sự bắt bớ dữ tợn nhất.
9:17,18 Với cách thể hiện ân điển và tình yêu Cơ Đốc hết sức cảm động, Anania tỏ sự thông công trọn vẹn với tân tín hữu này bằng cách đặt tay trên mình Saulơ, gọi người là "Hỡi anh Sauíơ," và giải thích mục đích mình đến thăm. Mục đích chính là để Saulơ được sáng mắt lại và được đẩy dẫy Thánh Linh.
Ổ đây cần phải thấy rằng Đức Thánh Linh được ban cho Saulơ qua sự đặt tay của một môn đồ đem sơ. Anania chính là hạng người mà các nhà giải kinh gọi là một "giáo dân." Chính việc Chúa dùng một người không phải là sứ đồ chắc chắn phải là lời quớ ưách cho những người tìm cách giới hạn các đặc quyền thuộc linh cho "hàng giáo phẩm."
Khi một người thật sự tin Chúa, luôn luôn có những điều nào đó xảy ra. Có những dấu hiệu nhất định để cho thấy thực tại của sự tin Chúa đó. Điểu này cũng đúng cho Saulơ thành Tạtsơ. Những dấu hiệu này là gì? Francis w. Dixon kể ra một số đấu hiệu:
1. Ông gặp Chúa và nghe tiếng Chúa phán (Công Vụ 9:4-6). Ổng đã nhận được sự khải thị thiên thượng, và chắc chỉ có khải thị thiên thượng ấy mới có thể thuyết phục ông và
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khiến ông trỗ thành một người tìm kiếm Chúa cách khiêm nhường và một môn đồ tận tụy như vậy.
2.	Ổng đã được đầy dẫy lòng khao khát vâng theo Lời Chúa và làm theo ý muốn Ngài (Công Vụ 9:0).
3.	Ông bắt đầu cầu nguyện (Công Vụ 9:11).
4.	Ổng chịu báptêm (Công Vụ 9:18).
5.	Ông hiệp một Ương sự thông công với dân sự Chúa (Công Vụ 9:19).
6.	Ổng bắt đầu làm chứng cách đầy quyền năng (Công Vụ 9:20).
7.	Ồng đã lớn lên trong ân điển (Công Vụ 9:22).
CHỨC VỤ CỦA NHÂN sự
Một trong những bài học quan ưọng nhất chúng ta học được từ sách Công Vụ ấy là Cơ Đốc giáo là một phong trào không chuyên, và cồng tác làm chứng không giao cho một tầng lớp đặc biệt, chẳng hạn như các linh mục hay hàng giáo phẩm, nhưng cho mọi tín hữu.
Harnack tuyên bố rằng:
Khi Hội Thánh có những chiến thắng vĩ đại nhất trong những ngày đầu trên đế quốc Lamã, thì Hội Thánh giành được chiến thắng như vậy không bởi tay các giáo sư hay các nhà truyền đạo hay các sứ đồ, nỉuùĩg bởi những giáo sĩ không chính thức.*2 Dean Inge viết:
Cơ Đốc giáo đã bắt đầu với tư cách một tôn giáo tiên tri của giới không chuyên.... tươtĩg lai của Cơ Đốc giáo tùy thuộc nơi giới giáo
ÁC Sứ ĐỒ
656	CÔNG vụ
ÁC Sứ ĐỒ
652	CÔNG vụ


Bryan Green nói:
Tương lai của Cơ Đốc giáo và công tác truyền giảng cho thế giới nằm trong tay những người nam nữ bình thường chứ không chủ yếu nằm trong tay những mục sư Cơ Đốc chuyên nghiệp. 44 Leighton Ford nói:
Hội Thánh nào đổ dồn công. tác làm chứng của mình chất nghẹt lên những chuyên gia của Hội Thánh thì Hội Thánh đó đang sống vi phạm cả ý định của Đầu Hội Thánh lẫn khuôn mẫu nhất quán của Cơ Đốc nhân đầu tiên... Công tác truyền giảng là công tác của toàn Hội Thánh, chứ không phải chỉ cửa "những nhân vật
,  „ „45
CÓ tên tưới. Và cuối cùng, J. A. Stewart viết:
Mỗi thành viên của hội chúng địa phương đi ra chinh phục linh hồn về cho Đấng Christ bởi mối giao tiếp cá nhân rồi sau đó đưa những con đỏ trở về trong các Hội Thánh địa phương này, tại đó họ sẽ được truyền dạy giáo lý và làm cho vững vàng trong đạo của Đấng Cứu Chuộc. Đến lượt họ đi ra làm tương tự như
~ 46
vậy.
Sự thực đơn giản ấy là ữong Hội Thánh của các sứ đồ, không có nhân vật nào như là người thuộc hàng giáo phẩm hay mục sư chủ tọa trên cả một hội chúng địa phương. Hội Thánh địa phương thông thường gồm có các thánh đồ, các giám mục hay các chấp sự (Phỉlíp 1:1). Theo ý nghĩa của Tân Ước, các thánh đồ thảy đều là người phục vụ. Giám mục là các trưởng lão, những người coi sóc, hay những người dẫn đường thuộc linh. Các chấp sự là những tôi tớ thực thi những bổn phận có liên quan đến tài chính của Hội Thánh địa phương, v.v...
Không một giám mục hay một trướng lão nào giữ địa vị như một người ương hàng giáo phẩm. Có một ban trưởng lão cộng tác với nhau ương tư cách những người chăn chiên của hội chúng này.
Nhưng có thể có người hỏi: "Còn các sứ đồ, các tiên úi, những thầy giảng Tin Lành, các mục sư và giáo sư thì sao? Chẳng phải họ là hàng giáo phẩm của Hội Thánh đầu tiên đấy ư?" Điều này được ưả lời ương Êphêsô 4:12. Những ân tứ này được ban hầu gây dựng các thánh đồ, để cho họ (tức các thánh đổ) có thể thi hành chức vụ và bởi đó gây dựng thân thể Đấng Christ. Mục tiêu của họ không phải là xác lập họ thành những quan chức vĩnh viễn cai trị trên hội chúng địa phương, nhưng để làm việc hướng tới ngày Hội Thánh địa phương ấy có thể tự thực thi công việc. Bấy giờ họ có thể đi tiếp để thành lập và làm vững mạnh các hội chúng khác.
Theo các sử gia Hội Thánh, hệ thống giáo phẩm xuất hiện vào thế kỷ thứ hai. Không ai biết đến hệ thống này trong thời kỳ của sách Công Vụ Các Sứ Đồ. Hệ thống này đã là ưở ngại cho công tác truyền giảng Tin Lành thế giới và bành trướng Hội Thánh, vì khiến rất nhiều người phải lệ thuốc vào một số rất ít người.
Tín hữu Ương Tân Ước không những là những người phục vụ (hay mục sư); họ còn là thầy tế lễ nữa. Với tư cách những thầy tế lễ thánh, họ không ngừng lấy đức tin đến trước
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mặt Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài (I.Phierơ 2:5). Là những thầy tế lễ nhà vua, họ được đặc ân nói về Đấng đã kêu gọi họ ra khỏi tối tăm vào sự sáng tuyệt diệu của Ngài (I.Phierơ 2:9). Chức tế lễ của mọi tín đồ không có nghĩa mọi người đều đủ tư cách để rao giảng hay dạy trước công chúng; chức tế lễ của mọi tín đổ chủ yếu liên quan đến sự thờ phượng và làm chứng. Nhưng điều này thực sự có nghĩa rằng trong Hội Thánh không còn tầng lớp đặc biệt của những thầy tế lễ nắm quyền kiểm soát sự thờ phượng và phục vụ.
9:19-25 Các môn đồ tại thành Đamách đã mỏ lòng và cửa nhà họ cho Saulơ. Chẳng bao lâu Saulơ vào các nhà hội, dạn dĩ rao giảng Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời. Những thính giả Do Thái của ông hết sức ngạc nhiên. Ngày trước họ hiểu Saulơ ghét Danh Chúa Jêsus. Giờ đây ông đang dạy rằng Jêsus là Con Đức Chúa Trời! Làm sao như vậy được?
Chúng ta không biết ông ở lại bao lâu tại thành Đamách Ưong chuyến đến thăm lần thứ nhất này. Tuy nhiên, từ Galati 1:17, chúng ta biết ông rời Đamách, đi xuống Arabia không rõ bao lâu, rồi quay về Đamách. Chuyến đi đến Arabia ăn khớp vào chỗ nào ương bản ký thuật của Công Vụ 9? Có lẽ giữa câu 21 và 22.
Rất nhiều đầy tớ được đại đụng của Đức Chúa Trời đã có từng trải đổng vắng hay từng trải Arabia trước khi được sai đi giảng đạo.
Tại Arabia, Saulơ có cơ hội suy gẫm những biến cố ương đại đã xảy ra trong đời ông, và đặc biệt suy gẫm về Tin Lành của ân điển Đức Chúa Trời, là điều đã được giao phó cho ông. Khỉ nở về Đamách (câu 22), ông đã có thể bác bẻ người Do Thái ương các nhà hội, nói rõ Đức Chúa Jẽsus này là Đấng Mêsi của Ysơraên. Điều này chọc giận họ đến nỗi họ lập mưu lấy mạng người ngày trước từng là quán quân binh vực họ nhưng giờ đây trở thành "kẻ bội đạo," "kẻ phản bội," "kẻ phản bạn." Saulơ ưốn thoát nhờ ban đêm các môn đồ lấy thúng gióng người qua một cái lỗ trong một vách thành xuống dưới. Đây là cuộc đào thoát đáng hổ thẹn, nhưng dẫu sao đi nữa bấy giờ Saulơ là một người chẳng cò gì, và những người như thế có thể chịu sự sỉ nhục vì cớ Đấng Chrỉst, những sỉ nhục mà nhiều người khác hẳn sẽ tránh né.
9:26-30 Từ lập trường con người, thì Gỉẽrusalem là nơi nguy hiểm nhất mà Saulơ có thể đến,. Tuy nhiên, bảo đảm mình đang ở trong ý muốn Chúa, đã cho phép ông suy tính thỏa đáng đến an toàn cá nhân của mình.
Người ta vẫn còn tranh luận không biết đây có phải là chuyến thăm Giêrusalem lần thứ nhất của Phaolồ với tư cách một Cơ Đốc nhân, tức cùng một chuyến đã xảy ra ba năm sau sự tín Chúa của ông (Galati 1:18), hay không. Trong chuyến đến thăm Gỉêrusaỉem lần thứ nhất, ông gặp Phierơ và Giacơ, nhưng không gặp một sứ đồ nào khác nữa. ỏ đây, câu 27 nói Banaba... đưa người đến các sứ đổ. Đương nhiên, điều này có thể nói đến các sứ đồ là Phierơ và Giacơ,
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hoặc cũng có thể nói đến toàn bộ các sứ đồ. Nếu muốn tới toàn bộ các sứ đồ, thì đây là chuyến thăm Giêrusalem lần thứ nhì, và không đề cập ở nơi nào khác nửa.
Lức đầu, các môn đồ tại Gỉêrusalem sợ không dám đón tiếp Saulơ, nghi ngờ sự thật lời ông xưng là tín hữu. Banaba đã tỏ ra là người đúng theo tên gọi "con ữai của sự yên ủi" bằng cách kết bạn với Saulơ, thuật lại sự tin Chúa của ông, và kể về lời làm chứng không chút sợ hãi của ông cho Đấng Christ tại thành Đamách. Chẳng mấy chốc, tín đồ nhận ra Saulơ thành thật khỉ thấy ông nhơn danh Chúa giảng cách dạn dĩ tại thành Gỉẽrusalem. ổng đã khơi dậy sự chống đối mạnh mẽ nhất giữa vòng người Hẽlẽnít. Khi các anh em thấy mạng sống ông gặp nguy hiểm trước những người Giuđa này, họ hộ tống Saulơ đến cảng Sêsarê. Từ đó, ông ưở về quê hương Tạtsơ, gần bờ biển đông nam của vùng Tiểu Á.
9:31 Tiếp sau đó là thời gian tạm nghỉ cho các Hội Thánh tại Palestine. Đây chính là thời gian củng cố những thành quả đã đạt được, và để chứng kiến sự thông công tăng trưởng về số lượng lẫn về tâm linh.
HI. HỘI THÁNH ĐI ĐẾN ĐẨU CÙNG ĐẤT (9:32 - 28:31)
A. Pỉiiertí Giảng Tin Lành Cho Ngươi Ngoại Bang (9:32-11:18)
9:32-34 Giờ đây khỉ câu chuyện quay về với Phierơ, chúng ta thấy ông đang thăm các tín hữu tại nhiều nơi khác nhau Ương xứ Giuđê. Rốt cuộc ông đến thành Lyđa (Lod), phía tây bắc Giêrusalem, ưên đường đến Giốpbê (tức Jaffa hay Yafo ngày nay). Tại đó, ông gặp một người bại tên Ênê nằm trên giường đã tám năm rồi. Gọi đích danh ông ta, Phierơ tuyên bố rằng Đức Chúa Jêsus Christ chính là Đấng chữa bệnh cho người. Ênê lập tức vùng chờ dậy vác giường đi. Rất có thể Ênê đã nhận lấy sự sống thuộc linh và sự chửa lành thuộc thể cùng một lúc.
9:35 Người bại được lành đã tỏ ra lời chứng về Chúa trong thành Lyđa và ưong toàn vùng đồng bằng bờ biển Sarôn. Kết quả cỏ rất nhiều người trở về với Chúa.
9:36-38 Giốpbê là hải cảng lớn của Palestine, nằm ưên bờ biển Địa Trung Hải khoảng ba mươi đăm phía tây bắc Giêrusalem. Trong số những Cơ Đốc nhân tại đó có một phụ nữ tử tế tên là Đôca,47 người nổi tiếng vì đã may áo cho người nghèo. Khi bà đột ngột qua đời, các môn đổ báo tín khẩn cấp đến Lyđa, mời Phierơ đến không chút chậm trễ.
9:39-41 Khi đến nơi, thấy hết thảy các đàn bà góa... khóc thương khi cho Phierơ xem những áo xống mà Đôca đã may cho họ. ông bảo họ ra ngoài, rồi quỳ gối cẩu nguyện, và truyền lịnh cho Tabiiha chờ dậy. Lập tức bà sống lại, và cùng tham gia với các bạn Cơ Đốc của mình.
9:42 Phép lạ phục sinh này đồn ra khắp nơi, nên có rất nhiều người tin Chúa. Tuy nhiên, so sánh câu 42 với câu 35, dường như số người tín Chúa
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qua việc chữa lành Ênê nhiều hơn qua việc kêu Đôca sống lại.
9:43 Phierơ ở lại nhiều ngày tại thành Giốpbỗ, ở tại nhà thợ thuộc da tên là Simôn. Việc nhắc đến nghề làm ăn của Simôn ở đây thật rất ý nghĩa. Người Giuđa xem nghề thuộc da là một nghề mang tiếng xấu..Liên tục tiếp xúc với xác của các thú vật chết sẽ gây ô uế về lễ nghi. Sự kiện Phierơ sống với Simôn cho thấy ông không còn bị ràng buộc bới sự ngại ngùng cụ thể này của người Do Thái nữa.
Người ta thường nói ưong ba đoạn liên tiếp, chúng ta có sự hoán cải của một hậu tự cho mỗi con Ưai của Nôê. Hoạn quan Êthiôpi (đoạn 8) rõ ràng là đòng dõi của Chàm. Saulơ thành Tạtsơ (đoạn Ọ) là dòng dõi của Sem. Giờ đây ương đoạn 10, ương Cọtnây, chúng ta thấy một hậu tự của Giaphết. Đây là lời chứng nổi bật minh chứng Tin Lành dành cho mọi chủng tộc và mọi nền văn hỏa, và trong Đấng Christ, toàn bộ những sự kỳ thị tự nhiên này bị dẹp bỏ. Phierơ đã dùng chìa khóa Thiên đàng mớ cửa đức tin cho những người Giuđa trong đoạn 2 thể nào, thì giờ đây ữong đoạn 10, chúng ta cũng thấy ông làm y như vậy cho người ngoại bang.
10:1,2 Đoạn này mở đầu tại Sêsarê, khoảng ba mươi dặm phía bắc thành Giốpbê. Cọtnây là một sĩ quan Lamã. Là đội trưởng, ông chỉ huy khoảng một trăm lính. ông được biệt phái đến Trung Đoàn Người Ý (The Italian Regiment). Lòng kỉnh kiến của ông còn đáng kể hơn cả địa vị nổi bật về quân sự. ông là người đạo đức,
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kính sợ Đức Chúa Trời, bố thí rời rộng cho những người Do Thái nghèo khổ, và cầu nguyện luôn không thôi. Ryrie gợi ý chắc ồng là "một người cải đạo đã đến trước cửa; tức là ông tin vào Đức Chúa Trời của Do Thái giáo và quyền tể ưị của Ngài, nhưng vẫn chưa thực hiện bước nào để ưở thành một người cải đạo trưởng thành."48
Ông đã được cứu hay chưa vẫn còn là vấn đề thắc mắc. Những người nói ông đã được cứu thì trưng dẫn câu 2 và 35, là nơi Phierơ nói ám chỉ hiển nhiên đến Cọtnây, rằng "Hễ ai kính sợ Ngài (Đức Chúa Trời) và làm sự công bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa." Những người dạy rằng Cọtnây chưa được cứu thì trưng dẫn đoạn 11:14, ương đó ưích lời thiên sứ đang hứa với ông rằng Phierơ sẽ nói cho ông biết những lời mà nhờ đỏ có thể được cứu.
Quan điểm của chúng ta ấy là: Cọtnây là một ví dụ về người đã sống đúng theo ánh sáng mà Chúa ban cho. Tuy sự sáng này chưa đủ để cứu ông, nhưng Đức Chúa Trời bảo đảm ông sẽ được ban thêm sự sáng của Tin Lành. Trước khi Phierơ đến thăm, ông vẫn chưa có sự bảo đảm về sự cứu rỗi, nhưng ông thực sự cảm nhận được mối quan hệ anh em trong gia đình với những người thờ phượng Đức Chúa Trời chân thần.
10:3-8 Một ngày kia, vào khoảng ba giờ chiều, Cọtnây có sự hiện thấy rõ ràng, một thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện ra với ông và gọi đích danh ông. Là một người ngoại bang, ông không ý thức được chức vụ của các
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thiên sứ như người Do Thái đã biết, và vì vậy ông sợ và hiểu lầm thiên sứ là Chúa. Thiên sứ đã ưấn an và cho biết Đức Chúa Trời ưân Ưọng những lời cẩu nguyện và của bố thí của Cọtnây, rồi bảo ông sai người đi về phía nam đến thành Giốpbê tìm một người tên Simôn Phỉerơ, lúc đó đang ở với Simôn là thợ thuộc da, nhà ở gần biển.49 Vâng lời ngay không chút thắc mắc, đội trưởng này sai hai người trong đám đầy tớ và một tủy viên quân sự vốn cũng là người kính sợ Chúa.
10:9-14 Qua ngày sau, khoảng giữa trưa, Phỉerơ lên mái bằng, nhà của Simôn tại Giốpbê, để cẩu nguyện. Lúc đó ông đói và muốn ăn, nhưng dưới nhà vẫn chưa dọn xong bữa trưa. Đương nhiên, com đói đã chuẩn bị phù hợp cho những điều sắp xảy đến. Ông ngất trí đi, nhìn thấy một bức khăn lớn níu bốn chéo lẽn từ trời giáng xuống, Ương đó có đủ những thú bốn cẳng,
và chim trên trời, cả những loài bò sát trong đó, cả loài tính sạch lẫn không tỉnh sạch. Có tiếng từ ười truyền vị sứ đồ đang đói bụng này: "Hãy dậy, làm thịt và ăn!" vẫn nhớ rằng luật pháp Môise cấm người Giuđa ăn các loài không tinh sạch, Phierơ nói lên một lời mô tả lịch sử: "Lạy Chúa, chẳng vậy!" Scroggie bình luận: "Hễ ai nói 'chẳng vậy' thì đừng bao giờ nói thêm 'Lạy Chúa,' và hễ ai thực sự nói 'Lạy Chúa' thì sẽ không bao giờ nói 'chẳng vậy."'
10:15,16 Khi Phierơ giải thích thành tích liên tục trong quá khứ của mình về việc chỉ ăn những thức ăn
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kiêng mà thôi, liếng từ ười lại phán: "Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ cẩm bằng dơ dày." Lời thoại đó lập lại ba lần, rồi bức khăn thâu lên trên trời.
Rõ ràng, khải tượng này có ý nghĩa sâu nhiệm hem vấn đề thuần túy ăn các thức ăn sạch và không tinh sạch. Thật vậy, với sự xuất hiện của đạo Cơ Đốc, những quy định về thức ăn này không còn có hiệu lực nữa. Nhưng ý nghĩa thật của sự hiện thấy ấy là: Đức Chúa Trời mở cửa đức tín cho người ngoại bang. Là người Giuđa, Phierơ luôn luôn xem người ngoại bang là người ô uế, như những kẻ xa lạ, như người khách lạ, những người phải lánh xa, là những người không kính sợ Đức Chúa Trời. Nhưng giờ đây Đức Chúa Trời sắp làm một việc mới. Những người ngoại bang (được tượng trưng bởi những loài thú và chim chẳng tính sạch) sắp được nhận lãnh Đức Thánh Linh y như cách người Gỉuđa (những loài thú và chim tinh sạch) đã nhận lãnh Ngài rồi vậy. Những kỳ thị về dân tộc và tôn giáo phải bị hóa giải, và mọi tín hữu thật nơi Chúa Jêsus đều sẽ ở cùng một bình diện Ương mối thông công Cơ Đốc.
10:17-23a Đương khỉ Phỉerơ suy gẫm sự hiện thấy Ưong lòng, những đầy tớ của Cọtnây đến ngoài cửa hỏi thăm tìm ông. Được Thánh Linh hướng dẫn, ông từ mái nhà đi xuống chào họ. Khi biết mục đích chuyến viếng thăm của họ, ông mời họ vào, cho ở lại qua đêm. Những đầy tớ này
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đã ca ngợi chủ mình là "Người công bình, kính sợ Đức Chúa Trời, cả dân Giuđa đểu làm chứng tốt về người."
1D:23b-29 Qua ngày sau, Phierơ đi đến Sêsarê cùng với ba đầy tớ của Cọtnây và một vài người trong hàng anh em từ Giốpbê. Dường như họ đi cả ngày, vì hôm sau họ đã đến Sêsarê rồi.
Biết trước họ sẽ đến, Cọtnây đã mời bà con và bạn thiết nhóm lại tại nhà mình. Khi Phỉerơ đến, đội trưởng sấp mình xuống chân ổng tỏ lòng tôn kính. VỊ sứ đồ không nhận sự thờ phượng như thế, phản đối rằng ông cũng chỉ là con người. Sẽ rất thích hợp nếu tất cả những người tự phong mình là "người kế vị" của Phỉerơ chịu bắt chước tính thần khiêm nhường của ông bằng cách cấm người ta quỳ gối trước mặt hại
Khỉ thấy rất nhiều người nhóm lại trong nhà, Phierơ giải thích rằng là người Giuđa, lẽ thường ông không được phép đến nhà người ngoại bang như người này, nhưng Đức Chúa Trời đã cho biết ồng đừng nghĩ người ngoại bang là nhóm người không thể tiếp xúc. Lúc đỏ, ông hỏi lý đo vì sao họ mời ông đến.
10:30-33 Cọtnây sẵn sàng tả lại khải tượng đã thấy bốn ngày trước khi có thiên sứ đến bảo đảm với ông lời cẩu nguyện của ông đã được nhậm và truyền ông đến mời Phỉerơ. Sự đói khát Lời Đức Chúa Trời ương tấm lòng của người ngoại bang này thật đáng khen. ông nói: "Vậy, bây giờ, thay thảy chúng tôi đang ở trước mặt Đức Chúa Trời, để nghe mọi điểu
Chúa đã dặn ông nói cho chúng tôi."
Một tính thần rộng mớ và sẵn sàng học hỏi như thế chắc chắn sẽ được ban thưởng lời dạy của Đức Chúa Trời.
10:34,35 Phierơ mở đầu sứ điệp của mình với lời thừa nhận thẳng thắn. Mãi cho đến bây giờ, ông vẫn tín ân huệ của Đức Chúa Trời được giới hạn cho dân Ysơraên mà thôi. Giờ đây ông nhận biết Đức Chúa Trời không thiên vị con người nào vì cớ dân tộc của người ấy, nhưng Ngài quan tâm tấm lòng ngay thẳng, thống hối, bất kể là nơi người Do Thái hay người ngoại bang. "Nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa."
Có hai lối giải thích chính yếu về cầu 35:
Ì. Có người nghĩ nếu thật lòng ăn năn và tìm kiếm Đức Chúa Trời, người ấy được cứu cho dù chưa hề nghe về Chúa Jêsus. Lập luận này như sau: dầu chính người này có thể chưa biết sự hy sinh thay thế của Đấng Christ, thế nhưng Đức Chúa Trời biết điều đó và cứu người ấy dựa trên chính của lễ hy sinh ấy. Ngài kể giá trị công tác của Đấng Christ cho người ấy bất cứ lúc nào Ngài tìm thấy đức tín thật.
2. Quan điểm khác: dầu một người kính sợ Chúa và làm việc công bình, người ấy vẫn không nhờ đó mà được cứu. Sự cứu rỗi duy nhất chỉ bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ mà thôi. Nhưng khi Đức Chúa Trời thấy người nào sống đúng theo ánh sáng mình đã nhận lãnh về Chúa, thì Ngài
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sẽ bảo đảm lo sao cho người ấy được nghe Tin Lành và nhờ đó có cơ hội để được cứu.
Chúng ta tin quan điểm thứ nhì là lối giải thích' đúng đắn.
10:36-38 Tiếp theo, Phierơ nhắc thính giả rằng dầu sứ điệp Tin Lành được sai đến người Giuđa trước hết, thế nhưng Đức Chúa Jêsus Christ tức là Chúa của loài người - cả người ngoại bang cũng như người Giuđa. Thính giả của ông chắc chắn đã nghe câu chuyện Chúa Jêsus người Naxarét; câu chuyện ấy bắt đầu tại Galilô, vào thời điểm Giăng đang làm phép báptêm, và đã lan truyền khắp cả xứ Giuđê. Chính Đức Chúa Jêsus này, là Đấng được xức dầu bởi Đức Thánh Lỉnh, đã sống cuộc đời phục vụ người khác không chút ích kỷ, làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp.
10:39-41 Các sứ đồ là những nhân chứng cho sự thật về mọi điểu Chúa Jêsus đã làm. Họ đã cùng đi lại với Ngài trong cả xử Giuđê và tại Giẽrusalem. Dầu Ngài sống cuộc đời trọn vẹn, con người đã giết Ngài bằng cách treo Ngài trên cây gổ. Đức Chúa Trời khiến Ngài từ kẻ chết sống lại vào ngày thứ ba, và những nhân chứng được Đức Chúa Trời chọn trước đã nhìn thấy Ngài. Theo chúng ta biết, không một người chưa tin Chúa nào chứng kiến Chúa Jêsus sau khi Ngài sống lại. Nhưng các sứ đồ không những nhìn thấy Ngài; họ còn ăn uống cùng Ngài nữa. Đương nhiên, điều này cho thấy thân thể phục sinh của Cứu Chúa có thể thấy rõ bằng mắt, là thân thể vật chất và thuộc thể.
10:42 Khi sống lại, Chúa Jêsus sai phái các sứ đồ rao giảng Ngài là Đấng Xét Đoán kẻ sống và kẻ chất. Điều này phù hợp với rất nhiều câu Kinh Thánh khác vốn dạy rằng Đức Chúa Cha đã giao Ưọn sự xét đoán cho Con (Giăng 5:22). Đương nhiên, điều này có nghĩa: với tư cách Con Người, Ngài sẽ đoán xét người Gỉuđa lẫn người ngoại bang như nhau, không phân biệt chi hết.
10:43 Nhưng Phierơ không nấn ná nơi âm điệu đoán xét. Thay vào đó, ông giới thiệu lời tuyên bố trọng đại về lẽ thật Tin Lành, giải thích cách ưánh sự đoán xét ấy. Đúng như lời hết thảy các Đấng tiên tri Cựu Ước đã dạy, hễ ai tin nơi danh Đấng Mêsi thì được sự tha tội. Đây không phải là lời cho riêng Ysơraên mà thôi, nhưng bao gồm toàn thế gian. Anh em có muốn biết sự tha tội không? Vậy hãy tin Ngài!
10:44-48 Khỉ Phiên* đương nói, thì Đức Thánh Linh giáng trẽn mọi người nghe đạo. Họ thảy đều nói các thứ tiếng ngoại quốc, ca ngợi Đức Chúa Trời. Đây là dấu hiệu cho những người đang có mặt biết Cọtnây và người nhà ông đã thực sự nhận lấy Đức Thánh Lỉnh. Những người khách Do Thái từ Giốpbê đến lấy làm lạ khi nghĩ người ngoại bang lại được nhận Đức Thánh Lỉnh như thế, mà không cần phải trở thành người cải đạo Do Thái trước. Nhưng Phierơ không bị ràng buộc bởi những thành kiến Do Thái như thế. Ông ngay lập tức biết Đức Chúa Trời không phân biệt giữa người Giuđa và người ngoại bang, vì vậy ông đề nghị người nhà Cọtnây nên chịu phép báptêm.
Để ý cụm từ những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta.
Những người ngoại bang này đã được cứu y như cách người Do Thái đã được - bởi đức tín đơn sơ. Không hề có gợi ý đến việc giữ luật pháp, chịu cắt bì hay bất kỳ thánh lễ hoặc nghi lễ nào khác.
Cũng để ý đến thứ tự các biến cố liên quan đến sự nhận lãnh Thánh Linh của người ngoại bang:
1.	Họ nghe đạo, tức họ tín (câu
44).
2.	Họ đã nhận lấy Đức Thánh Linh
(câu 44,47).
3.	Họ chịu báptêm (câu 48).
Đây là thứ tự các biến cố vốn thịnh hành cho cả người Do Thái lẫn người ngoại bang như nhau Ưong định kỳ này, khi Đức Chúa Trời đang kêu từ giữa các dân ra một đàn cho Danh Ngài.
Chẳng lấy gì làm lạ sau công việc đầy ơn này của Thánh Lỉnh Đức Chúa Trời tại Sêsarê, các tín hữu này mời Phierơ ở lại với họ thêm vài ngày.
11:1-3 Tin tức nhanh chóng đồn về xứ Gíuđê rằng Phierơ giảng cho người ngoại bang và họ đã được cứu. Do đó, khi Phiên* quay về Giêrusalem, ông bị những tín đổ vốn chịu phép cắt bì thách thức ông giải thích về việc ngồi ăn với người ngoại bang. Phép cắt bì ở đây nói đến những Cơ Đốc nhân thuộc đòng dõi Do Thái vẫn còn bị ràng buộc bởi những nếp suy nghĩ ngày trước. Chẳng hạn, họ tín người ngoại bang phải chịu cắt bì thì mới nhận được trọn phước hạnh từ Đức Chúa Trời. Họ vẫn nghĩ Phierơ đã sai khi ngồi ăn với người ngoại bang.
11:4-14 Để binh vực hành động của mình, Phỉerơ thuật lại đơn sơ mọi điều đã xảy ra. Sự hiện thấy của ông về cái khăn từ trời thả xuống, thiên sứ hiện ra cho Cọtnây, những sứ giả từ Cọtnây sai đến, mạng lịnh của Thánh Linh truyền đi chung với họ, và sự tuôn đổ Thánh Linh ừên người ngoại bang. Vì Đức Chúa Trời hành động qua rất nhiều phương cách rõ ràng nhưng vẫn rất đặc trưng, nên chống cự hoặc phản đối thì hiển nhiên là đang chống đối Chúa.
Trong sứ điệp, Phierơ nói thêm nhiều chi tiết thú vị mà đoạn trước không đề cập:
1.	Ồng nói cái khàn lớn... từ trên trời sa xuống tận ta (câu 5).
2.	Ông nói đến việc xem xét kỹ lưỡng cái khăn đó (câu 6).
3.	Phierơ nói thêm chi tiết có sáu người anh em cùng đi với ông từ Giốpbê đến Sêsarê (câu 12).
4.	Trong câu 14, chúng ta biết thiên sứ hứa với Cọtnây rằng Phierơ sẽ nói cho Cọtnây những lời nhờ đó ông và cả nhà sẽ được cứu rỗi. Câu này là một ưong những bằng chứng chính yếu cho thấy Cọtnây chưa phải người đã được cứu trước khi Phierơ đến,
11:15 Theo câu chuyện của Phierơ, Đức Thánh Lỉnh đã giáng xuống trên người ngoại bang khi ông mới khởi sự nói. Trong Công Vụ 10:44, đường như ông đang giảng được ít lâu rồi. Dường như ông đã khởi sự nói nhưng bị gián đoạn trước khi tiếp tục giảng thêm.
11:16 Khi Đức Thánh Lỉnh giáng ưên những người ngoại bang này,
Phierơ lập tức nghĩ đến Lễ Ngũ Tuần. Rồi lại nghĩ xa hơn đến Lời Chúa hứa các môn đổ sẽ "chịu phép bápỉẽm bằng Đức Thánh Lỉnh." ông nhận thấy lời hứa được ứng nghiệm một phần tại Lễ Ngũ Tuần và giờ đây hiện đang được ứng nghiệm lần nữa.
11:17 Rồi Phierơ hỏi nhóm chịu phép cắt bì câu này: Nấu Đức Chúa Trời chọn đổ Thánh Linh của Ngài trên người ngoại bang, như Ngài đã làm trước đó ưên những người Giuđa đã tin... vậy Phierơ tà ai mà dám ngăn trở Đức Chúa Trời?
11:18 Những Cơ Đốc nhân người Hêbơrơ này thật đáng khen vì khi nghe lời thuật của Phierơ, họ nhận ra bàn tay của Đức Chúa Trời ương toàn bộ chuyện đó và thay đổi ý kiến hoàn toàn. Mọi chống đối của họ không còn nữa. Thay vào đó họ dâng lời ca ngợi Đức Chúa Trời vì Ngài ban sự ăn năn cho người ngoại để họ được sự sống.
B. Sự Thành Lập Hội Thánh Tại Antỉôì (11:19-30)
11:19 Giờ đây câu chuyện quay trở lại thời điểm cơn bắt bớ sau sự tuân đạo của Êtỉên. Nói cách khác, những biến cố được mô tả trong những câu tiếp theo đã xảy ra tíước sự tín Chúa của Cọtnây.
Những kẻ bị tản lạc bởi sự bắt bớ đã đem Tin Lành đến:
1.	Xứ Phênỉxỉ, vùng bờ biển hẹp dọc phía đông bắc Địa Trung Hải, bao gồm các cảng Tyrơ và Siđôn (Lebanon ngày nay).
2.	Chíprơ, một đảo lớn ở đông bắc biển Địa Trung Hải.
3. Syren, thành phố cảng ở bờ biển phía bắc Châu Phi (Libya ngày nay).
Tuy nhiên, họ rao giảng Tin Lành cho người Giuđa thôi.
11:20,21 Nhưng có một số tín hữu từ Chíprơ và Syren đến thành An ti ốt và tại đó rao giảng Tin Lành chữ người Hẽlênít nữa.50 Phước hạnh đi kèm lời giảng của họ nên có rất nhiều người tin và trở lại cùng Chúa. F. w. Grant nói: "Thật nổi bật khỉ thấy chủ nghĩa quyền chức bị mất uy tín biết bao trong toàn bộ chuyện này. Chúng ta không biết tên những người được Chúa dùng Ương công việc ở đây."
Việc giới thiệu Cơ Đốc giáo đến Antiốt thật quan trọng ữong bước tiến lên phía trước của Hội Thánh. Antiốt nằm Ưên bờ sông Orontes tại xứ Syria, phía bắc Palestíne. Antiốt được xem là thành phố thứ ba của đế quốc Lamã, và đã được gọi là "Paris của thế giới cổ." Từ đây, Phaolô và những bạn đồng hành của ông về sau đã khởi hành các chuyến truyền giáo, đưa Tin Lành đến cho người ngoại bang.
11:22-24 Khi tiếng đồn về cuộc thức tỉnh tâm linh vĩ đại này đến Hội Thánh tại Giêrusalem, Hội Thánh quyết định sai phái Banaba đầy nhiệt tâm nhân hậu đến Antiốt. Con người yêu quý này đã thoáng thấy Đức Chúa Trời đang hành động đầy quyển năng giữa người ngoại bang, vì vậy ông khuyên họ cứ vững lòng tin Chúa. Thật tốt biết bao khi Hội Thánh non ưẻ này được một con người lành, đẩy dẫy Thánh Linh và đức tin như thế đến thăm! Đang khi ở tại đó, rất đông
người tin theo Chúa. Sự hiệp một với Hội Thánh tại Gỉêrusalem cũng được bảo tồn.
11:25,26 Lúc đó Banaba nhớ đến Saulơ thành Tạtsơ! Chính ông là người đã giới thiệu Saulơ cho các sứ đổ tại Giêrusalem. Rồi sau đó, Saulơ được đưa vội ra khỏi thành để thoát khỏi âm mưu của người Giuđa. Kể từ đó, ông ở tại quê hương Tạtsơ. Rất muốn khích lệ Saulơ Ương chức vụ và giúp Hội Thánh tại Antiốt được ích lợi từ sự dạy dỗ của Saulơ, Banaba đi đến Tạtsơ tìm và đưa Saulơ đến thành Antiốt. Trọn một năm, đội ngũ tuyệt vời này cộng tác với Hội Thánh tại đó, dạy dỗ rất nhiều người.
Chính tại Anỉiốt, các môn đổ lẩn đẩu tiên được gọi là Cơ Đốc nhân. Rõ ràng, đây là từ ngữ nhục nhã vào thời bấy giờ, nhưng kể từ đó đã được hoan nghênh bởi tất cả những ai yêu mến Cứu Chúa.
J. A. Stevvart nhận định: F. B. Meyer thánh thiện đã nói: "Antiốt sẽ luôn luôn nổi tiếng trong biên niên sử Cơ Đốc, vì một số môn đồ vô danh và chưa hề được phong chức, trốn thoát khỏi Gỉêrusaỉem khi bị Saulơ bắt bớ, đã dám rao giảng Tin Lành cho người Gờréc và tập trung những tân tín hữu này vào trong một Hội Thánh mà hoàn toàn không quan tâm đến nghi thức gia nhập của Do Thái giáo. "
Nếu những tín hữu này xuất thân từ hội chúng thời hiện đại, trong đó chức vụ được giao phó cho trách nhiệm duy nhất của một con người, thời kỳ đắc thắng này của lịch sử Hội Thánh ắt chưa bao giờ được viết ra cả. Thật bi thảm biết bao vì trong một Hội Thánh trung bình, các ân tứ chức vụ của Thánh Linh ngủ yên và tiềm tàng, vì tín hữu hạng trung bình không có cơ hội phục vụ. Chừng nào mỗi một nhóm nhỏ tín hữu còn một vị mục sư được trả lương để chăm sóc cho họ, thì lúc ấy vẫn còn một điều chắc chắn, đó là thế giới sẽ không bao giờ được nghe Tin Lành. Cảm tạ Đức Chúa Trời về tất cả những giám thị tình nguyện của Trường Chúa Nhật, các giáo viên Trường Chúa Nhật, các lớp học Kinh Thánh và những người gọi là giáo dân. Nếu hết thảy họ đều được trả lương về sự phục vụ của họ, sẽ rất ít Hội Thánh có khả năng hoạt động nổi về mặt tài chánh.51
11:27-30 Dầu Antỉôì tiở thành trung tâm để từ đó Tin Lành đi đến với người ngoại bang, Hội Thánh này vẫn luôn luôn duy trì mối thông công Ưọn vẹn và hết lòng với Hội Thánh Giêrusalem, tức là trung tâm truyền giảng cho người Giuđa. Biến cố sau đây minh họa sự thực này.
Khoảng thời gian này, có mấy người tiên tri từ thành Giêrusalem xuống thành Anỉỉốt. Những tiên tri này là các tín hữu được Thánh Linh ban ân tứ để nói ra với tư cách phát ngôn nhân của Đức Chúa Trời. Họ nhận những khải thị từ Chúa và truyền lại cho dân sự. Trong bọn có một người tên Agabút báo trước sẽ có cơn đói kém lớn đến ưên khắp đất. Cơn đói kém này thật sự xảy đến trong đời Sêsa Cơ! ốt. Các môn đổ thành An ti ốt lập tức quyết định gởi khoản tiền cứu trợ đến cho anh em Cơ Đốc của họ
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trong xứ Gỉuđê. Chắc chắn đây là lời chứng cảm động cho thấy bức tường phân cách giữa người Giuđa và người ngoại bang đang đổ xuống, và tinh thần thù địch thời xưa đã bị xóa bỏ bởi thập tự giá của Đấng Christ. Ân điển của Đức Chúa Trời được bày tỏ ừong những môn đồ này, là những người đã ban cho cách nhất trí, tự nguyện và tùy sức riêng của họ. Họ đã ban cho "tùy sức riêng mình." F. w. Grant nhận định thật buồn: "Ngày nay dường như 'mỗi người cho chút ít số thừa mưa của mình, và người giàu nhất lại cho với tỷ lệ thấp hơn hết.'"
Món tiền này được gởi đến các trưởng lão qua tay của Banaba và Saulơ. Đây là lần đầu tiên nhắc đến trưởng lão ương mối liên quan với Hội Thánh. Tuy nhiên, ý niệm về trưởng lão rất quen thuộc với người Giuđa, vì có nhiều trưởng lão ưong nhà hội. Kinh Thánh không nêu thông tin cho biết những người này tại Giêrusalem đã trở thành trưởng lão bằng cách nào. Trong các Hội Thánh ngoại bang, các Irưồng lão được các sứ đồ hoặc những đại diện của họ bổ nhiệm (14:23; Tít 1:5). Các phẩm cách của trưởng lão được nêu ưong I.Timồthê 3:1-7 và Tít 1:6-9.
c. Cơn Bắt Bớ Đời BỄ rít Và sự Qua Bời Cùa Hêrõ! (12:1-23)
12:1,2 Những cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Satan vào Hội Thánh vẫn tiếp diễn. Lần này, sự bắt bớ đến từ vua Hêrốt. Đây là Hêrốt Ạcrípba ì, cháu nội của Hêrốt Đại Đế. Ông được lập làm vua Giuđê bởi hoàng đế Lamã là Claudius (Cơlốt). Là người tuân giữ luật pháp Môise, ông làm rất nhiều điều để lấy lòng người Gỉuđa. Vì theo đuổi chính sách đó, nên ông hà hiếp một vài người trong Hội Thánh và đã dùng gươm giết Giacơ anh của Giăng.
Đây chính là Gỉacơ đã cùng ở với Phierơ và Giăng trên Núi Hóa Hình với Chúa chúng ta; và mẹ của ông chính là người đã xin cho hai con trai mình được ngồi bên cạnh Đấng Christ trong nước Ngài.
Đoạn này cung cấp phần nghiên cứu thú vị về những cách Đức Chúa Trời đối đãi với dân sự Ngài. Giacơ bị kẻ thù giết chết, thế nhưng Phierơ đã được giải thoát bằng phép lạ. Lý luận của con người sẽ hỏi cớ sao thiên vị như vậy với Phierơ. Đức tin yên nghỉ ữên tình yêu thương và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, vì biết rằng:
Điều xấu mà được Chúa chúc phước thì đó là điều tốt của chúng ta,
Và tốt mà Chúa không chúc phước thì nó là .xấu,
Và những điều có vẻ như sai trật nhất thảy đều sẽ đúng và thích hợp,
Nếu đó là ý muốn tốt lành của Ngài.
- Frederick w. Faber 12:3,4 Người Giuđa đáp ứng nhiệt tình với vụ xử tử Giacơ đến nỗi Hêrốt hứng thú muốn làm tiếp như vậy cho Phỉerơ nữa. Tuy nhiên, lúc đó đến Ngày Ăn Bánh Không Men, và những vụ hành hình hoàn toàn không thích hợp trong ngày lễ tôn giáo. Người Giuđa cũng quá bận rộn với những lễ nghi của họ nên sẽ không thướng
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thức được sự ưu đãi, vì vậy Hêrốt ra lịnh giam Phỉerơ vào ngục ương lúc chờ đợi. Vị sứ đồ bị canh giữ bởi mười sáu quân lính chia làm bốn đội, mỗi đội bốn lính.
12:5 Hội Thánh tại Giêrusalem sốt sắng cầu nguyện cho Phierơ, đặc biệt khi sự chết của Giacơ vẫn còn rõ như in trong trí. G. c. Morgan nhận định: "Sức mạnh của lời cầu nguyện ngăn chận sốt sắng này còn mạnh hơn cả Hê rốt, mạnh hơn cả địa ngục."
12:6-11 Đêm rạng ngày Hẽrốt định bắt Phierơ ra, Phỉerơ ngủ ngon, bị cùm giữa hai tên lính. Có người gọi giấc ngủ của ông là chiến thắng của đức tín. Chắc ông nhớ lời Chúa hứa ông sẽ sống đến khi già (Giăng 21:18), và vì vậy biết Hêrốt không thể giết ông trước kỳ. Thình lình một thiên sứ của Chúa hiện ra, ngục tối tràn ngập ánh sáng. Gõ vào sườn Phierơ, thiên sứ truyền ông mau ngồi dậy.
Lập tức xiềng rớt ra khỏi tay. Sau đó, với những câu ngắn gọn dứt khoát, thiên sứ bảo Phierơ mặc áo vào, mang dép, choàng áo ngoài rồi đi theo. Dầu đang bàng hoàng, Phierơ vẫn đi theo thiên sứ qua vọng canh thứ nhất, rồi vọng canh thứ nhì của ngục. Rồi họ đến cửa sắt, cửa tự động mở ra như được điều khiển bằng mắt điện tử vậy. Chỉ sau khi họ đi qua một con đường của thành, rồi thiên sứ biến mất, Phierơ mới tỉnh lại và nhận ra không phải là giấc mơ, nhưng chính Chúa đã giải cứu ông bằng phép lạ khỏi tay Hêrôì và khỏi tay người Giuđa.
12:12 Khi đừng lại đủ lâu để suy gẫm, Phierơ nhận biết các mồn đổ chắc đang cẩu nguyện tại nhà của Mali, mẹ của Giăng còn gọi là Mác.
Ắt hẳn đây là buổi nhóm cầu nguyện ưọn đêm vì cuộc vượt ngục của Phierơ xảy ra vào những giờ sáng sớm.
12:13-15 Phierơ gõ cửa và chờ. Một cô gái tên là Rôđơ (Hy văn: "Rose") ra trả lời, nhưng khi nghe tiếng Phỉerơ, cô phấn khởi quên cả mở cửa! Cô chạy vào báo tín vui cho những người đang cầu nguyện. Họ nghĩ cô điên, và không ngần ngại bảo với cô như vậy, nhưng cô cứ quả quyết sứ đồ thật sự đang ở ngoài cửa. Họ nói: "Chắc là thiên thần hộ mệnh của người," nhưng cô vẫn khẳng định đó là Phierơ.
Những tín hữu này thường xuyên bị quở vì những lời cầu nguyện vô tín của họ; họ thực sự rất ngạc nhiên khi lời cầu nguyện của họ được nhậm. Nhưng bất kỳ lời phê bình nào như thế chắc cũng đều bị ảnh hưởng bởi sự tự ý thức đầy hốt hoảng của chính chúng ta. Thay vì quớ trách người khác, chúng ta đáng phải được an ủi lớn lao vì Đức Chúa Trời đã nhậm những lời cầu nguyện thiếu đức tín như thế. Hết thảy chúng ta đều có khuynh hướng làm những tín hữu vô tín.
12:16,17 Trong lúc đó, Phierơ vẫn đứng chờ ngoài cửa, cứ gõ cửa hoài. Cuối cùng khi họ mở cửa và ông bước vào, mọi nghi ngờ của họ tan biến, và hết sức vui mừng. ông nhanh chỏng bảo mọi người ỉm lặng, kể vắn tắt sự
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giải cứu kỳ diệu của mình, yêu cầu họ báo tin cho Gỉacơ (chắc là Giacơ con trai Aphê) và cho các anh em, rồi người đi sang nơi khác. Lần này không thể biết được ông đi đến đâu.
12:18,19 Đến sáng không thấy Phierơ, bọn lính bất hạnh hoảng kinh. Đối với Hêrốt cũng vậy, đây là một từng ưải đau thương không thể vượt qua nổi. Bọn lính có nói gì đi nữa cũng không thuyết phục được chút nào. Thực ra, lời chứng ngắc ngứ của bọn chúng chắc còn khiến vua tức giận càng hem. Vì vậy vua ra lịnh xử tử họ. Sau đó Hêrốt rời Sẽsarẽ để vỗ về lại lòng kiêu hãnh bị tổn thương của mình.
12:20 Không rõ vì sao Hêrốt lại căm giận dân thành Tyrơ và Siđôn, là hai thương cảng trên bờ biển Địa Trung Hải. Dân hai thành này tận dụng chuyến đi nghỉ của Hêrốt tại Sêsarê để lấy lòng Hêrốt, vì họ lệ thuộc vào việc nhập ngũ cốc từ Giuđê. Vì vậy họ làm thân với Balatút, quan hầu của vua, rồi nhờ ông xin khôi phục những mối quan hệ ngoại giao.
12:21-23 Một ngày kia, Hêrốt mặc áo chầu để nói chuyện với dân chúng. Họ la lên cuồng nhiệt: "Ây là tiếng của một thần chẳng phải tiếng người ta đâu!" Ông không hề làm gì để khước từ những vinh dự thiên thượng như thế, cũng không nhường vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Do đó, thiên sứ của Chúa đánh vua bằng một chứng bệnh đáng sợ và vua chết. Điều này xảy ra vào năm 44 s.c.
Như vậy, chính người hành hình Giacơ để lấy lòng người Giuđa nay bị giết ương tay của Đấng có thể diệt được cả thân thể và lỉnh hồn ương địa ngục. Hêrốt đã gặt lấy những gì ông gieo.
D. Hành Trình Truyền Giáo Thứ Nhất Của Phaolô: Xứ Galaii (12:24 -14:28)
12:24 Trong lúc đó, Tin Lành bành trướng liên tục. Đức Chúa Trời khiến cơn thạnh nộ của loài người ngợi khen Ngài, và Ngài dẹp bỏ sự giận còn dư lại (Thi Thiên 76:10). Ngài khiến mưu chước của con người ra hư không, nhưng mưu của Đức Giêhôva được vững lập đời đời (Thi Thiên 33:10,11).
12:25 Sau khi làm trọn sứ mạng tại Gỉêrusalem để trao món quà từ Antlốt, Banaba và Saulơ trở về Antiốt,52 đem theo Mác, là cháu của Banaba, và là người về sau viết sách Tin Lành Thứ Nhỉ.
Không thể biết Banaba và Saulơ ở tại Gỉêrusalem vào lúc Giacơ qua đời, Phierơ bị tù, hay Hêrốt qua đời.
Nhiều nhà giải nghĩa Kinh Thánh cảm thấy đoạn 13 đánh dấu bước đột phá đặc trưng ưong sách Công Vụ. Thậm chí có người còn tiến xa đến chỗ gọi đây là Quyển Hai của sách Công Vụ Các Sứ Đồ. Sứ đồ Phaolô giờ đây rõ ràng giữ địa vị nổi bật, và Antiốt xứ Syri trở thành trung tâm để từ đó Tin Lành đến với người ngoại bang.
13:1 Một Hội Thánh được thành lập tại Antíốt, như ta đã biết trong đoạn 11. Thay vì có một người được bổ nhiệm làm mục sư, hội chúng này có rất nhiều ân tứ. Cụ thể hơn, có ít nhất năm tiên tri và giáo sư. Như đã
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nói trước đây, tiên ưi là người được Đức Thánh Lỉnh ban ân tứ đặc biệt để nhận lấy những khải thị trực tiếp từ Đức Chúa Trời và giảng những khải thị ấy cho người khác. Theo ý nghĩa thực tế, tiên tri là những phát ngôn nhân cho Chúa, và thường có thể báo trước những biến cố sắp đến. Giáo SƯ là những người được Thánh Linh ban năng lực để giảng giải hay giải nghĩa Lời Đức Chúa Trời cho người khác một cách đem giản và dễ hiểu.
Tên của những tiên tri và giáo sư này như sau:
1.	Banaba. Chúng ta đã được giới thiệu với đầy tớ tuyệt vời này của Đấng Christ và là bạn đồng công trung tín của Phaolô rồi. ở đây, ỏng được nêu tên trước nhất, có lẽ vì ông là người lớn tuổi nhất trong đức tín, hay ữong sự phục vụ Đấng Christ.
2.	Simêôn gọi là Nigiê (nye-jer). Từ tên gọi của ông, chúng ta đã đoán ông là một người thuộc đòng dõi Do Thái, có lẽ đến từ cộng đồng Do Thái ở Phi Châu. Hoặc có lẽ ông nhận tên Nỉgỉê (đen hoặc ngâm đen) để tiện làm việc với người ngoại bang. Đương nhiên, có lẽ ông là người da đen, như tên này gợi lên. Chúng ta không biết thêm gì khác nữa về ông.
3.	Lusiút người Syren. Chắc ông là một ưong những người Syren đã đến Antỉốt trước hết để giảng về Chúa Jêsus(ll:20).
4.	Manahem (cùng tên với
Mênahem của Cựu Ước), ông được
nói đến là người đồng dưỡng với vua
chư hầu Hêrốt. Thật thú vị khỉ nghĩ
đến người đã sống gần gũi đến thế với
Hêrốt Antiba gian ác lại là một ương những tân tín hữu sớm nhất trở về với đạo Đấng Christ. Tước hiệu "chư hầu" (tetrarch) cho thấy Hêrốt cai trị trên một phần tư vương quốc của cha mình.
5. Saulơ. Dầu được nhắc đến cuối cùng Ương danh sách, Saulơ sẽ ưở thành hiện thân sống động của chân lý: "Kẻ rốt sẽ nên đầu."
Năm người này minh họa Hội Thánh đầu tiên đã được kết hợp và không phân biệt màu da. "Một phương pháp đo lường mới đã xuất hiện: không phải đánh giá bạn là ai, nhưng đánh giá bạn thuộc về ai."
13:2 Những tiên ưi và các giáo sư này họp lại với nhau để cầu nguyện và kiêng ăn, có lẽ là họp cùng với cả Hội Thánh. Từ mạch văn, dường như rõ ràng cụm từ "họ thờ phượng Chúa" muốn nói lên họ dành thì giờ cầu nguyện và cầu thay. Bởi sự kiêng ăn, họ khước từ những đòi hỏi hợp pháp của thân thể để dâng mình chuyên chú hơn vào các bài tập thuộc linh.
Vì sao họ họp lại với nhau để cầu nguyện? Có vô lý không khi cho rằng họ tổ chức buổi nhóm này vì cớ gánh nặng sầu nhiệm về công tác truyền giảng Tin Lành thế giới? Khúc Kinh Thánh không cho thấy đây là buổi nhóm cầu nguyện thâu đêm, nhưng chắc chắn mang hàm ý buổi nhóm này có bản chất nghiêm túc và lâu dài hơn "buổi cầu nguyện" thường lệ của thời nay.
Khi họ cầu nguyện, Đức Thánh Lỉnh dạy họ rõ ràng phải để riêng Banaba và Saulơ cho công việc cụ thể
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Ngài đã tính. Nhân tiện, đây là bằng chứng rất rõ ràng về thân vị tính của Đức Thánh Linh. Nếu Ngài chỉ là một ảnh hưởng, sẽ không thể nào nghĩ nổi Ngài sử dụng lối nói thế này. Đức Thánh Linh đã truyền đạt sứ điệp này cho các tiên tri và giáo sư bằng cách nào? Dầu không nêu câu trả lời rõ ràng, nhưng rất có thể Ngài đã phán qua một trong những người vốn là tiên ưi này - hoặc Simêôn, Lusiút hoặc Manahem.
Banaba được nhắc tên đầu tiên ở đây, sau đó đến Saulơ. Nhưng khi họ ừở về Antiốt, thứ tự đã đảo lại.
Câu này có tầm quan ừọng thực tiễn rất lớn lao khi nhấn mạnh vai Ưò của Đức Thánh Linh ưong sự dẫn dắt của Hội Thánh đầu tiên và tính nhạy bén của các môn đồ trước sự dẫn dắt của Ngài.
13:3 Sau khi Đức Thánh Linh bày tỏ ý muốn của Ngài như vậy, những người này tiếp tục kiêng ăn và cầu nguyện. Sau đó ba người (Simêôn, Lusiút và Menahem) đặt tay trên Banaba và Saulơ. Đây không phải hành động chính thức của "sự phong chức" như cách được thực hiện trong Cơ Đốc giáo giới ngày nay, nơi đó, một chức viên của Hội Thánh ban truyền một địa vị ưong giáo hội cho thuộc cấp. Đây đem giản là một biểu hiện về mối thông công với hai người này trong công tác Đức Thánh Linh đã kêu gọi họ. Ý tưởng về sự phong chức như một nghi lễ trao thẩm quyền độc quyền để cử hành "các thánh lễ" và thực hiện các bổn phận khác của giáo hội là không thấy trong Tân Ước. Barnhouse nhận định:
Sai lầm lớn trong phương cách làm việc hiện đại cửa chúng ta ấy là mong đợi một người có toàn bộ các ân tứ cần thiết cho tư cách lãnh đạo. Như vậy, có lẽ Hội Thánh có hàng trăm tín hữu nhưng chỉ có một mục sư duy nhất. Người này được đòi hỏi phải có khả năng giảng đạo, yên ủi, V.V.. Trên thực tế, trong số tám ân tứ được nhắc đến trong khúc Kỉnh Thánh của chúng ta (Rôma 12:6- 8), bảy ân tứ thường được xem là những chức năng của các mục sư được tấn phong, còn ân tứ thứ tám là chức năng của hội chúng. Và một ân tứ để dành cho hội chúng ấy là ân tứ nào? Đó chính là ân tứ để trả các hóa đơn. Có điều nào đó sai trật tại đây.
Có lẽ sẽ có người hỏi phải chăng tôi đang gợi ý giới giáo dân nên giảng đạo. Không nghi ngờ gì nữa, khi tín hữu nắm vững được Kinh Thánh, tín hữu ây nên vận dụng ân tứ của mình và giảng đạo trong mọi cơ hội. Sự tăng trưởng nơi những phong trào của giới tín hữu thật đầy ý nghĩa và là một bước tiến theo đúng phương hướng - trở về với phương cách làm việc của Tân Ưóc.53
Nên nhớ Banaba và Saulơ đã làm công việc Chúa suốt tám năm trước lúc này rồi. Họ không phải là những người tập sự phục vụ Đấng Christ. Trước đó họ đã kinh nghiệm "sự phong chức của Đôi Bàn Tay Bị Đâm rồi. Giờ đây những người bạn cùng là tôi tớ với họ tại Antiốt chỉ đem giản bày tỏ sự gắn bó với họ trong sứ mạng đặc biệt này để đem Tin Lành đến với người ngoại bang.
Những chữ "rồi để cho đi" hiểu theo nghĩa đen hem sẽ là: "Họ để cho
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hai người ra đi" hay "để cho hai người rảnh" để lo cho công tác này.
13:4 Câu này khởi đầu điều thường được gọi là Hành Trình Truyền Giáo Thứ Nhất của Phaolô. Bản ký thuật hành trình này kéo dài đến 14:26. Phần này chủ yếu viết về cồng tác giảng Tin Lành cho vùng Tiểu Á. Hành Trình Truyền Giáo Thứ Nhì đem Tin Lành đến Hylạp. Hành Trình Truyền Giáo Thứ Ba bao gồm những chuyến thăm đáo lại các Hội Thánh tại vùng Tiểu Á và Gờréc, nhưng chủ yếu bàn về vùng Á Châu và thành Êphêsô. Những công khó truyền giáo của Phaolô bao trùm thời kỳ khoảng mười lăm năm.
(Khi lần theo những hành ưình của Phaolô, chúng ta sẽ nêu ra những địa danh ông đã ghé thăm bằng cách viết nguyên địa danh này bằng chữ in vào lần đầu địa danh được nhắc đến trong bất kỳ hành trình nào).
Từ Antiốt xứ Syri, hai đầy tớ dũng cảm của Đấng Christ trước hết xuống SÊLƠXI, một hải cảng cách Antiốt khoảng mười sáu dặm. Từ đó, họ đi thuyền đến đảo CHÍPRƠ.
13:5 Sau khi đến SALAMIN, trên bờ đông của đảo Chíprơ, họ ghé rất nhiều nhà hội và giảng đạo tại đó. Nhà hội có phong tục cho phép bất kỳ người Do Thái nào cũng có dịp tiện đọc hoặc giải nghĩa Kinh Thánh. Lần này, Giăng Mác giữ vai trò phụ tá của họ (chứ không phải "người phụ việc" như ữong bản KJV). Bằng cách vào nhà hội trước hết, Banaba và Saulơ làm trọn mạng lịnh thiên thượng truyền Tin Lành phải đến với người
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Giuđa trước, sau đó đến với ngoại bang.
13:6 Từ Salamin, họ ưải qua cả đảo BAPHÔ trên bờ biển phía tây. Salamin là thành phố thương mại chính của đảo này. Baphô là thủ phủ.
13:7,8 Tại đó, họ gặp một tiên tri giả kiêm thuật sĩ người Giuđa tên là Ba-Jêsus (nghĩa là con của Jêsus hay con của Giôsuê). Bằng cách nào đó, thuật sĩ này giao kết mật thiết với Sêgiút Phaulúỉ, quan trấn thủ người Lamã54 hay sĩ quan quản Ưị đảo này. Quan ưấn thủ này được mô tả là người khôn ngoan. Khi quan sai mời Banaba và Saulơ đến để dạy lời Đức Chúa Trời, thuật sĩ đã cố xen vào; chắc ông được Satan thúc giục để ngăn ưở Tin Lành.
Câu 8 nêu tên của ông là Êlyma, có nghĩa là "người thông thái." Đương nhiên, đây là một từ ngữ mô tả sai khủng khiếp.
13:9,10 Nhận thấy Sêgiút Phaulút là người sốt sắng tìm kiếm lẽ thật, và thuật sĩ kia là kẻ thù của lẽ thật, Saulơ công khai quở trách người bằng những từ ngữ không chút dung túng. Để khỏi ai nghi ngờ Saulơ đang nói bằng sức riêng của xác thịt, Kinh Thánh lúc này nói rõ ràng ông đẩy dẫy Đức Thánh Linh. Nhìn chăm chú vào thuật sĩ, Saulơ kết án ông là người đẩy mọi thứ gian Ưấ và hung ác. Saulơ cũng không bị tên gọi "Ba-Jêsus" lừa dối; ông lột chiếc mặt nạ đó và gọi Êlyma là con của ma quỉ. Thuật sĩ này là kẻ thù của cả sự công bình, làm việc không ngừng để xuyên tạc chân lý của Đức Chúa Trời.
13:11 Sau đó lên tiếng với thẩm quyền kỷ luật đặc biệt đã được giao cho ông là sứ đổ, Saulơ tuyên bố Êlyma sẽ bị mù trong ít lâu. Vì Êlyma đã cố giữ người khác - chẳng hạn như quan ưấn thủ - Ưong bóng tối tăm thuộc linh, nên chính ông sẽ bị hình phạt đui mù thuộc thể. Lập tức sự mù mịt tối tăm phủ trẽn người, người mò mẫm chung quanh tìm đường, cố tìm người dắt mình.
Có thể hiểu Êlyma như hình ảnh về dân Ysơraên, không những không chịu tiếp nhận Chúa Jêsus, mà còn tìm cách ngăn người khác tiếp nhận Ngài nữa. Kết quả là Ysơraên bị Đức Chúa Trời khiến cho đui mù về lý trí, nhưng chỉ trong ít lâu. Cuối cùng nhóm dân sót biết ăn năn của dân này sẽ quay đến với Chúa Jêsus là Đấng Mê si và ướ lại tin Ngài.
13:12 Hiển nhiên, quan trấn Ihủ chịu ấn tượng mạnh trước phép lạ trừng phạt của Đức Chúa Trời, nhưng còn chịu ấn tượng hơn nữa về đạo do Banaba và Saulơ truyền dạy. ông trở thành tín hữu thật của Chúa Jêsus, ngọn cờ chiến thắng đầu tiên của ân điển Ương hành trình truyền giáo thứ nhất này.
Lưu ý ương câu chuyện này (câu 9), Luca bắt đầu dùng tên gọi ngoại bang của Saulơ, là Phaolô, thay vì dùng tên Do Thái của ông là Saulơ. Cách dùng tên Phaolô cho thấy sự tuôn tràn Tin Lành ngày càng lớn đến với người ngoại bang.
13:13 Sự kiện Phaolô giờ đây giữ địa vị nổi bật được bày tỏ qua những chữ Phaolô với đổng bạn mình. Từ
Baphú, họ đi thuyền về hướng tây bắc đến BẸTGIÊ trong xứ BAMPHILY. Bamphily là tỉnh Lamã ở bờ biển phía nam vùng Tiểu Á. Bẹtgỉê là thủ phủ của vùng này, và nằm bảy dặm ữong nội địa trên bờ sông Cestrus (Kestros).
Khi đến Bẹtgiê, Giăng Mác lìa đoàn trở về Gỉêrusalem. Có lẽ Mác không thích nghĩ đến việc đem Tin Lành cho người ngoại bang. Phaolú kể việc rút lui của Mác như đào ngũ Ưong khi phục vụ đến nỗi ông không chịu cho Mác đi theo mình ữong chuyến truyền giáo thứ nhì. Điều này gây rạn nứt nghiêm ương giữa Phaolô và Banaba, kết quả đường ai nấy đi phục vụ Chúa về sau (xem 15:36-39). Cuối cùng, Mác đã lấy lại được lòng tín của sứđồ Phaolô (II.Timôthê 4:11).
Kinh Thánh không nêu thêm chi tiết nào về chuyến ghé thăm Bẹtgiô.
13:14,15 Chặng đừng kế tiếp là ANTỈÔT xứ BISIĐI. Thành này cách khoảng một Ưăm dặm phía bắc Bẹtgie. Một lần nữa, hai vị sứ giả của thập tự giá đến nhà hội vào ngày Sabát. Sau khi đọc Thánh Kinh, các chủ nhà hội nhận thấy các vị khách này ]à người Do Thái nên mời họ giảng nếu họ có mấy lời khuyên bảo dân chúng. Quyển tự đo rao giảng lẽ thật của Tin Lành ương các nhà hội sẽ không còn được tiếp tục lâu nữa.
13:16 Không hề bỏ lỡ cơ hội rao giảng Tin Lành, Phaolô đứng dậy giảng Ương nhà hội. Kế hoạch tấn công phổ thông của ông là đặt nền tảng lịch sử Do Thái, sau đó đưa thính giả tới những biến cố có liên kết với đời sống và chức vụ của Đấng Christ,
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sau đó mạnh mẽ đáng kể để công bố sự sống lại của Đấng Christ, công bố sự tha tội qua Cứu Chúa, và báo trước hiểm họa của việc khước từ Ngài.
13:17 Sứ điệp mở đầu với việc Đức Chúa Trời chọn dân Ysơraên làm dân sự ưên đất này của Ngài. Sứ điệp nhanh chóng tiến đến thời điểm họ làm khách lạ ở xứ Êđíptô, và tôn vinh ơn Ngài đã giải cứu họ khỏi sự hà hiếp của Pharaôn bằng cánh tay cao của Ngài.
13:18 Đức Chúa Trời đã chịu đựng tính nết của dân Ysơraên suốt bốn mươi năm trong đồng vắng. Động từ được dịch là "chịu" tuy theo cách dùng thì mang nghĩa đó, nhưng được rút ra từ một chữ mà có lẽ gợi ra một âm điệu tích cực hơn, tức là "chăm lo cho nhu cầu của ai đó." Chắc chắn là điều Chúa đã làm cho Ysơraên bất kể mọi thói lầm bằm của họ.
13:19-22 Bốn trăm nằm mươi năm Phaolô nói đến ở đây chắc muốn tính ngược về thời điểm các tổ phụ, và như vậy sẽ bao gồm cả thời kỳ Các Quanxét.55
Sau khi họ vào Canaan, Đức Chúa Trời đã ban cho họ các quan đoán xét cho đến đời tiên tri Samuên. Khi họ xin một vua giống các dân khác, Đức Chúa Trời ban Saulơ, con của Kisơ, về chi phái Bẽngiamin, cai trị họ trong bôn mươi năm. Vì tội không vâng lời, Saulơ bị truất ngôi, và Đavíỉ được dấy lên thay thế cho Saulơ. Đức Chúa Trời khen Đavít là người vừa lòng Ngài, là người sẽ tuân theo mọi ý chỉ của Ngài. Câu 22 kết hợp những lời trích từ Thi Thiên 89:20 và I.Samuên 13:14.
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13:23 Từ đề tài Đavít, Phaolô chuyển ý dễ dàng và nhanh chóng sang Chúa Jêsus, là dòng dõi của Đavít. Có người nói rất hay: "Tất cả mọi con đường ương lời giảng của Phaolô đều dẫn đến Đấng Christ." Có lẽ chúng ta khó hiểu hết sự can đảm cần phải cỏ để công bố cho dân Ysơraên rằng Chúa Jêsus là Cứu Chúa, tức Đấng mà Đức Chúa Trời theo lời hứa đem đến cho họ. Đây hoàn toàn không phải là cách họ quen nhìn Chúa Jêsus!
13:24 Sau lời giới thiệu vắn tắt này, Phaolô quay về với chức vụ của Giăng Báptít. Trước khi Đấng Christ đến (tức trước chức vụ công khai của Ngài), Giăng đã giảng dạy phép báptẽm về sự ăn năn cho cả dân Ysơraên. Điều này có nghĩa ông công bố sự hiện đến của Đấng Mêsi, và truyền dân chúng ăn năn để chuẩn bị đón sự hiện đến của Đấng ấy. Họ phải biểu thị lòng ăn năn bằng cách chịu báptêm dưới Sông Giôđanh.
13:25 Giăng không một phút nào cho phép người ta nói mình là Đấng Mêsi đã hứa ban. Mãi đến lúc làm trọn chức vụ, ông vẫn quả quyết mình không phải là Đàng mà các tiên tri đã nói đến. Trên thực tế, ông không xứng đáng để mỡ dây giầy của Đấng mà ông công bố Ngài sẽ đến.
13:26 Gọi thính giả của mình là anh em và con cháu dòng Ápraham, Phaolô nhắc họ nhớ lời rao truyền sự cứu chuộc này đã phán trước hết cho dân Ysơraên. Chúa Jêsus đã đến với chính những chiên lạc mất của nhà Ysơraên. Các môn đổ được truyền
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phải rao giảng sứ điệp này trước hết cho chính dân Ysơraên.
13:27,28 Nhưng dần chúng tại Giêrusalem và các quan cùa họ không nhận ra Chúa Jêsus là Đấng Mêsi từ lâu họ đã tìm kiếm. Họ không nhận thấy Ngài là Đấng mà các Tiên Tri đã viết đến. Khi nghe đọc những lời dự ngôn về Đấng Mêsi từ Kinh Thánh mỗi Ngày Sabát, họ không liên kết những lời ấy với Jêsus người Naxarét. Thay vào đó, chính họ là những phương tiện làm ứng nghiệm những lời Kinh Thánh ấy bằng cách xử tội Ngài. Và dấu chẳng tìm thấy cớ gì đáng chết nơi Ngài, họ vẫn giao Ngài cho Philát giết chết.
13:29 Trong phần thứ nhất của câu này, chữ "họ" nói đến những người Do Thái đã làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh bằng cách chối bỏ Đấng Mêsi. Trong phần thứ nhì của câu này, chữ "họ" (Bản Việt Ngữ không ghi chữ "họ" thứ nhì này) nói đến Giôsép người Arimathê và Nicôđem, là những người lấy lòng yêu thương chôn thi thể của Chúa Jêsus.
13:30,31 Sự kiện Chúa Jêsus sống lại từ kẻ chết được xác chứng cách rõ ràng. Những người theo Ngài từ xứ Galilẽ lên thành Giẽrusalem vẫn còn sống, và không thể phủ nhận lời chứng của họ.
13:32-33 Tiếp theo, vị sứ đồ công bố lời hứa về Đấng Mêsi vốn được lập với các lổ phụ ưong Cựu Ước nay được ứng nghiệm trong Chúa Jêsus. Lời hứa ấy được ứng nghiệm lần đầu tiên qua sự giáng sinh của Ngài tại Bếtlêhem. Phaolô xem sự giáng sinh
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của Đấng Christ làm ứng nghiệm Thi Thiên 2:7, trong đó Đức Chúa Trời phán: "Con là Con trai ta, ngày nay ta đã sanh Con." Câu này không nói Đấng Christ bắt đầu làm Con của Đức Chúa Trời khi Ngài sinh ra tại Bếtlêhem. Ngài đã là Con Đức Chúa Trời từ suốt cõi đời đời, nhưng được tỏ ra cho thế gian này với tư cách Con Đức Chúa Trời thông qua Sự Nhập Thể của Ngài. Đừng nên đùng Thi Thiên 2:7 phủ nhận tư cách Con đời đời của Đấng Christ.
13:34 Sự sống lại của Chúa Jêsus được xét đến ương câu 34. Đức Chúa Trời đã làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại, đặng nay khỏi trở về sự hư nát nữa. Rồi Phaolô ừích Êsai 55:3: "Ta sẽ thành tín giữ cùng các ngươi lời hứa thánh đã phán với Đa vít." Câu trích này gây khó hiểu cho độc giả trung bình. Liệu có mối nối kết nào giữa câu này trong Êsai với sự phục sinh của Đấng Christ? Sự phục sinh của Cứu Chúa liên kết thế nào với giao ước Đức Chúa Trời đã lập với Đa vít?
Đức Chúa Trời đã hứa ban cho Đavít một ngai và nước đời đời, và một hậu tự ngồi trên ngai đó đời đời. Trong lúc này, Đavít đã chết, thân thể ông đã về với bụi đất. Vương quốc vẫn tiếp tục ít lâu sau đó, nhưng rồi suốt bốn trăm năm, Ysơraên không có vị vua nào. Dòng dõi Đavít vẫn tiếp tục qua bao năm đến Chúa Jêsus người Naxarét. Ngài hưởng quyền thừa kế hợp pháp để nối ngồi Đa vít qua Giôsép. Giôsép là người cha về mặt pháp lý của Ngài, dầu vậy không phải
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là cha thật của Ngài. Chúa Jêsus là hậu duệ trực tiếp của Đavít qua Mali.
Phaolô đang nhấn mạnh những phước hạnh chắc chắn đã hứa ban cho Đavít nay được ứng nghiệm ữong Đấng Christ. Ngài là dòng dõi của Đavít, người sẽ cứ ngồi trên ngai Đavít. Vì Ngài đã sống lại từ kẻ chết, và sống trong quyền năng của sự sống vô tận, nên những phương diện đời đời Ương giao ước Đức Chúa Trời đã lập với Đa vít nay được làm cho chắc chắn trong Đấng Christ.
13:35 Điều này được nhấn mạnh thêm trong câu 35, Ương đó sứ đồ ưích lời Thi Thiên 16:10: "Chúa chẳng cho Đàng Thánh Ngài thấy sự hư nát đâu." Nói cách khác, vì Chúa Jêsus đã sống lại từ kẻ chết, nên sự chết không còn quyền trên Ngài nữa. Ngài sẽ không bao giờ chết lần nữa, thân thể Ngài cũng không bao giờ thấy sự hư nát.
13:36,37 Dầu Đavít nói những lời trong Thi Thiên 16:10, ắt hẳn ông không thể đang nói về chính mình. Sau khi làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời để phục vụ chính thế hệ của ông, Đavít đã chết, được chôn và thân thể trớ về cùng bụi đất. Nhưng Chúa Jêsus được sống lại từ kẻ chết vào ngày thứ ba, trước khi thân thể Ngài có thể chịu sự hư nát.
13:38 Dựa trên công tác của Đấng Christ, mà sự phục sinh của Ngài chính là ấn chứng phê chuẩn của Đức Chúa Trời, giờ đây Phaolô có thể công bố sự tha tội như một thực tế hiện tại. Để ý những lời của ông: "Khá biết rằng nhờ Đấng đó mà sự tha tội được rao truyền cho anh em."
13:39 Nhưng còn ý nghĩa nhiều hơn thế nữa. Giờ đây Phaolô cũng có thể công bố sự xưng công bình trọn vẹn và vô điều kiện về mọi điều. Đây là điều luật pháp Môise không bao giờ ban cho được.
Xưng công bình là hành động của Đức Chúa Trời bởi đó Ngài kể hay tuyên bố những tội nhân bất kính nào tiếp nhận Con Ngài làm Chúa và Cứu Chúa thì họ là những người công bình. Đây là một hành động pháp lý xảy ra ương tâm trí của Đức Chúa Trời, bởi đó tội nhân này được tẩy sạch mọi lời kết tội chống lại người. Đức Chúa Trời có thể tha bổng một cách công bình tội nhân đã có tội này, vì án phạt cho những tội người phạm đã được đáp ứng đầy đủ với công tác thay thế của Đức Chúa Jêsus Christ trên thập tự giá.
Mới đọc lần đầu, có vẻ như luật pháp Môise có thể xưng công bình khỏi một số điều nào đó, nhưng qua Đấng Christ một người có thể nhận sự xưng công bình khỏi mọi điều khác. Nhưng sự dạy dỗ ở đây không hề như vậy. Luật pháp không bao giờ xưng công bình được ai; luật pháp chỉ có thể lên án. Điều Phaolô đang nói ở đây là: bởi đức tin nơi Đấng Christ, một người có thể được xưng công bình khỏi mọi bản cáo trạng phạm tội có thể đưa ra để lên án người - một sự tẩy sạch mà không bao giờ có được dưới luật pháp Môise.
13:40,41 Sau đó, sứ đồ kết thúc sứ điệp với lời cảnh cáo nghiêm trọng những ai có thể bị cám dỗ khước từ em ban sự cứu rỗi hiện tại lớn lao của
Đức Chúa Trời. Ông trích lời Habacúc 1:5 (và có lẽ nhiều phần ương Êsai 29:14 và Châm Ngôn 1:24-31), trong đó Đức Chúa Trời cảnh cáo những ai khỉnh dể lời Ngài rằng Ngài sẽ giáng thạnh nộ Ưên họ lớn đến nỗi nếu Ngài báo trước cho họ thì họ thậm chí cũng không tín. Trong thời Phaolô, điều này có lẽ áp dụng cho sự phá hủy Gỉêrusalem vào năm 70 S.C., nhưng cũng sẽ bao gồm sự đoán phạt đời đời của Đức Chúa Trời cho những ai chối bỏ Con Ngài.
13:42,43 Khi buổi nhóm Ương nhà hội kết thúc, rất nhiều người Giuđa và những người sốt sắng theo đạo Giuđa đi theo Phaolô và Banaba, và họ hết sức quan tâm. Hai đầy tớ Chúa này hết lòng khuyên họ cứ vững lòng theo ơn Đức Chúa Trời.
13:44 Một tuần sau, Phaolô và Banaba ưở lại nhà hội để tiếp tục phần còn lỡ dở. Gần hết cả thành đều nhóm lại nghe đạo Chúa. Chức vụ của hai truyền đạo tận tụy này tạo ấn tượng sâu đậm ưên rất nhiều người.
13:45 Tuy nhiên, sự mến mộ của công chúng với "sứ điệp lạ" này khiến người Giũ đa đẩy lòng ghen ghét và giận dữ. Họ công khai nói nghịch lại sứ điệp của Phaolô và dùng ngôn ngữ thô bạo mắng nhiếc ông.
13:46,47 Phaolô và Banaba không dễ bị đe dọa. Họ giải thích mình có bổn phận công bố sứ điệp này trước hết cho mọi người Do Thái. Tuy nhiên, vì người Do Thái đã khước từ sứ điệp, và bới đó đã tự định tội mình là không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên các vị truyền đạo tuyên bố sẽ đem Tin Lành sang cho người ngoại bang. Nếu cần có lời thẩm quyền cho sự đoạn tuyệt như thế với truyền thống Do Thái, thì có lời Ềsai 49:0. Thực ra, ương câu này Đức Chúa Trời đang phán với Đấng Mê si khi bảo: "Ta lập ngươi lẽn đặng làm sự sáng cho các dân, hầu cho ngươi đem sự cứu rỗi cho đến cùng cõi đất." Nhưng Thánh Linh Đức Chúa Trời cho phép các đầy tớ Đấng Mêsi áp dụng những lời này cho chính họ, vì họ là những công cụ của Ngài để đem ánh sáng và sự cứu rỗi đến cho các dân ngoại.
13:48 Nếu sự công bố cứu rỗi cho người ngoại này khiến người Giuđa tức giận, thì nó lại đem niềm vui lớn đến cho người ngoại đang có mặt. Họ ngợi khen đạo Chúa mà mình vừa được nghe. Tất cả những người đã được định sẩn cho sự sống đời đời đểu tin theo. Câu này là lời tuyên bố đem giản về quyền chọn lựa tối thượng của Đức Chúa Trời. Nên hiểu theo giá ưị bề mặt của nó và tín theo. Kinh Thánh dạy rõ rằng Đức Chúa Trời chọn một số người trước khi sáng thế để được ở trong Đấng Christ. Kinh Thánh cũng dạy với điểm nhấn mạnh y như vậy rằng con người là một tác nhân đạo đức tự do và nếu chịu tiếp nhận Chúa Jêsus làm Chúa và Cứu Chúa, người ấy sẽ được cứu. Sự chọn lựa thiên thượng và ưách nhiệm của con người đều là hai chân lý của Kinh Thánh, và cũng đừng nên nhấn mạnh điều này đến độ hy sinh cả điều kia. Tuy dường như có mâu thuẫn giữa hai chân lý này, mâu thuẫn này chỉ tồn tại trong lý trí của con người, chứ không tồn tại Ưong trí Đức Chúa Trời.
Con người bị định đoạt bởi sự lựa chọn của chính họ chứ không hề bởi bất kỳ hành động nào của Đức Chúa Trời. Nếu toàn bộ nhân loại nhận lấy điều mà họ xứng đáng phải chịu, thì hết thảy đều bị hư mất. Nhưng Đức Chúa Trời dùng ân điển hạ mình chiếu cố họ và cứu một vài người. Ngài có quyền làm như vậy không? Đương nhiên Ngài có quyền. Giáo lý về sự chọn lựa tối thượng của Đức Chúa Trời là sự dạy dỗ dâng lên Đức Chúa Trời địa vị xứng đáng của Ngài là Đấng Cai Trị toàn cõi vũ trụ, Đấng có quyền làm như Ngài chọn và sẽ không bao giờ chọn làm bất kỳ điều gì không công bình hay không tốt lành. Phần lớn những khó hiểu của chúng ta về đề tài này sẽ được giải quyết nếu chúng ta chịu nhớ những lời của Erdman:
Quyền tể trị tối thượng của Đức Chúa Trời là tuyệt đối; thế nhưng quyền ấy không bao giờ vận hành để định tội những con người đáng phải được cứu rỗi, nhiữig trái lại đã đem lại sự cứu rỗi cho nhữỉig con người đáng phải bị hư mất.56
13:49,50 Dầu bị người Giuđa chống đối, đạo Chúa tràn ra khắp vùng xung quanh. Điều này càng khiến phe chống đối ngăn trở và phá hoại. Người Giuđa xui giục những người đàn bà... sốt sắng, là những người đã tín theo đạo Giuđa và sang trọng ương cộng đồng khuấy rối những giáo sĩ. Họ cũng dùng những người lãnh đạo của thành phố (Bản Việt Ngữ ghi là "dân đàn anh trong thành") để thi hành những mục đích gian ác của mình. Cơn bão bắt bớ bị khuấy động đến nỗi Pỉiaolô và Banaba bị đuổi ra khỏi khu vực.
13:51,52 Theo lời dạy của Chúa (Luca 9:5; 10:11), họ phủi bụi nơi chân mình rồi đi đến thành YCÔNI. Tuy nhiên, những Cơ Đốc nhân này không giải thích biến cố đó là thất bại hay là rút lui, vì chúng ta đọc thấy họ được đẩy dẫy sự vui vẻ và Đức Thánh Linh. Ycôni nằm ở phía đông và nam Antiốt trong xứ Tiểu Á, ngày nay được gọi Konya.
14:1,2 Tại Ycônỉ, cũng như tại nhiều nơi khác có nhà hội, Phaolô và Banaba được phép giảng đạo, theo phong tục thịnh hành giữa vòng người Giuđa thời bấy giờ. Thánh Linh Đức Chúa Trời kèm theo đạo ấy quyền năng lớn lao đến nỗi rất nhiều người Giuđa và những người ngoại bang cải đạo đã tiếp nhận Chúa Jêsus. Điều này chọc giận những người Giuđa nào không chịu vâng theo Tin Lành, và đến lượt họ xui giục và khêu chọc lòng người ngoại nghịch cùng anh em. Trong sách Công Vụ, những người Giuđa vô tín là chủ mưu phần lớn cơn bắt bớ các sứ đồ, dầu đích thân họ không nhất thiết thi hành hình phạt. Họ là những kẻ chủ mưu thuyết phục người ngoại bang ửiực thi những mục đích gian ác của chính họ.
14:3 Dầu biết hoạn nạn đang âm ỉ, những vị truyền đạo vẫn tiếp tục bạo dạn giảng trong Danh Chúa, là Đấng khẳng định bản chất thiên thượng của sứ điệp bằng cách ban quyền năng cho họ làm những phép lạ dấu kỳ. Các phép lạ dấu kỳ là hai từ khác nhau để
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chỉ về phép lạ. Chữ "phép lạ" đem giản có nghĩa là phép lạ để truyền đạt một bài học, còn chữ "dấu kỳ" gợi ý phép lạ ấy tạo ra cảm giác kinh sợ.
14:4-7 Khi căng thẳng tăng lên ương thành, lẽ tự nhiên sẽ hình thành nhiều phe. Có người theo phe Giuđa, có người theo phe các sứ đồ. Cuối củng, những người ngoại bang và người Giuđa vô tín quyết tâm ồ ạt tấn công các sứ đồ.57 Để tránh thoát vụ ném đá, họ ưốn đến LÍTTRƠ và ĐẸTBƠ, cả hai thành đểu thuộc xứ LYCAONI, một quận nằm ở trung tâm Tiểu Á. Nhiệt tầm không hề suy giảm, họ tiếp tục giảng Tin Lành ương toàn vùng đó.
Khi Phaolô và Banaba bị dọa ném đá, họ trốn tránh đến xứ Lycaoni. Nhiều lần khác trong khi truyền giáo, họ dường như cứ ở tại chỗ bất chấp hiểm nguy. Vì sao có những lúc họ trốn thoát hiểm nguy và những lúc khác họ ở yên tại chỗ? Dường như không có lời giải thích nào hữu hiệu cả. Nguyên tắc ữọng đại chi phối ữong sách Công Vụ chính là sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Những người này sống tương giao gần gũi mật thiết với Chúa. Nhờ ở ữong Ngài, họ nhận lãnh sự truyền thông tuyệt vời về ý chỉ thiên thượng. Đối với họ, đây là điều quan trọng, còn quan ưọng hơn cả một bộ quy tắc ứng xử đã sắp xếp trước.
14:8,9 Tại Líttrơ, các giáo sĩ gặp một người bị què từ lúc mới sanh ra. Khi nghe Phaolô giảng, người què này đã tỏ vẻ quan tâm khác thường. Bằng cách nào đó, Phaolô biết người này có đức tin để chữa lành được. Dầu Kỉnh Thánh không cho chúng ta biết làm sao Phaolô biết điều này, nhưng chúng ta thật sự tin rằng một nhà truyền giảng chân chính được ban năng lực để nhận biết tình trạng của linh hồn mà ông đã gặp gỡ họ. Ổng có thể nhận định họ chỉ hơi hiếu kỳ, hay thật sự bị khuấy động ữong tâm hồn vì bị cáo trách về tội lỗi.
14:10,12 Ngay khi Phaolồ truyền cho người này đứng thẳng chân lên, thì người nhảy một cái rồi đi. Vì phép lạ được làm cách công khai, và vì rõ ràng Phaolô đã thu hút sự chú ý đáng kể bằng cách nói lớn tiếng, dân chúng chịu ấn tượng rất mạnh. Trên thực tế, một phong trào quần chúng đã bắt đầu nổ ra với ý định thờ lạy Banaba là thẩn Giubiỉẽ (Zeus), còn Phaolô là thẩn Mẹtcurơ (Hermes).58 Dân chúng thật sự tin những vị thần của họ đến thăm trong con người của hai giáo sĩ: vì lý do nào đó không biết, họ xem Banaba là vị thần thủ lĩnh. Vì Phaolô đang giảng, họ gọi ông là thẩn Hermes (Mẹtcurơ), là sứ giả của thẩn Zeus (Giubitê)
14:13 Thậm chí thầy cả của thần Zeus cũng tin các thần đã đến thăm, ông ào ra khỏi đền, vốn nằm tại cửa thành, đem theo bò đực và tràng hoa để dâng làm của tế lễ trọng thể. Toàn bộ phong trào này là hình thức nguy hiểm cho đức tin Cơ Đốc còn hem cả mọi hình thức chống đối khác đã được ghi lại. Đối với một nhân sự Cơ Đốc thành công, hiểm họa còn lớn hơn cả sự bắt bớ chính là khuynh hướng dân chúng muốn tập trung sự
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chú ý thuộc linh của họ - không phải vào Đấng Christ - nhưng vào các đầy tớ của Ngài.
14:14,15a Thoạt tiên, Banaba và Phao lồ không nhận ra đoàn dân đang làm gì, vì họ không hiểu thổ ngữ xứ Lycaoni. Ngay khi các giáo sĩ biết rõ dân chúng sắp thờ phượng mình như các vị thần, họ xé áo mình như một biểu hiện công khai của sự phản kháng và buồn rầu. Rồi họ sấn vào giữa đám đông, dùng những lời lẽ hết sức tha thiết cảnh cáo họ đừng làm việc ngu dại như thế. Thay vì là các thần, họ chỉ là những con người giống y như dân xứ Lycaoni. Mục tiêu của họ chỉ là đem Tin Lành đến để dân chúng xây bỏ các thần tượng hư không mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống.
14:15b-17 Cũng nên lưu ý rằng Phaolô và Banaba không ưích Kinh Thánh Cựu Ước với những người ngoại bang này, như cách họ đã làm với người Do Thái. Trái lại, họ bắt đầu với câu chuyện sáng thế, một đề tài được quan tâm tức khắc đối với các dân ngoại tại mọi quốc gia vào mọi thời đại. Các giáo sĩ giải thích rằng trong các đời trước đây, Đức Chúa Trời đã để cho mọi dân đi theo đường riêng của họ. Tuy nhiên, ngay cả lúc đó, họ vẫn còn bằng chứng về sự thực hữu của Đức Chúa Trời ữong cõi thọ tạo và ương om chăm sóc chu cấp. Chính Ngài là Đấng đầy lòng yêu thương cung cấp mưa... mùa màng, nhiều hoa quả cho họ, ban đổ ăn dư dật và lòng đẩy vui mừng. Cụm từ thứ nhì này là lối nói nghĩa bóng rằng khi ban thức ăn cho thân thể họ, Đức Chúa Trời đã làm lòng họ đầy dẫy sự vui mừng do vui thưởng thức đồ ăn.
14:18 Sứ điệp đã đem lại kết quả mong muốn. Dân chúng miễn cưỡng chấm dứt ý định dâng tế lễ cho những đầy tớ này của Chúa.
14:19,20 Những người Giuđa từ Antiốt xứ Bisiđi và Ycôni rượt kịp Phaolô và Banaba tại Líttrơ. Họ đã thành công ữong việc xui dân ngoại bang chống lại các giáo sĩ. Chính đám đông muốn tôn kính họ như những vị thần giờ đây ném đá Phaolô và kéo ra ngoài thành, cho rằng họ đã giết chết Phaolô.
Những nhận định của Kelly về phần này thật rất thích hợp:
Và vì sao? Chính việc khước từ lòng tồn kính, là điều dân Líttrơ sẵn sàng dâng lên, là điều xúc phạm nhất đối với con người, và khiến họ sẵn lòng tin những lời trình bày sai lầm đáng ngại nhất về những người mà trước đây họ sắp thờ phượng. Con người tự tôn cao mình bằng sự tán tụng của loài người; và khi bị ngăn trở thì nhanh chóng biến thành lòng thù ghét và thậm chí muốn giết chết những người tìm cách tôn kính một Đức Chúa Trời duy nhất. Ớ đây cũng vậy. Thay vì đổi ý giống như người đảo Mantơ (là những người từ chỗ nghĩ Saulơ như kẻ giết người đã đổi ý nghĩ ông là một vị thần, Câng Vụ 28:6), họ lại nghe lời vu không của người Giuđa dầu bình thường họ rất xem khinh người Giitđa, và ném đá Phaolô như một tiên tri giả, một người mà trước đó họ rất muốn đem dâng tê lễ cho ông, sau đó lôi ông bỏ mặc ngoài thành như một người chết ròi59
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Phaolô có thực sự chết vì bị ném đá không? Nếu đây là biến cố được nói đến trong Il.Côrinhtô 12:2, thì bản thân ông đã thực sự không biết. Điều tốt nhất chúng ta có thể nói được ấy là sự hồi phục của ông chính là phép lạ. Khi các môn đồ đương nhóm chung quanh người, thì người vùng đứng dậy và củng họ vào trong thành. Bữa sau, người cùng với Banaba đi đến Đẹỉbơ.
14:21 Những suy tính cho an toàn bản thân không phải là tối ưu tiên trong suy nghĩ của các môn đổ. Chúng ta thấy điều này qua sự kiện là khi đã giảng đạo Tin Lành tại Đẹthơ xong, thì họ trở về LÍTTRƠ, là nơi Phaolô bị ném đá. Điều này minh họa cho điều từng được gọi là: "Quyền năng của sự trở lại và khôi phục nhanh chóng." Dầu không nhắc đến Timôthê ở đây, nhưng có lẽ ông đã được cứu tại thời điểm này qua sự giảng đạo của Phaolô. Lần tiếp theo Phaolô ghé đến thăm Líttrơ, Timôthê đã làm môn đồ rồi, và được các anh em đánh giá cao (Công Vụ 16:1,2). Tuy nhiên, sự kiện Phaolô về sau gọi Timồthê là con thật của mình trong đức tin (I.Timôthê Ì :2) không nhất thiết có nghĩa Phaolô đã chinh phục Timôthê về cho Đấng Christ. Có lẽ Timôthê đã là "con thật" bởi noi gương đời sống và sự phục vụ của Phaolô.
Khi công tác tại Líttrơ đã xong, các giáo sĩ ghé thăm lại YCÔNI và ANTIÔT XỨ BISIĐI, nơi đó đã thiết lập các Hội Thánh rồi. Mục đích của họ lần này chính là việc chúng ta gọi là "công tác chăm sóc tiếp theo." Họ không hề thỏa lòng ở chỗ chỉ rao giảng Tin Lành và chứng kiến nhiều linh hồn được đem về cho Cứu Chúa. Đối với họ, đấy chỉ mới là khởi đầu. Sau đó họ tìm cách gây dựng các tín hữu trong đức tín rất thánh, đặc biệt bằng cách dạy cho họ những chân lý của Hội Thánh và tầm quan trọng của chúng trong chương trình của Đức Chúa Trời. Erdman nói rõ:
Một chương trình truyền giáo đúng đắn phải có mục tiêu thiết lập tại chỗ những Hội Thánh tự quản, tự túc và tự sinh sôi. Đây luôn luôn là mục đích và phương cách thực hành của Phaolô.60
14:22 Bản chất chính xác cho công tác chăm sóc của họ chính là giục các môn đổ vững lòng và làm cho những Cơ Đốc nhân bền đỗ trong đức tin bằng cách dạy Lời Đức Chúa Trời. Phaolô mô tả tiến trình này ữong Côlôse Ì :28, 29: "Chúng tôi cảnh cáo mọi người mình gặp, và chúng tôi dạy mỗi một người có thể dạy được, tất cả mọi điều chúng tôi biết về người ấy, để nếu được, chúng tôi có thể đem mỗi một người đến chỗ trưởng thành trọn vẹn của người ấy trong Chúa Jêsus Christ. Đây chính là việc tôi vẫn luôn luôn làm, với toàn bộ sức mạnh mà Chúa ban cho tôi" (JBP).
Thứ nhì, các sứ đổ khuyên tín hữu phải bển đỗ trong đức tin, một lời khuyên đặc biệt đúng lúc trước sự bắt bớ tràn lan bấy giờ. Kèm lời khuyên này còn lởi nhắc nhở chúng ta phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới được vào Nước Đức Chúa Trời. Câu này nói đến nước Đức Chúa Trời trong phương
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diện tương lai, khi các tín hữu chia sẻ vinh hiển của Đấng Christ. Một người bước vào nước Đức Chúa Trời lần đầu tiên thông qua sự tái sanh. Những bắt bớ và hoạn nạn không có giá ưị cứu rỗi. Tuy nhiên, những ai lấy đức tin bước vào nước Đức Chúa Trời hiện lúc này thì được hứa rằng con đường dẫn đến sự vinh hiển trong tương lai đầy dẫy những hoạn nạn. "Miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài" (Rôma 8:17b).
14:23 Lúc này, các giáo sĩ cũng lựa chọn các trưởng lão trong mỗi Hội Thánh, về vấn đề này, cần phải nêu những nhận định sau:
1.	Các trưởng lão Tân Ước, là những con người trưởng thành kính sợ Chúa, là những người thi hành quyền lãnh đạo thuộc linh Ưong Hội Thánh địa phương. Họ cũng được Kinh Thánh nói đến như những giám mục và người coi sóc.
2.	Trong sách Công Vụ, khi một Hội Thánh vừa mới được thành lập thì chưa bổ nhiệm trưởng lão. Đúng hơn, chính lúc sứ đồ ữở lại thăm các Hội Thánh ấy thì mới bổ nhiệm các trưởng lão. Nói cách khác, trong khoảng thời gian xen giữa này, có cơ hội cho những người mà Đức Thánh Linh đã lập làm trưởng lão được lộ rõ ra.
3.	Các trưởng lão được lập lên bởi các sứ đồ và bởi những người đại diện của các sứ đổ. Vào lúc này, Tân Ước vẫn chưa được viết ra để nêu những chỉ dẫn cụ thể rõ ràng về những phẩm cách của trưởng lão. Tuy nhiên, các sứ
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đồ biết rõ những phẩm cách này là gì, và họ có thể chọn ra những người đáp ứng những đòi hỏi của Kinh Thánh.
4. Ngày nay chúng ta không có các sứ đồ để bổ nhiệm các trưởng lão. Tuy nhiên, chúng ta thực sự có những phẩm cách của trướng lão ương I.Timôthê 3 và Tít 1. Do đó mỗi hội chúng địa phương phải có thể nhận ra những con người ấy ở ữong Hội Thánh mình, là những người đáp ứng những đòi hỏi của Đức Chúa Trời ương tư cách những người chăn bầy.
Sau khi Phaolô và Banaba đã cầu nguyện kiêng ăn xong, họ dâng các người đó cho Chúa. Chúng ta thấy dường như thật phi thường khỉ các hội chúng có thể được thành lập trong một thời gian ngắn ngủi như thế, nhận được những thời kỳ dạy dỗ ngắn ngủi đến như thế từ các giáo sĩ, thế nhưng họ vẫn tiếp tục cách tuyệt vời cho Chúa, hoạt động như những Hội Thánh tự ưị. Câu ưả lời nằm ương quyền năng mạnh mẽ của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, quyền năng này được thể hiện trong đời sống những người như Phaolô và Banaba. Đi đến đâu họ cũng tạo ảnh hưởng mạnh mẽ cho Chúa. Dần chúng khám phá được thực tại trong đời sống của họ. Lời giảng dạy công khai của họ được hậu thuẫn bởi tấm gương bằng chính đời sống họ, và ảnh hưởng của lời chứng gấp đôi này thật khôn lường.
Câu 22 đến câu 23 nêu khuôn mẫu của các sứ đồ - giảng Tin Lành, dạy đỗ những người mới tin Chúa, thiết lập và làm vững mạnh Hội Thánh.
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14:24-26 Sau khi đã vượt qua hết địa phận Bisỉđi, họ đi về hướng nam đến BAMPHILY. Tại đó, họ ghé thăm lại BẸTGIÊ, rồi đi xuống thành phố cảng ÁTTALI, tại đó lên thuyền đi xuống ANTIÔT xứ SYRI. Như vậy họ kết thúc hành Ưình truyền giáo thứ nhất. Antiốt chính là chỗ họ đã được giao phó cho ân điển của Đức Chúa Trời để làm công việc họ vừa mới làm xong.
14:27 Đây ắt hẳn phải là thời kỳ hết sức vui vẻ khi họ nhóm lại với Hội Thánh Antiốt để cùng nhau nghe tường thuật những công khó truyền giáo của hai vĩ nhân của Đức Chúa Trời. Với lòng khiêm tốn Cơ Đốc xứng đáng, họ thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã cậy mình làm, và Ngài mở cửa đức tin cho người ngoại là thể nào. Đây không phải việc họ đã làm cho Chúa, nhưng việc Ngài đã đẹp lòng thực hiện qua họ.
14:28 Họ ở lại Antiốt lâu ngày với các môn đổ. Những con số phỏng đoán cho thời kỳ này khác nhau giữa khoảng một và hai năm.
CHIÊN LƯỢC TRUYỀN GIÁO
Thật phấn khới biết bao khi thấy thể nào một nhóm nhỏ môn đồ chẳng có đặc trưng nào nổi bật đang sống tại một góc hẻo lánh của thế giới lại thấm nhuần khải tượng đầy vinh hiển cho công cuộc truyền giảng Tin Lành cho thế giới và thấy phương cách họ thực hiện khải tượng ấy. Mỗi người đều cảm thấy mình tham dự trực tiếp vào công tác này và dâng mình vào công tác ấy không chút e dè.
Phần lớn công tác truyền giảng được thực thi bởi những tín hữu địa phương ương những bổn phận hằng ngày của họ. Họ "đồn đại" Tin Lành ữong khu lân cận của họ.
Ngoài ra, các sứ đồ và nhiều người khác đã đi từ nước này đến nước nọ để giảng Tin Lành và thiết lập nhiều Hội Thánh. Họ đi ra từng đôi một hoặc theo những đoàn đông người hơn. Đôi khi một người trẻ đi với một người lớn tuổi; chẳng hạn như Timôthê đi với Phaolô.
Về cơ bản, có hai phương pháp -cá nhân chứng đạo và truyền giảng tập thể. Về vấn đề truyền giảng tập thể, thật thú vị khi thấy hầu hết công tác giảng đạo đều ứng khẩu, và xuất phát từ một số tình huống địa phương hay một khủng hoảng nào đó.
Hầu như toàn bộ những lần giảng đạo xảy ra như được ghi chép lại ở đây ị trong sách Công Vụ) đều ở trong những hoàn cảnh loại trừ mọi khả năng người giảng chuẩn bị được bài giảng của mình; mỗi một lần giảng đều bất ngờ.61 Đúng như E. M. Bounds nói, sự giảng đạo của họ không phái là sự biểu diễn trong một giờ, những trái lại là sự tuôn tràn của cả một đời sống.
Các sứ đồ và những bạn cộng sự của họ được Thánh Linh dẫn dắt, nhưng sự dẫn dắt này thường được khẳng định bởi Hội Thánh địa phương của họ. Vì vậy chúng ta đọc thấy các tiên ưi và giáo sư tại Antiốt đã đặt tay ưên Banaba và Phaolô rồi sai họ ra đi trong Hành Trình Truyền Giáo Lần Thứ Nhất (13:2). Một lần nữa, chúng ta đọc thấy Timôthê được anh em tại
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Líttrơ và Ycôni tín cẩn trước khi lên đường với Phaolô (ló:2). Và Phaolô với Sila đã được giao phó cho ân điển Chúa bới Hội Thánh tại Antiốt trước Hành Trình Truyền Giáo Lần Thứ Hai (15:40).
Người ta thường dạy rằng chiến lược về địa lý của họ chính là đi vào các thành phố lớn rồi thiết lập các Hội Thánh để những Hội Thánh đó sẽ truyền giảng Tin Lành cho lãnh thổ xung quanh. Có lẽ nói như vậy là đơn giản hóa quá đáng. về cơ bản, chiến lược của họ là đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, bất luận đó là thành phố lớn hay nhỏ. Đức Thánh Linh dẫn Philíp rời khỏi cuộc phục hưng tại Samari để đến với một con người độc nhất ưên con đường đến Gaxa (8:20-40). Và Thánh Linh đã đẫn dắt Phaolô đến Bê rê (17:10), là nơi Cicero gọi là "thành phố hẻo lánh." Thành thật mà nói, chúng ta không nhìn thấy một chiến lược địa lý cố định, không linh hoạt, trong sách Công Vụ. Trái lại, chúng ta thấy Thánh Linh tể trị tối thượng đang vận hành theo ý muốn của Ngài.
Các Hội Thánh địa phương được thiết lập tại nơi nào dân chúng đáp ứng với Tin Lành. Những hội chúng này đem lại sự lâu bền và tính ổn định cho công tác. Những Hội Thánh này tự trị, tự túc tài chánh và tự sinh sồi. Các sứ đồ trở lại thăm những hội chúng ấy để làm vững mạnh và khích lệ những tín hữu (14:21,22; 15:41; 20:1,2) và để bổ nhiệm các trướng lão (14:23).
Trong những chuyến truyền giáo, các sứ đồ và những cộng sự của họ đôi khi tự túc (18:3; 20:34). Đôi khi họ được chu cấp bởi các món quà từ các Hội Thánh và các cá nhân (Philíp 4:10,15-18).
Phaolô đã làm việc để không những tự chu cấp mà còn chu cấp cho những người cùng ở với ông nữa (20:34).
Dầu họ được dâng cho ân điển Chúa bới Hội Thánh địa phương của mình, và được các Hội Thánh địa phương chu cấp, thế nhưng họ không bị kiểm soát bởi các Hội Thánh địa phương. Họ là những đại diện tự do của Chúa để rao báo toàn bộ ý định của Đức Chúa Trời và không hề giữ lại bất kỳ điều ích lợi nào (20:20).
Vào lúc kết thúc hành trình truyền giáo, họ Mồ về với Hội Thánh quê hương của mình và tường trình việc Chúa đã làm thế nào qua họ (14:26-29; 18:22,23). Đây là khuôn mẫu tốt cho mọi giáo sĩ noi theo trong mỗi một thời đại của Hội Thánh.
E. Giáo Hội Nghị Giẽrusalem (15:1-35) 15:1 Cuộc tranh luận nổi lên về phép cắt bì trong Hội Thánh Antiốt cũng được mô tả Ương Galati 2:1-10. Kết hợp hai bản ký thuật này với nhau, chúng ta có bức tranh như sau: Chắc chắn mấy anh em tín hữu giả đi từ Hội Thánh Giêrusalem đến Antiốt và bắt đầu giảng cho hội chúng tại đó. Nội dung sứ điệp của họ là người Ngoại Bang phải chịu cắt bì thì mới được cứu. Tin nơi Chúa Jêsus chưa đủ; họ còn phải đặt mình dưới luật pháp của Môise nữa. Đương nhiên, đây là cuộc tấn công trực điện vào Tin Lành của ân điển Đức Chúa Trời. Tin Lành
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thật của ân điển dạy rằng Đấng Christ đã hoàn tất công tác cần thiết cho sự cứu rỗi ừên thập tự giá rồi. Tất cả những gì tội nhân cần phải làm chính là lấy đức tin tiếp nhận Ngài. Hễ giới thiệu công đức hay việc lành của con người, thì chính là lúc không còn ân điển nữa. Dưới ân điển, mọi sự đều nương nhờ nơi Đức Chúa Trời chứ không nơi con người. Nếu có kèm điều kiện, thì đó không còn là tặng phẩm nữa nhưng là món nợ. Sự cứu rỗi chính là một món quà; không làm để kiếm được hay nhờ công đức để kiếm được.
15:2,3 Phaolô và Banaba chống đối kịch liệt những người thiên về Do Thái giáo này, biết rằng họ đến cướp lấy của tín hữu ngoại bang quyền tự do họ đã có ương Chúa Jêsus Christ.
ở đây ữong Công Vụ 15, chúng ta biết những anh em tại Antiốt quyết định sai Phaolô và Banaba cùng với mấy anh em khác... đi lẽn thành Giẽrusalem, đến cùng các sứ đổ và trưởng lão tại đó. Trong Galati 2:2, Phaolô nói ông lên Gỉêrusalem bới sự khải thị. Đương nhiên không có sự mâu thuẫn nào cả. Thánh Linh Đức Chúa Trời đã tỏ cho Phaolô biết ông nên đi, và cũng bày tỏ cho Hội Thánh tại Antiốt biết anh em nên sai ông đi. Trên đường đến Giêrusalem, nhóm này dừng lại nhiều chặng ở Phênixỉ và Samari, thuật lại sự hoán cải của Người Ngoại Bang, và mỗi khi kể lại câu chuyện ấy, họ đem đến niềm vui lớn.
15:4 Khi vừa tới Giêrusalem, Phaolô đến riêng với các sứ đổ và các trưởng lão thuật cho họ nghe mọi điều về Tin Lành mà ông đang giảng cho người ngoại bang. Họ phải thừa nhận đây cũng chính là Tin Lành họ đang giảng cho người Giuđa.
15:5 Dường như chính trong một buổi họp toàn Hội Thánh, có mấy kẻ về đạo Pharisi đã tin Chúa đứng dậy nói người ngoại bang phải chịu phép cắt bì và phải giữ luật pháp Môise thì mới trở thành môn đồ theo ý nghĩa đúng nhất.
15:6 Từ câu ó, có vẻ chỉ các sứ đồ và trưởng lão có mặt khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, câu 12 dường như cho thấy cả Hội Thánh có mặt tại đó.
15:7-10 Khi Phỉerơ đứng lên, có lẽ phe chống đối cảm thấy ông sẽ hậu thuẫn quan điểm của họ. Dầu sao đi nữa, Phỉerơ cũng là sứ đồ cho người chịu cắt bì. Tuy nhiên, những hy vọng của họ đã hóa ra thất vọng. Phierơ nhắc cho thính giả nhớ vài năm trước, Đức Chúa Trời đã định cho người ngoại được nghe Tin Lành trước hết từ chính môi miệng ồng. Điều này xảy ra ương nhà Cọtnây. Khi Đức Chúa Trời thấy lòng của người ngoại bang đang lấy đức tín đến với Ngài, Ngài đã ban cho họ Đức Thánh Lỉnh cũng như đã ban cho người Giuđa Ưong Lễ Ngũ Tuần. Tại thời điểm đó, Đức Chúa Trời không đòi hỏi những người ngoại bang này phải chịu cắt bì. vấn đề họ là người ngoại bang cũng không có gì khác biệt cả; Ngài đã tẩy sạch lòng họ bởi đức tin. Vì Đức Chúa Trời đã chấp nhận người ngoại bang trên nguyên tắc đức tin chứ không theo bởi nguyên
tấc giữ luật pháp, nên Phierơ hỏi hội chúng vì sao giờ đây lại tính đặt người ngoại bang dưới ách của luật pháp -một cái ách mà cả tổ phụ cứa họ lẫn chính họ đểu không thể mang nổi. Luật pháp không hề cứu bất kỳ ai. Chức vụ của luật pháp là định tội, chứ không xưng công bình. Luật pháp cho biết tội, chứ không cứu khỏi tội.
15:11 Quyết định cuối cùng của Phierơ thật đáng lưu ý đặc biệt. ông bày tỏ lòng hết sức tin quyết rằng bởi ân điển của Chúa Jẽsus (chứ không phải bởi tuân giữ luật pháp) chúng ta (người Giuđa) được cứu cũng như người ngoại vậy. Chắc người ta đã mong đợi Phierơ - là một người Giuđa - nói rằng người ngoại bang phải được cứu đồng một cách như người Giuđa. Nhưng ở đây cho thấy ân điển chiến thắng những kỳ thị chủng tộc.
15:12 Sau khi Phierơ nói xong, Banaba và Phaolô thuật lại câu chuyện về cách Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân ngoại, và thể nào Ngài đã kèm nhiều phép lạ dấu kỳ theo với công tác giảng Tin Lành.
15:13,14 Phierơ đã kể xong thể nào Đức Chúa Trời đã mớ cánh cửa đức tín lẩn thứ nhất cho dân ngoại qua ông. Phaolồ và Banaba bổ sung thêm lời chứng về cách Chúa đã hành động qua họ để đem Tin Lành đến cho người ngoại. Giờ đây Giacơ phát biểu cách có thẩm quyền rằng mục đích hiện nay của Đức Chúa Trời dành cho thời đại này chính là từ những dân ngoại kêu gọi một dân cho Danh Ngài. Về cơ bản, đây chính là điều Sỉmôn (Phierơ) vừa thuật lại.
15:15-19 Sau đó, Giacơ ưích Amốt 9:11,12. Để ý, ông không bảo việc kêu gọi các dân ngoại là để làm ứng nghiệm lời tiên tri của Amốt, nhưng ưái lại việc đó phù hiệp với lời các đấng tiên tri. Hội chúng đừng nghĩ việc Đức Chúa Trời ban em cứu rỗi thăm viếng dân ngoại như một điều lạ lùng. Vì điều này đã được báo trước rõ ràng Ưong Cựu ước. Đức Chúa Trời đã bảo trước rằng các dân ngoại sẽ được ban phước như thế, chứ không phải với tư cách những người Giuđa đã tin Ngài.
Câu trích từ Amốt nhìn hướng tới Thiên Hy Niên, khi Đấng Christ sẽ ngồi trên ngai Đavít và người ngoại bang sẽ tìm kiếm Chúa. Giacơ thực sự không nói rằng lời tiên tri đã được ứng nghiệm vào thời điểm ông nói. Đúng hơn, ông nói sự cứu rỗi của dân ngoại đang xảy ra lúc ấy là phù hiệp với lời Amốt đã nói sẽ xảy ra sau này.
Lập luận của Giacơ là thế này: trước hết Đức Chúa Trời thăm viếng dân ngoại để chọn từ họ một dân cho Danh Ngài. Đây là điều đang xảy ra lúc bấy giờ (và vẫn còn đang xảy ra). Những người ngoại bang đã tin Chúa được đưa vào trong Hội Thánh cùng với những người Giuđa đã tin Chúa. Điều đang xảy ra lúc đó với quy mô nhỏ (sự cứu rỗi của dân ngoại bang) về sau sẽ xảy ra trên quy mô lớn hem. Đấng Christ sẽ MỞ lại, khôi phục quốc gia Ysơraên, và cứu mọi dân ngoại bang nào cẩu khẩn danh Ngài.
Giacơ xem những biến cố đương thời là lần thăm viếng thứ nhất của Đức Chúa Trời trên dân ngoại, ồng
cảm thấy lần thăm viếng thứ nhất này phù hiệp hoàn hảo với lởi Amốt báo trước - sự thăm viếng ữong các dân ngoại ữong tương lai khi Đấng Christ trở lại với tư cách Vua. Hai biến cố này phù hiệp với nhau, dầu vậy chúng không phải là một.
Như vậy, hãy để ý thứ tự các biến
ỉ cố:
1.	Việc chọn từ giữa các dân ngoại ra một dân cho danh Ngài (câu 14) ương Thời Đại Ân Điển hiện nay.
2.	Sự khôi phục phần dân Ysơraên tín Ngài lúc Đấng Christ hiện đến lần thứ nhì (câu 16).
3.	Sự cứu rỗi của các dân ngoại tiếp theo sau sự khôi phục Ysơraên (câu 17). Những dân ngoại này được gọi là mọi dân được gọi bởi Danh ỉa.
Lời Giacơ trích Amốt 9:11,12 là hoàn toàn khác với cách diễn đạt của Cựu Ước. Một phần sự khác biệt này được giải thích bới sự kiện dường như Giacơ đang ưích bản Hylạp. Tuy nhiên, câu trích này thậm chí cũng hoàn toàn khác với Bản Bảy Mươi. Một cách giải thích ấy là: chính Đức Thánh Linh đã soi dẫn những lời lẽ này thuở ban đầu cũng chính là Đấng cho phép thay đổi chúng để giải quyết nan đề lúc này. Một lối giải thích khác hẳn là: các thủ bản tiếng Hibálai có rất nhiều cách ghi trong Amốt 9. Alíorđ tin rằng chắc hẳn Giacơ phải trích từ một bản dịch rất sát với bản kinh vãn Hibálai được chấp nhận rộng rãi, nếu không phe Pharisi sẽ không bao giờ chấp nhận câu trích đó là một bằng chứng.
Rồi đó, ta sẽ trở lại (câu ló). Giacơ đã nói rằng chương trình của
Đức Chúa Trời cho thời đại hiện nay chính là mở cửa đức tin cho dân ngoại bang. Không phải toàn bộ dân ngoại đều được cứu, nhưng Ngài sẽ chọn từ giữa họ ra một dân cho danh Ngài. Giờ đây Giacơ nói thêm rằng rồi đó, tức là, sau khi Hội Thánh đã được kêu gọi ra khỏi giữa các dân, Đức Chúa Trời sẽ trở lại và dựng lại đền tạm của Đavít vốn bị đổ nát. Đền tạm của Đavít là lối nói theo nghĩa bóng để mô tả nhà Ngài hay gia đình Ngài. Sự khôi phục đền tạm ấy làm hình bóng sự khôi phục hoàng gia Ưong tương lai và tái lập ngai Đavít để Đấng Christ ngồi trên ngai ấy Ương tư cách Vua! Bấy giờ, Ysơraên sẽ ưở thành kênh dẫn phước hạnh đến cho thế gian. Những người còn sót lại của nhân loại sẽ tìm kiếm Chúa, ngay cả mọi dân ngoại được gọi bằng Danh Ngài.
Câu Ưích từ Amốt kết thúc với lời tuyên bố đây là những lời phán của Chúa là chính Đấng làm nên những việc này.
Do đó, vì mục đích hiện nay của Đức Chúa Trời là kêu gọi từ giữa các dân ngoại ra một dân cho chính Ngài, nên Giacơ khuyên đừng quấy rối dân ngoại bằng cách đặt họ dưới luật pháp Môise. Về sự cứu rỗi, toàn bộ những điều cần thiết chính là đức tin.
15:20 Tuy nhiên, ông đề nghị khi viết thơ cho Hội Thánh tại Antiốt, nên khuyên các thánh đồ tại đó kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thẩn tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. Thoạt nhìn có vẻ ở đây Giacơ đang tự đổi ý. Chẳng phải đây cũng là một hình thức của chủ nghĩa
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duy luật pháp sao? Chẳng phải giờ đây ông đang đặt họ dưới luật pháp sao? Cầu ưả lời ấy là lời khuyên này không hề liên quan đến đề tài sự cứu rỗi. Vấn đề đó đã được giải quyết xong xuôi rồi. Nhưng lời khuyên này liên quan đến sự thông công giữa những tín hữu Giuđa và tín hữu ngoại bang. Tuy vâng giữ những chỉ thị này không phải là điều kiện để được cứu rỗi, nhưng đương nhiên sự vâng lời ấy hết sức quan trọng để ưánh gây những rạn nứt gay gắt trong Hội Thánh đầu tiên.
Những điều bị cấm là:
1.	Sự ô uế của thẩn tượng. Trong câu 29, điều này được giải thích là của cúng thần tượng. Nếu tín hữu người ngoại tiếp tục ăn những của cúng này, thì anh em Do Thái của họ có thể thắc mắc cách nghiêm túc không biết anh em ngoại bang này đã bỏ thờ lạy hình tượng chưa. Dầu những Cơ Đốc nhân ngoại bang có thể được tự đo ăn những thức ăn như thế, nhưng điều đó tỏ ra là đá vấp chân cho anh em Do Thái yếu đuối, vì vậy việc đó sẽ là sai.
2.	Sự gian dâm.62 Đây là Ương tội của dân ngoại. Do vậy, thật hết sức quan trọng khi Giacơ đưa điều này vào cùng với những đề tài đã nêu. Trong Kinh Thánh, mạng lịnh truyền kiêng sự gian dâm không hề bị thu hồi. Đây là áp dụng thường trực cho mọi thời đại.
3.	Thú vật chết ngột. Lịnh cấm này ƯỞ về với giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với Nôê sau Cơn Nước Lụt (Sáng Thế Ký 4:9). Vì vậy, đây là mạng lịnh vẫn hiệu lực cho nhân loại chứ không phải chỉ cho dân Ysơraên.
4. Huyết. Mạng lịnh này cũng trở về với Sáng Thế Ký 9:4 và như vậy có trước luật Môise. Vì giao ước với Nôê chưa hề bị hủy, nên chúng ta hiểu quy định này vẫn hiệu lực cho ngày nay.
15:21 Điều này giải thích vì sao có lời khuyên của câu 20. Có người Gỉuđa trong mỗi thành, và họ vẫn luôn được dạy rằng thật sai quấy khi làm những việc mà Giacơ cảnh cáo ở đây. Không những phạm tội gian dâm là sai, mà ăn của cúng thần tượng, thịt thú vật chết ngột và ăn huyết cũng là sai. Như vậy, vì sao người ngoại bang lại xúc phạm đến Đức Chúa Trời bằng cách phạm tội gian dâm, hay xúc phạm đến loài người bằng cách làm những việc kia?
15:22 Như vậy, đã quyết định rõ ràng rằng người ngoại không cần phải chịu phép cắt bì thì mới được cứu. Bước kế tiếp là gửi thông báo chính thức bằng văn bản của quyết định này đến cho Hội Thánh tại Antiốt. Các sứ đồ và trưởng lão tại Giêrusalem, cùng cả Hội Thánh, cử Giuđe, cũng gọi là Basaba, và Sila, cả hai đều là người đứng đẩu trong hàng anh em, để họ cùng trở về Anliốt với Phaolô và Banaba. Sila này cũng chính là người về sau trở thành bạn đồng hành của Phaolũ, và còn được gọi là Sinvanh ương các thơ tín.
15:23-29 Nội dung cơ bản của bức thơ được nói rõ ở đây. Lưu ý là các anh em giả mạo từ Giêrusalem đến Antiốt lúc ban đầu chưa hề nhận được sự cho phép hay phê chuẩn của Hội Thánh tại Giêrusalem (câu 24).
Sự nương cậy từng giây phút một của các môn đồ vào Thánh Linh được
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gợi ý trong câu 28: ấy là Đức Thánh Lỉnh và chúng ỉa ưng rằng... Có người thích gọi đây là "sự cộng tác cấp cao hơn của Đức Thánh Linh."
15:30,31 Khi bức thơ từ Giêrusalem được đọc trong Hội Thánh Antiốt, có sự yên ủi lớn. Các môn đồ tại đó giờ đây biết Đức Chúa Trời đã cứu họ với tư cách người ngoại bang, chứ không phải bởi họ ưd thành người Giuđa.
15:32,33 Giuđe và Sila vẫn ở lại dự thêm vài buổi nhóm để khuyên bảo và gây dựng các anh em trong đức tín. Sau ít lâu được thông công và phục vụ vui vẻ tại Antiốt, họ ưở về Giêrusalem.
15:34 Câu 34 trong thuyền thống King James (cũng giống câu 34 Bản Việt Ngữ) không có trong cả thủ bản cổ nhất lẫn đại đa số các thủ bản (xem chú thích cuối trang của bản NKJV). Dường như một số viên thư ký sao chép nghĩ rằng sẽ ích lợi khi cung cấp thêm thông tin này để giải thích điều có vẻ như mâu thuẫn giữa câu 33 và 40. Câu 33 mô tả Sila đang quay về Giêrusalem. Nhưng rồi trong câu 40, ta thấy ông đi cùng Phaolô Ương hành trình truyền giáo lần thứ nhì. Giải pháp hiển nhiên ấy là: Sila đã thật sự trở về Giêrusalem, nhưng sau đó được Phaolô liên lạc và mời cùng đi trong những chuyến hành trình truyền giáo.
15:35 Phaolô và Banaba ở lại Antiốt giảng và dạy đạo. Còn có nhiều đầy tớ khác nữa của Chúa đang phục vụ hội chúng. Những biến cố được mô tả trong Galati 2:11-14 chắc đã xảy ra tại thời điểm này.
F. Hành Trình Troyền Giáo Thứ Nhì Của Phaolõ: Tiểu Á Và Gòréc (15:36 -18:22)
15:36-41 Đã đến lúc bắt đầu Hành Trình Truyền Giáo Thứ Nhì. Phaolô bắt đầu thảo luận vấn đề với Banaba, đề nghị trở lại thăm các thành phố trước kia họ đã giảng đạo. Khi Banaba khăng khăng đem cháu của ông là Mác cùng đi, Phaolô kịch liệt phản đối. Ông còn nhớ như in thể nào Mác đã lìa hai người trong xứ Bamphily, và rõ ràng sợ Mác sẽ làm như vậy lần nữa. Sự cãi lẫy giữa Banaba và Phaolú trở nên dữ dội đến nỗi hai đầy tớ đáng kính này của Chúa đã phân rẽ nhau. Banaba đem Mác cùng xuống thuyền vượt qua đảo c híp rơ, là nơi sinh của ông, và cũng là chặng dừng đầu tiên của hành trình truyền giáo lần thứ nhất. Phaolô chọn Sila rồi đi qua xứ SYRI và XỨ SILISI, làm cho các Hội Thánh được vững mạnh.
Cầu 36 và 41 cho chúng ta biết thêm tinh thần chăn bầy chân chính của Phaolô. Sự quan tâm trìu mến của ông đối với dân sự Chúa đã có lần được phản ánh bởi một giáo sư nổi tiếng. Giáo sư này nói ông muốn kiện toàn một thánh đồ duy nhất để làm công tác phục vụ còn hem kêu gọi hàng trăm người vào những bước khới đầu của nếp sống Cơ Đốc.
Đến đây dứt khoát nảy sinh thắc mắc: "Ai đúng, Phaolô hay Banaba?" Có lẽ lỗi ở cả hai. Có lẽ Banaba đã để cho phán đoán của mình bị ảnh hưởng bới tình cảm tự nhiên dành cho Mác. Câu 39 cho thấy có sự cãi lẫy nhau dữ dội giữa Phaolô và Banaba. "Sự kiêu ngạo chỉ sanh ra điều cãi lộn" (Châm
CÔNG vụ
ÁC SỨ ĐỒ 685
CÔNG vụ
ÁC SỨ ĐỒ 689


Ngôn 3:10). Do đó, cả hai đều phạm tội kiêu ngạo ương vấn đề này. Những người cho Phaolô đúng thì chỉ ra rằng từ thời điểm này, Banaba đã biến mất khỏi câu chuyện. Hem nữa, Phaolô và Sila được anh em giao phó cho ân điển Chúa, nhưng Kinh Thánh không nói như vậy trong trường hợp của Banaba và Giăng Mác. Dầu trường hợp nào đi nữa, thật phấn khởi khi nhớ rằng cuối cùng Mác đã thực sự đạt được những phẩm chất của mình và đã hoàn toàn lấy lại được lòng tín của Phaolô (II.Timôthê 4:11).
Sự Tự TRỊ CỦA HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG
Giáo Hội Nghị Giêrusalem thoạt nhìn có vẻ như một tòa án tối cao của giáo phái. Nhưng sự thực thì ngược lại.
Mỗi hội chúng địa phương ương thời đầu của Cơ Đốc giáo đều tự trị -tức là tự quản trị. Không hề có sự liên minh các Hội Thánh với một thẩm quyền ưên họ. Không hể có các giáo phái và không hề có các trụ sớ giáo phái. Mỗi Hội Thánh địa phương đều chịu Ưách nhiệm trực tiếp với Chúa. Điều này được mô tả trong Khải Huyền 1:13, trong đó ta thấy Chúa đứng giữa bảy chân đèn bằng vàng. Những chân đèn này tượng trưng cho bảy Hội Thánh của vùng Asi. Ý chính ấy là: không hề có một đại diện quản trị đứng giữa các Hội Thánh riêng lẻ này với chính Đầu vĩ đại của Hội Thánh. Mỗi Hội Thánh đều được quản Ưị trực tiếp bới chính Ngài.
Vì sao điều này lại quan Ưọng đến như thế? Trước hết, điều này đang ngăn chận sự truyền bá lời dạy sai lầm. Khi các Hội Thánh được liên kết với nhau dưới một quyền kiểm soát chung, các thế lực của chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa duy lý và sự bội đạo có thể chiếm giữ toàn bộ thế trận chỉ bằng cách đơn giản nắm giữ các trụ sở trung tâm và các trường học của giáo phái. Nơi đâu các Hội Thánh độc lập với nhau, nơi đó kẻ thù phải đánh trận chống lại cả đạo quân của các đem vị riêng biệt nhau.
Thứ nhì, sự tự Ưị của Hội Thánh địa phương là sự bảo vệ quan trọng khi có một chính quyền thù địch đang nắm quyền. Khi các Hội Thánh được kết thành liên đoàn, một chính quyền chuyên chế có thể kiểm soát họ hoàn toàn bằng cách kiểm soát một số ít những lãnh tụ các lãnh đạo tại các trụ sở. Khi các Hội Thánh không chịu công nhận thẩm quyền tập quyền, họ có thể dễ dàng hem để đi vào hoạt động thầm lặng ương những lúc bị hà hiếp.
Rất nhiều chính quyền ngày nay, bất luận là dân chủ hay độc tài, đang cố tạo sự liên hiệp nhiều Hội Thánh nhỏ và độc lập. Họ bảo họ không muốn xử lý với rất nhiều đơn vị địa phương, nhưng muốn xử lý với một ủy ban trung ương đại diện cho toàn bộ những đơn vị đó. Các chính quyền tự do cố tạo ra liên hiệp này bằng cách đề nghị nhiều đặc ân và ích lợi nào đó. Các chính quyền khác cố áp đặt sự liên hiệp này bằng sắc lệnh, như Hitler đã làm Ưong Đệ Tam Quốc Xã. Dầu trường hợp nào đi nữa, những Hội Thánh nào đầu hàng trước áp lực ấy thì đánh mất đặc điểm theo
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đúng Kinh Thánh của mình cũng như năng lực để chống lại chủ nghĩa tân phái và năng lực để tiếp tục hoạt động âm thầm trong lúc bị bắt bớ.
Có lẽ sẽ có người phản đối rằng các Hội Thánh ương sách Công Vụ đã thực sự có một thẩm quyền trung ương, tức là hội đồng tại Giêrusalem mà chúng ta vừa khảo sát. Tuy nhiên, nghiên cứu kỹ phân đoạn này sẽ thấy đấy không phải là một tập thể chính thức nắm các quyền lực điều hành. Đây đem giản là cuộc nhóm họp các sứ đồ và các trưởng lão trong cương vị cố vấn.
Giáo Hội Nghị này không triệu tập người đến từ Antiốt; Antiốt quyết định đến hỏi ý người tại Giêrusalem. Quyết định của Giáo Hội Nghị không ràng buộc trên các Hội Thánh; quyết định này đơn giản được nêu ra như một đánh giá tổng hợp của toàn nhóm.
Lịch sử của Hội Thánh đã tự lên tiếng. Nơi nào có sự liên minh của các Hội Thánh dưới một tổ chức trung ương, nơi đó thúc đẩy nhanh sự suy thoái. Lời làm chứng thuần khiết nhất cho Đức Chúa Trời đã được duy trì bởi những Hội Thánh nào không chịu sự thống ưị của con người từ phía bên ngoài.
16:1,2 Ắt hẳn biết bao hồi ức áp đến với Phaolô giống như chim sẻ ùa vào nhà kho khi ông trở lại ĐẸTBƠ và LÍTTRƠ. Ta có thể nghĩ hồi ức bị ném đá tại Líttrơ có lẽ khiến ông nghi ngại không dám quay lại đây. Nhưng vị sứ đồ biết Đức Chúa Trời có dân sự Ngài trong vùng này, và không một suy tính nào về an toàn cá nhân có thể ngăn trớ ông.
Như đã gợi ý trước đây, có lẽ Timôthê đã tin Chúa qua chức vụ của Phaolô khi ông ghé thăm Líttrơ (dường như là thành phố quê hương của Timôthê) lần thứ nhất. Mẹ của Timôthê, là ơnít, và bà ngoại của Timôthê là Lôít, đều là những tín hữu người Do Thái (II.Timôthê 1:5). Cha ông là người Gờréc và có lẽ lúc này đã qua đời.
Lòng Phaolô vui mừng khi qua các anh em tại Líttrơ và Ycôni biết Ti mô thê đang tiến triển rất tốt Ương đạo Đấng Christ. Phaolô mời Timôthê cùng đi Ương hành trình truyền giáo này. Chúng ta nên lưu ý, các sứ đồ đầu tiên không những làm việc từng đôi, nhưng cũng đưa theo những anh em trẻ hơn (Mác và Timôthê) để huấn luyện những phương diện thực tiễn của chức vụ Cơ Đốc. Thật là đặc ân lớn biết bao cho những chàng trai này được mang ách chung với những bậc lão thành kỳ cựu dày đặn kinh nghiệm trong sự nghiệp truyền giáo Cơ Đốc.
16:3 Trước khi Phaolô lên đường, ông làm phép cắt bì cho Timôthê. Vì sao ông làm việc này, trong khi trước đó ông cương quyết không cho Tít chịu cắt bì (Galati 2:1-5)? Càu ưả lời đơn giản thế này: trong trường hợp Tít, đây là vấn đề về giáo lý Cơ Đốc nền tảng, trong khi ở đây không phải là vấn đề giáo lý. Các giáo sư giả đang quả quyết người mang huyết thống ngoại bang - như Tít - phải chịu cắt bì thì mới được cứu. Phaolô nhận thấy đấy là phủ nhận tính đầy đủ trong công tác chuộc tội của Đấng Christ, và sẽ không chịu chấp nhận việc đó. Trường hợp ở đây lại hoàn toàn khác.
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Dân chúng trong vùng biết Timôthê thuộc dòng dõi Giuđa qua mẹ ông. Phaolô, Sila và Timôthê sắp ra đi truyền giáo. Những mối giao tiếp đầu tiên của họ thường xuyên sẽ là với người Giuđa. Nếu những người Giuđa này biết Timôthê không chịu cắt bì, có thể họ không chịu lắng nghe; còn nếu Timôthê đã chịu cắt bì, thì sẽ không có khả năng nào gây vấp phạm về vấn đề này. Vì đây hoàn toàn là vấn đề vô thưởng vô phạt về đạo đức chứ không phải quan trọng về giáo lý, nên Phaolô để cho Timôthê chịu nghi lễ Do Thái này. Ông đã trở nên mọi sự với mọi người để bằng mọi cách cứu được một vài người (I.Côrinhtô 9:19-23).
Lối giải thích việc Phaolô làm phép cắt bì cho Timôthê để người Giuđa chịu nghe Tin Lành dường như được hàm ý mạnh mẽ qua những chữ, bởi cớ những người Giuđa ở trong các nơi đó, nên Phaolô lấy người và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy đểu biết cha Timôthẽ là người Gờréc.
16:4,5 Khi ba giáo sĩ đi trải qua các thành của xứ Lycaonỉ, họ đã trao cho các Hội Thánh này mấy lể luật mà các sứ đồ và trưởng lão tại thành Giêrusalem lập ra. Nói vắn tắt, mấy lể luật này như sau:
1.	Về sự cứu rỗi, chỉ cần một mình đức tin mà thôi. Đừng nên kèm thêm phép cắt bì hay việc giữ luật pháp vào với đức tin như một điều kiện để được cứu.
2.	Sự gian dâm bị cấm đối với mọi tín hữu và với mọi thời đại, nhưng lời nhắc nhở này chắc chủ yếu nói cho những tín hữu ngoại bang ưở lại tín Chúa, vì đây đã (và hiện là) tội lỗi thường xuyên của họ.
3. Thịt cúng thần tượng, thịt từ những thú vật chết ngột, và huyết, bị cấm dùng làm thức ăn, không phải với tư cách những vấn đề thiết yếu về sự cứu rỗi, nhưng để đẩy mạnh sự thông công giữa các tín hữu người Do Thái và người ngoại bang. Một số huấn thị này đã được điều chỉnh sau đó (xem I.Côrinhtô 8-10; I.Timôthê 4:4,5).
Nhờ chức vụ của họ, các Hội Thánh được vững vàng trong đức tin, và số người tin Chúa càng ngày càng thêm lên.
16:6-8 Những câu này hết sức quan Ương vì cho thấy sự giám sát và hướng dẫn của Thánh Linh Ưong chiến lược truyền giáo của các sứ đồ. Sau khi ưở lại thăm các Hội Thánh tại xứ PHIRIGỈ và GALATỈ, họ tính tiến vào vùng Asi, nằm ở phía tây cõi Tiểu Á, nhưng Đức Thánh Linh cấm. Kinh Thánh không cho biết vì sao; có người gợi ý có lẽ theo ý định của Đức Chúa Trời, vùng này được đành cho Phierơ (xem I.Phierơ 1:1). Bằng mọi giá, họ đi lên hướng tây bắc tiến vào vùng MYSI. Vùng này thực sự nằm Ương tỉnh Asỉ, nhưng dường như họ không giảng đạo tại đó. Khi họ toan đi lên hướng đông bắc để vào xứ Biỉhỉni, dọc theo bờ biển Euxine (Biển Đen), thì Đức Thánh Linh không cho phép. Vì vậy họ đi thẳng xuống hướng tây đến thành phố bên biển là TRÔÁCH. Từ đó, các giáo sĩ có thể nhìn qua Biển Aegean hướng đến Gờréc, ngưỡng cửa của Châu Âu. Ryrie viết:
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Asi cần nghe Tin Lành, nhưng đây chưa phải thời điểm của Chúa. Nhu cầu không lập thành sự kêu gọi họ. Họ vừa mới đến từ phía đông; họ bị cấm đi xuống phía nam hay lên phía bắc, nhưng họ không giả định rằng Chúa đang dẫn họ đến hướng tây - họ chờ đợi những chỉ thị cụ thể của Ngài. Một mình lý luận mà thôi
cũng không phải cơ sở cho sự kêu
• 63 gọi-
16:9 Trong sự hiện thấy ban đêm, Phaolô thấy một người Maxẽđoan mời ông đến giúp. Maxêđoan là vùng phía bắc của Hylạp, ngay phía tây của Trôách. Dù có ý thức hay không đi nữa, Maxêđoan (và toàn Âu Châu!) vẫn cần Tin Lành của ơn cứu chuộc. Chúa đã đóng cửa tại Asi để những đầy tớ Ngài đem Tin Lành đến Âu Châu. Stalker đã vẽ lên bức tranh này:
[Người Maxêđoan này] đại diện cho Âu Châu, và tiêng kêu cứu của ông đại diện nhu cầu của Âu Chăn cần đến Đấng Christ. Trong sự hiện thấy, Phaolô đã nhận ra những lời hiệu triệu thiên thượng; và chính buổi hoàng hôn kế tiếp tỏa ánh sáng vàng rực trên Hellespont thì cũng soi bóng của ông đang ngồi trên boong tàu, mũi thuyền hướng tới bờ biển Maxêđoan.64
16:10 Có sự thay đổi quan ương ở đây ương đại từ nhân xưng, thay đổi từ ông ta (Phao Lô) sang chúng ta. Người ta thường cho rằng Luca, tác giả của sách Công Vụ, đã nhập đoàn với Phaolô, Sila và Timôthê vào lúc này. Từ đây MỞ đi, ồng ghi lại những biến cố với tư cách một nhân chứng trực tiếp.
Sự HƯỚNG DẪN THIÊN THƯỢNG
Để hoạt động hữu hiệu ưên đất, Hội Thánh đầu tiên đã nương cậy sự dẫn dắt của Đầu mình từ Thiên đàng. Nhưng làm thế nào Chúa Jêsus bày tỏ ý muốn của Ngài cho những tôi tớ Ngài?
Ngài đã để lại chiến lược chung của Ngài cho họ trước khi thăng thiên, khi phán: "Làm chứng về ta tại thành Giêrusalem, cả xứ Giuđê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất" (Công Vụ 1:8).
Sau khi thăng thiên, Ngài bày tỏ ý muốn Ngài cho họ bằng rất nhiều cách.
Phierơ và các môn đổ khác được đẫn dắt bởi Kinh Thánh Cựu Ước (Thi Thiên Ố9:25) để chọn người thay thế Giuđa (1:15-20).
Có ít nhất năm dịp Chúa hướng dẫn con người qua các sự hiện thấy -Anania (9:10-16); Cọtnầy (10:3); Phierơ (10:10,11,17); Phaolô (hai lần -16:9,10; 18:9).
Hai lần Ngài dẫn dắt qua các đấng tiên úi(\ 1:27-30; 21:10-12).
Nhiều lần khác, Cơ Đốc nhân được dẫn đắt bởi hoàn cảnh. Lấy ví dụ, họ bị tản lạc hay bị đuổi đi bởi cơn bắt bớ (8:1-4; 11:19; 13:50,51; 14:5,0). Chính quyền dân sự yêu cầu Phaolô và Sila rời khỏi Philíp (16:39, 40). Về sau, Phaolô bị nhà cầm quyền giải từ Giêrusalem đến Sêsarê (23:33). Hoàn cảnh Phaolô kháng án đến Sêsa đã quyết định chuyến đi của ông đến Rôma (25:11), và vụ đắm tàu sau đó ảnh hưởng đến thời điểm và diễn tiến của các bước đi (27:41; 28:1).
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Đôi khi sự dẫn dắt đến qua lời khuyên và sáng kiến của các Cơ Đốc nhân khác. Hội Thánh tại Giêrusalem sai Banaba đến Antiốt (Ì 1:22). Agabút đã nói tiên tri về cơn đỏi kém, và điều này khiến Hội Thánh tại Antiốt gởi quà cứu trợ đến cho các thánh đổ tại xứ Giuđê (11:27-30). Các anh em tại Antíốt sai Phaolô và Banaba đến Giêrusalem (15:2). Giuđe và Sila được Hội Thánh tại Gỉêrusalem sai đi cùng với Banaba và Phaolô (15:25-27). Phaolô và Sila được các anh em dâng cho ơn Chúa khi họ khỏi hành Chuyến Truyền Giáo Thứ Nhì (15:40). Phaolô đưa Timôthê cùng đi với mình khi rời Líttrơ (16:3). Các anh em tại Têsalônica sai Phaolô và Sila đến Bêrê bởi mối đe dọa của cuộc bạo loạn (17:10). Vấn đề các anh em tại Bêrê đưa Phaolô đi cũng vì cùng một nguyên nhân (17:14,15). Cuối cùng, Phaolô sai Timôthê và Êráp đến Maxêđoan (19:22).
Ngoài những phương pháp dẫn dắt ưên đây, còn nhiều trường hợp dường như con người nhận được những sự truyền thông ý muốn của Đức Chúa Trời cách ừực tiếp. Một thiên sứ của Chúa đã dẫn Philíp đến với hoạn quan Êthiôpi (8:26). Đức Thánh Linh đã phán với các đấng tiên tri và giáo sư tại Antiốt khi họ kiêng ăn cầu nguyện (13:1,2). Phaolô và Timôthê bị Đức Thánh Linh cấm giảng đạo tại Asi (lỏ:ó). Về sau họ cố gắng đến Bithini, nhưng Thánh Linh cũng không cho phép họ vào (16:7).
Như vậy tóm lại, những Cơ Đốc nhân đầu tiên nhận được sự dẫn dắt:
Ì. Qua Kinh Thánh.
2.	Qua những sự hiện thấy và lời tiên tri.
3.	Qua những hoàn cảnh.
4.	Qua lời khuyên và sáng kiến của các Cơ Đốc nhân khác.
5.	Qua sự truyền thông trực tiếp, có lẽ theo phương cách chủ quan ở bề Ương.
16:11,12 Đi thuyền từ Trôách lên
hướng tây bắc, những đại sứ không biết mệt mỏi của Đấng Christ đã thả neo lần đầu tiên để nghỉ đêm ngoài đảo SAMÔTRAXƠ. Kế đó, họ đến đất liền tại cảng NÊABÔLI, hơn một trăm hai chục dặm từ Trôách, rồi đi ưên đất liền vài dặm đến thành PHILÍP, là thành thứ nhất của Maxêđoan, và là thuộc địa.
16:13-15 Dường như tại thành Philíp không có nhà hội nào, nhưng Phaolô và những bạn đồng hành nghe nói một số người Do Thái nhóm lại vào ngày Sabát ở ngoài thành gần bẽn sông. Đến nơi, họ đã thấy một nhóm phụ nữ đang cầu nguyện, Ưong đó có một người tên Lyđi. Chắc bà là một người cải đạo Giuđa. Quê ở thành Thiatirơ, trong quận Lyđa, ở phía tây Tiểu Á, bà đã dời đến Philíp, ở đó bà làm nghề buôn hàng sắc tía. Thiatirơ nổi tiếng về thuốc nhuộm.
Không những đôi tai bà mở ra với Tin Lành, lòng bà cũng mở ra nữa. Sau khi tiếp nhận Chúa Jêsus, bà và người nhà chịu báptêm. Đương nhiên, những thành viên trong nhà của bà đã tin Chúa trước khi chịu báptêm. Kinh Thánh không nói Lyđi đã kết hôn; người nhà của bà gồm các đầy tớ.
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Ly đi được cứu không phải bởi việc lành, nhưng bà được cứu để làm việc lành. Bà đã chứng tỏ thực tại đức tin mình bằng cách mở cửa nhà mình cho Phaolô, Sila, Luca và Timôthê.
16:16,18 Một ngày kia, khi Phaolổ và những bạn đồng hành đang đi đến nơi cẩu nguyện, họ gặp một đẩy tớ gái bị quỷ bói khoa ám. Vì bị quỷ ám, nàng có thể tiên đoán tương lai và bày tỏ nhiều điều lạ lùng. Bằng cách này, nàng làm lợi lớn cho chủ.
Khi gặp những giáo sĩ Cơ Đốc, và suốt nhiều ngày tiếp theo đó, nàng đi theo họ, la lớn tiếng: "Những người đó là đẩy tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi." Điều nàng nói là thật, nhưng Phaoỉô thừa biết để không chấp nhận lời làm chứng của ma quỉ. ông cũng cực lòng vì tình trạng khốn khổ của cô gái bị ma quỉ bắt làm nô lệ này. Vì vậy, nhân Danh toàn năng của Đức Chúa Jêsus Christ, ông truyền ma quỉ ra khỏi nàng. Nàng lập tức được giải thoát khỏi ách nô lệ đáng kinh khiếp, trở thành một người có tâm trí tỉnh táo.
CÁC PHÉP LẠ
Các phép lạ có trong khắp chuyện kể của sách Công Vụ. Sau đây là một số những phép lạ nổi bật:
Sự ban cho các thứ tiếng lạ cách kỳ diệu (2:4; 10:46; 19:6).
Sự chữa lành người què tại cửa đền thờ (3:7).
Sự chết đoán phạt đột ngột dành cho Anania và Saphira (5:5,10).
Sự giải cứu các sứ đồ khỏi ngục (5:19).
Saulơ gặp gỡ Đấng Christ vinh hiển (9:3-0).
Sự chữa lành Ênê do Phierơ thực hiện (9:34).
Cứu sống Đôca (9:40).
Sự hiện thấy của Phierơ về tấm khăn sa xuống từ Ười (10:11).
Sự giải cứu Phierơ khỏi ngục (12:7-10).
Hêrốt bị giết bởi một thiên sứ (12:23).
Sự đoán phạt khiến thuật sĩ Êlyma bị mù (13:11)
Phaolô chữa lành người mù tại Líttrơ (14:10).
Phaolô được hồi phục sau khi bị ném đá tại Lítươ (14:19,20).
Sự hiện thấy của Phaolô về người Maxêđoan kêu cứu (16:9).
Phaolô đuổi tà linh ra khỏi đầy tớ gái tại Philíp (16:18).
Sự giải cứu Phaolô và Sila khỏi ngục tại thành Philíp (16:26).
Phaolô khiến ƠTích sống lại (20:10-11).
Lời tiên tri của Agabút (21:10,11).
Sự giải cứu Phaolô khỏi rắn lục tại Mantơ (28:3-6).
Sự chữa lành bệnh sốt cho cha của Búpliu (28:8).
Sự chữa lành bệnh tật của những người khác (28:9).
Ngoài những phép lạ này, Kinh Thánh còn nói các sứ đồ đã làm nhiều dấu kỳ phép lạ (2:43); Êtiên đã làm nhiều dấu kỳ phép lạ lớn giữa dân chúng (6:8); Philíp đã làm nhiều dấu kỳ phép lạ (8:6,13); Banaba và Phaolô đã làm nhiều dấu kỳ phép lạ (15:12); và Đức Chúa Trời đã làm nhiều phép lạ bớitayPhaolô (19:11).
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Khi nghiên cứu sách Công Vụ, tự nhiên sẽ nảy sinh thắc mắc: "Ngày nay chúng ta có nên mong đợi chính các phép lạ này không?" Thường có hai thái cực phải tránh khi trả lời câu hỏi này. Thứ nhất là quan điểm cho rằng vì chính Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi, nên đáng ra chúng ta phải đang nhìn thấy cùng những phép lạ đã thấy trong Hội Thánh đầu tiên.
Thái cực ngược lại ấy là quan điểm cho rằng các phép lạ chỉ dành cho những thời đầu của Hội Thánh và chúng ta không có quyền gì để mong đợi chúng ngày nay.
Đúng là Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi (Hêbơrơ 13:8). Nhưng điều đó không có nghĩa các phương pháp thiên thượng không hề thay đổi. Chẳng hạn, các tai vạ Chúa đã dùng tại Ềđíptô không hề tái diễn. Quyền năng của Ngài vẫn y nguyên. Ngài có thể làm bất kỳ phép lạ nào. Nhưng điều đó không có nghĩa Ngài phải thực hiện cùng các phép lạ ấy Ương mỗi thời đại. Ngài là Đức Chúa Trời của sự đa dạng vô hạn.
Mặt khác, chúng ta đừng gạt bỏ các phép lạ như thể chúng không dành cho Thời Đại Hội Thánh. Cũng rất đễ dàng để gán các phép lạ vào những ngăn tủ của các định kỳ rồi tự thỏa mãn với những đời sống chẳng bao giờ vươn lên trên thịt và huyết.
Đời sống của chúng ta phải được nạp đầy quyền năng siêu nhiên. Chúng ta phải không ngừng chứng kiến bàn tay của Đức Chúa Trời đang sắp xếp tuyệt vời các hoàn cảnh. Chúng ta đáng ra phải kinh nghiệm sự dẫn dắt của Ngài cách mầu nhiệm và đầy phép lạ. Chúng ta nên kinh nghiệm những biến cố ữong đời sống của chúng ta vượt ra ngoài những quy luật của xác suất. Chúng ta phải ý thức rằng Đức Chúa Trời đang xếp đặt các mối quan hệ giao tiếp, đang mở nhiều cánh cửa, đang xóa bỏ sự chống đối. Sự phục vụ của chúng ta phải ưàn đầy điều siêu nhiên.
Chúng ta đáng phải đang nhìn thấy những câu trả lời trực tiếp cho sự cầu nguyện. Khi đời sống của chúng ta tiếp xúc với các đời sống khác, chúng ta đáng phải nhìn thấy điều gì đó xảy ra vì Chúa. Chúng ta nên thấy bàn tay của Ngài ương những vụ phá sản, những sự trì hoãn, những tai nạn, những thua lỗ, và những điều dường như thảm kịch. Chúng ta nên kinh nghiệm những sự giải cứu phi thường và ý thức về sức mạnh, lòng can đảm, bình an và khôn ngoan vượt ra ngoài những giới hạn tự nhiên của mình.
Nếu đời sống của chúng ta chỉ sống trên bình diện tự nhiên, chúng ta khác với những người không tin Đấng Christ như thế nào? Ý muốn của Đức Chúa Trời là đời sống chúng ta phải mang tính siêu nhiên, sự sống của Đức Chúa Ịêsus Christ phải tuôn trào qua chúng ta. Khi điều này xảy ra, những điều không thể thực hiện được sẽ tan chảy, những cánh cửa đóng sẽ mớ ra, quyền năng sẽ tuôn trào. Bấy giờ chúng ta sẽ được tràn đầy Thánh Linh, và khi người ta đến gần chúng ta, họ sẽ cảm nhận những tia lửa của Thánh Linh.
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16:19-24 Thay vì biết em Chúa vì cô gái trẻ giờ đây không còn bị quỷ ám nữa, các chủ nàng căm tức cay đắng vì mất lợi lộc. Do đó họ kéo Phaolô và Sila đến trước mặt các thượng quan (praetors), và vu cáo họ nhiều điều. Về cơ bản, họ kết tội hai người là những người Giuđa gây rối loạn đang cố đảo lộn nếp sống Lamã. Đoàn dân phản ứng cách hung bạo, và các thượng quan truyền xé áo Phaolô và Sila rồi truyền đánh đòn. Sau trận đòn tơi bời, các giáo sĩ bị nhốt vào ngục, với lời dặn người để lao phải canh nghiêm ngặt. Người đề lao vâng lệnh, nhốt hai người vào ngục tối rồi tra chân họ vào cùm.
Trong phân đoạn này, chúng ta nhìn thấy hai phương pháp chính của Satan. Thứ nhất, hắn cố thử bằng tình bạn giả dối - là lời chứng của cô gái bị quỷ ám. Khi điều này thất bại, hắn viện đến bắt bớ công khai. Grant nói: "Kết đồng minh hay bị bắt bớ - đây là hai phương án để chọn: tình bạn giả dối hay chiến ữanh cồng khai." A. J. Pollock nhận định:
Chắc hẳn Ma Quỉ đã đắc chí biết bao khi nghĩ hắn đã đột ngột kết thúc sự nghiệp của những đầy tớ Đấng Christ tận tụy này. Chiến thắng của hắn đã non yểu như xưa nay chắc chắn phải vậy. Trong trường hợp này, điều đó lại háo thành lúng túng hoàn toàn cho hắn, và đẩy mạnh công tác của Chúa.65
16:25 Lúc nửa đêm, Phaolô và Sila cẩu nguyện, hát ngợi khen Chúa.
Niềm vui của họ hoàn toàn không lệ thuộc vào hoàn cảnh ưần gian này.
Nguồn mọi sự ca hát của họ là ở ưên trời cao. Morgan thừa nhận:
Ai cũng có thể hát khi cửa ngục mở toang, và khi mình được tìiong dong, tự do. Tâm hồn của Cơ Đốc nhăn hát trong ngục tù. Tôi nghĩ nếu tôi là Sila, chắc Phaolô đã phải hát đơn ca: nhưng dầu vậy, tôi nhìn thấy vinh quang và vẻ huy hoàng của Thánh Linh vươn cao hơn mọi sự khó khăn và giới hạn.66
16:26 Khi những tù nhân khác đang lắng nghe lời cầu nguyện và bài hát ca ngợi Chúa của hai người, ngục tù bị rúng động bởi cơn động đất khác thường. Cơn động đất này mở toang các cửa ngục tháo tung mọi xiểng xích, nhưng không làm sập tòa nhà.
16:27,28 Khi giật mình thức dậy thấy cửa ngục mở toang, viên đề lao nghĩ tù nhân đã ừốn hết. Biết sẽ mất mạng, ông rút gươm tự vẫn. Nhưng Phaolô trấn an viên đề lao không cần phải làm như vậy, vì mọi tù nhân đều còn cả đây.
16:29,30 Giờ đây một cảm xúc mới ngập tràn người đề lao. Nỗi sợ mất việc và có lẽ mất mạng đã nhường chỗ cho sự cáo ưách sâu xa về tội lỗi. Giờ đây ông sợ phải gặp Đức Chúa Trời ưong tội lỗi của mình. Ông kêu lên: "Các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi?"
Câu hỏi này phải đến trước mọi trường hợp hoán cải chân thật. Phải biết mình bị hưmấtưưởc khi có thể được cứu. Thật quá sớm để bảo cho một người biết cách làm sao để được cứu nếu người ấy chưa có thể nói từ tấm lòng mình trước: "Tôi thật sự đáng đi địa ngục."
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16:31 Những người duy nhất ưong Tân Ước từng được bảo phải tín nơi Chúa Jêsus Christ chính là những tội nhân đã bị cáo trách. Giờ đây khỉ người đề lao đã bị tan vỡ hoàn toàn bởi cớ tội mình, ông được cho biết: "Hãy tin Đức Chúa Jẽsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi."
ở đây không hề gợi ý gia đình ông sẽ tự động được cứu nếu ông tin cậy Đấng Christ. Ý nghĩa ở đây là nếu ông tín nơi Chúa Jêsus Chrisỉ, ông sẽ được cứu, và người nhà ông sẽ được cứu theo cùng một cách như vậy. "Hãy tin... thì ngươi sẽ được cứu, và hãy để người nhà ngươi cũng làm y như vậy."
Nhiều người ngày nay đường như rất khó biết được "tín" có nghĩa là gì. Tuy nhiên, khi một tội nhân thấy mình bị hư mất, bất lực, tuyệt vọng, chắc chắn đi địa ngục, và khi được cho biết phải tín nơi Đấng Christ là Chúa và Cứu Chúa của mình, người ấy biết chính xác tín có nghĩa là gì. Đấy chính là điều duy nhất còn lại mà người ấy có thể làm được!
16:32-34 Sau khi Phaolô và Sila dạy cho người nhà, người đề lao chứng tỏ sự tin Chúa thật của mình bằng cách rửa sạch vết thương của họ, và chịu báptêm không chút trì hoãn. Người cũng đưa hai người về nhà mình, mời ăn, và cùng với người nhà mừng rỡ vì họ đã biết Chúa.
Chúng ta sẽ nhắc thêm lần nữa rằng không hề có câu nào hậu thuẫn niềm tín có trẻ sơ sinh hay những trẻ em rất nhỏ Ương số người nhà đã chịu báptêm. Hết thảy họ đều đã đủ lớn để tín nơi Đức Chúa Trời.
16:35 Dường như các thượng quan
đã đổi lòng ương đêm hôm ấy, vì sáng hôm sau họ sai lính (lictors) báo tin phóng thích hai tù nhân này.
16:36,37 Khi người đề lao báo tin vui cho Phaolô, vị sứ đồ không chịu ra đi trong những hoàn cảnh như thế. Suy cho cùng, Sila và ông dù là người Do Thái, nhưng họ là công dân Lamã. Họ đã bị xét xử và đánh đập cách bất công. Có phải giờ đây các thượng quan nghĩ rằng hai người sẽ lẩn ưốn đi dường như có tội và nhục nhã trốn chạy? Điểu đó không được! Chính các thượng quan phải đến và thả tù nhân ra.
16:38-40 Các thượng quan đã thực sự đến, và đúng hơn đến để xin lỗi chuyện đó! Họ khuyên Phaolô và Sila rời khỏi thành để khỏi gây rối thêm. Với vẻ đường bệ của các con Vua, các tôi tớ Chúa đã ra ngục, nhưng họ không rời thành ngay lập tức. Trước hết họ đến nhà Lyđi, họ thăm hỏi các anh em và khích lệ họ. Thật tuyệt vời biết bao! Những người đáng ra phải nhận sự yên ủi nay đang đi khích lệ người khác.
Khỉ sứ mạng của họ tại Philíp đã xong, họ ra đi vui mừng và thành công mỹ mãn.
17:1 Khi rời khỏi Philíp, Phaolô và Sila đi ba mươi ba dặm về hướng tây nam đến AMPHIBÔLÍT. Trạm dừng kế tiếp của họ là ABÔLÔNI thêm ba mươi dặm nữa về hướng tây nam. Từ đó, họ đi theo hướng tây thêm ba mươi bảy dặm đến TÊSALÔNICA. Thành này nằm ở vị trí chiến lược ừên các lộ trình thương mại, và vì vậy là một
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trung tâm thương mại tuyệt vời. Đức Thánh Linh chọn nơi đây làm trụ sở để từ đó Tin Lành sẽ tỏa ra nhiều hướng. Trong thời chúng ta, thành này được gọi là Saloniki.
Có lẽ Luca đã ở lại Philíp khỉ Phaolô và Sila rời đó để đi chinh phục thêm những lãnh thổ mới cho Chúa. Điều này được gợi ra bởi câu chuyện chuyển từ đại từ ngôi thứ nhất số nhiều (chúng ta) sang ngôi thứ ba số nhiều (họ - Bản Việt Ngữ ghi là "Phaolô và Sila").
17:2,3 Theo thói quen, các giáo sĩ tìm một nhà hội Do Thái và giảng Tin Lành tại đó. Trong ba ngày Sahát67 Phaolô mở Kinh Thánh Cựu Ước và chứng minh cách thuyết phục rằng Kinh Thánh Cựu Ước đã báo trước Đấng Mêsi phải chịu thương khó rồi từ kẻ chết sống lại. Sau khi xác lập điều này từ Kinh Thánh, Phaolô tiếp tục tuyên bố Chúa Jêsus người Naxarét chính là Đấng Mêsi từ lâu họ đã đợi. Chẳng phải Ngài đã chịu thương khó, đã chết và đã sống lại từ kẻ chết sao? Chẳng phải điều này chứng minh Ngài là Đấng Christ của Đức Chúa Trời sao?
17:4-7 Một vài người Giuđa chịu thuyết phục, đứng về phía Phaolô và Sila với tư cách những tín đồ của Đấng Christ. Cũng có nhiều người Hylạp cải đạo Do Thái và không ít đàn bà sang trọng trong thành trở lại tin Chúa. Điều này xui những người Gỉuđa vô tín phải hành động dứt khoát. Họ kiếm vài tên lưu manh từ phố chợ, xúi giục nổi loạn, vây nhà Giasôn nơi Phaolô và Sila đang ở. Khi không tìm thấy Phaolô và Sila Ương nhà, họ lồi Giasôn và một số bạn
đồng niềm tin với Gỉasôn đến trước mặt các quan án (politarchs). Tuy không muốn như vậy nhưng họ thật đã tôn vinh Phaolô và Sila khi mô tả hai người là những người đã gây thiên hạ nên loạn lạc. Sau đó họ kết tội Phaolô và Sila âm mưu lật đổ chính quyền Sêsa bằng cách giảng về một vua khác - là Jêsus. ít nhất đây cũng là điều hết sức lạ lùng khi người Giuđa lại sốt sắng binh vực chính quyền Sêsa như thế, vì họ rất ít quan tâm hoặc chẳng hề yêu mến đế quốc Lamã chút nào.
Nhưng lời buộc tội của họ có đúng không? Rõ ràng họ đã nghe Phaolô công bố Sự Hiện Đến Lần Thứ Hai của Chúa Jêsus để cai Ưị với tư cách Vua trên toàn trái đất. Nhưng điều này không gây đe dọa trực tiếp đến Sêsa, vì Đấng Christ sẽ không ướ lại cai trị cho đến khi toàn dân Ysơraên ăn năn.
17:8,9 Các quan án rối động trước lời báo cáo này. Họ đòi Giasôn và những người đi cùng với ông nộp tiền bảo lãnh, chắc cũng ra lịnh thêm truyền các vị khách của ông phải rời thành phố. Sau đó họ tha cho ra.
17:10-12 Các anh em tại Têsalônica quyết định nên để các nhà truyền đạo rời khỏi thành, vì vậy ương ban đêm, họ khiến Phaolô và Sila đi đến thành BÊRÊ. Những nhà truyền đạo bất khuất và không thể bị khống chế đĩ thẳng vào nhà hội của người Giuđa. Khi họ giảng Tin Lành tại đó, những người Giuđa này tỏ lòng cỏi mở bằng cách tìm tòi, tra xét và đối chiếu Kinh Thánh Cựu Ước. Họ có
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thái độ đơn sơ và chịu học cùng với lòng quyết tâm thử nghiệm mọi lời dạy dỗ bằng chính lời thiêng liêng của Kinh Thánh. Có rất nhiều người Giuđa này đã tin. Và cũng có rất nhiều người ngoại bang ữở lại tín Chúa trong số những người đàn bà sang trọng, cùng cả đàn ông nữa.
17:13,14 Khi tin đồn trở về lại thành Têsalônỉca rằng Phaolô và Sila đang thi hành chức vụ tại BêrÊ, những người Giuđa tại Têsalônica liền đi đến Bêrê rải xao xuyến rối loạn trong dân chúng để chống vị sứ đồ. Do đó anh em sai Phaolô đi về phía bờ biển, có một đoàn tín hữu hộ tống. Chắc có lẽ họ đã đi xa đến tận ĐIUM và xuống thuyền từ đó đi đến PIRAEUS, thành phố cảng của ATHÊN. Sila với Timôthê à lại thành Bêrê.
17:15 Từ Bêrê đến Athên là một hành trình rất dài. Nó cho thấy lòng tận tụy thật của những Cơ Đốc nhân tại đó khi một số anh em sẵn lòng đi theo Phaolô suốt đường. Đến lúc phải để Phaolô ở lại Athên, Phaolô nhắc họ báo cho Sila và Timôỉhê phải đến cùng ông cho gấp.
17:16 Đang khỉ chờ họ tại Aỉhên, Phaolô rất nặng lòng trước sự thờ lạy hình tượng của thành này. Dầu Athên là trung tâm của văn hóa, giáo đục và nghệ thuật, nhưng Phaolô đâu quan tâm đến những điều đó. Ổng không phí thời gian vào những chuyến tham quan. Arnot nhận định:
Không phải ỏng ít quý trọng những bức tượng cẩm thạch, nỉuùĩg vì quý con người sống hơn.... Ông không phải là con người yếu đuối, nhưng là một người mạnh mẽ xem những linh hồn bất tử là quan trọng vô hạn hơn nghệ thuật.... Phaolô không xem thờ lạy hình tượng là quang cảnh đẹp và vô hại, nhưng là điều đáng đau buồn.6B
17:17,18 Người biện luận trong nhà hội với người Giuđa và người mới theo đạo Giuđa, còn tại phố chợ, ông
giảng cho mọi người nào chịu nghe. Nhờ vậy ông tiếp xúc với mấy nhà triết học về phái Epỉcuriens và phái stocỉens. Phái Epicuriens (phái Khoái Lạc) là môn đồ của triết gia Epicurus, người dạy rằng yêu thích lạc thú và không theo đuổi ừi thức là mục đích chính yếu của đời sống. Phái Stociens (phái Khắc Kỷ) là những người theo phiếm thần thuyết, tín rằng sự khôn ngoan cốt ở chỗ được giải thoát khỏi cảm xúc mãnh liệt, không còn cảm động trước niềm vui hay đau khổ, sẵn sàng thuận phục quy luật tự nhiên. Khi hai trường phái ừiết học này lắng nghe Phaolô, họ xem ông là người già mép (Hy văn là: "kẻ nhặt hạt giống") ("seed-picker") và là người giảng về các thẩn ngoại quốc, vì Phaolô truyền cho chúng về Đức Chúa Jẽsus và sự sống lại.
17:19-21 Họ đưa người đến nơi Arêôba, là một đoàn quan án giống như tòa thượng thẩm họp lại tại ngọn đổi Mars. Trong trường hợp này, đây không chính xác là cuộc xử án, nhưng đơn giản là một cơ hội lắng nghe, qua đó Phaolô có cơ hội ưình bày đạo lý của mình trước các thành viên tòa án và đoàn dân. Điều này được giải thích trong câu 21. Người Athên thích đứng
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vòng quanh và nói chuyện, và lắng nghe người khác. Dường như họ có thời gian vô hạn dành cho chuyện như vậy.
17:22 Đứng giữa tòa, Phaolổ giảng một bài mà về sau được gọi là Bài Thuyết Giảng Tại Đồi Mars. Khi nghiên cứu bài giảng này, phải nhớ ông đang nói cho người ngoại bang, chứ không phải cho người Giuđa. Họ chẳng hề hiểu biết gì về Cựu Ước, vì vậy ông phải tìm một đề tài nào đó có mối quan tâm chung để bắt đầu. ông bắt đầu với nhận định từ chỗ quan sát người Athên rất mộ đạo. Sự kiện Athên thật là thành phố mộ đạo được chứng minh bởi sự kiện thành này có tiếng là có số thần tượng nhiều hơn số người!
17:23 Khi nghĩ đến những thần tượng mình đã thấy, Phaolô nhớ lại có một bàn thờ chạm chữ: THỜ CHÚA KHÔNG BIẾT. ỏng thấy trên tấm bia có lạc điểm mở đầu sứ điệp của mình. Sứ đồ thấy trên tấm bia khắc đó lời công nhận hai sự kiện quan Ương. Thứ nhất là sự thực hữu của Đức Chúa Trời, và thứ nhì là người Athên không biết về Ngài. Lúc đó đến phần chuyển ý rất bình thường và tự nhiên để Phaolớ soi sáng cho họ biết Đức Chúa Trời chân thần. Có người nói ông đã hướng dòng suối thành kính đi lang thang của họ vào đúng kênh.
17:24,25 Các giáo sĩ cho chúng ta biết điểm tốt nhất để bắt đầu giảng cho người ngoại về Đức Chúa Trời chính là câu chuyện về sự sáng thế. Đây chính là nơi Phaolô bắt đầu với dân Athên. ông giới thiệu Đức Chúa
Trời là Đấng đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó. Khi nhìn vào vô số đền thờ hình tượng gần đó, vị sứ đồ nhắc nhớ thính giả rằng Đức Chúa Trời chân thần không ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên. Ngài cũng không nhờ đến sự phục vụ của tay người ta. Trong các đền thờ hình tượng, các vị tư tế thường đem thức ăn và nhiều "nhu yếu phẩm" khác nữa dâng lên thần của họ. Nhưng Đức Chúa Trời chân thần chẳng cần bất cứ điều gì từ nơi con người, vì Ngài là nguồn sự sống, hơi sống và muôn vật cho mọi loài.
17:26-28a Tiếp theo, Phaolô luận đến nguồn gốc của nhân loại. Hết thảy các dân ra từ cùng một tổ phụ, là Ađam. Không những các dân được sinh ra bởi Đức Chúa Trời, mà Ngài còn sắp đặt các năm, và xác định các nước cho các dân khác nhau sẽ ở. Ngài giáng lòng thương xót vô hạn trên họ để họ sẽ tìm kiếm Ngài. Ngài muốn họ rờ tìm được Ngài, dầu trên thực tế Ngài không cách xa mỗi người. Chính trong Đức Chúa Trời chân thần mà chúng ta sống động và có. Ngài không những là Đấng Tạo Hóa của chúng ta, mà còn là môi trường của chúng ta nữa.
17:28b Để nhấn mạnh thêm mối quan hệ của tạo vật với Đấng Tạo Hóa, Phaolô Ưích lời một vài thỉ nhân Gờréc của họ, là người đã nói: "Chúng ỉa cũng là dòng dõi của Ngài." Đừng nên giải thích đầy là câu dạy về tình huynh đệ của con người và tư cách làm cha của Đức Chúa Trời. Chúng ta là dòng dõi của Đức Chúa Trời theo ý
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nghĩa Ngài đã dựng nên chúng ta, nhưng chúng ta chỉ ưở thành con của Đức Chúa Trời bởi đức tín nơi Đức Chúa Jêsus Christ.
17:29 Nhưng lập luận của Phaolô còn tiếp. Nếu con người là dòng dõi Đức Chúa Trời, thì chớ nên ngờ rằng Đức Chúa Trời như một thần tượng bằng vàng, bạc hay bằng đá. Những tượng này là công nghệ và tài xảo của người ta chạm trổ nên, vì vậy không cao Ưọng bằng con người. Trên một phương diện, các hình tượng này là dòng dõi của con người, còn sự thật thì con người là tạo vật của Đức Chúa Trời.
17:30 Sau khi phơi bày sự ngu muội của tội thờ lạy hình tượng, Phaolồ tiếp tục nói rằng ưải bao thế kỷ, Đức Chúa Trời đã bỏ qua sự ngu muội của dân ngoại bang. Nhưng giờ đây khi sự khải thị về Tin Lành đã đến, Ngài truyền hết thảy mọi người ở mọi nơi đểu phải ăn năn, tức là phải quay trở lại.
17:31 Đây là sứ điệp khẩn cấp, vì Đức Chúa Trời đã chỉ định một ngày, khỉ Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi Người Ngài đã lập - tức là Đức Chúa Jêsus Christ. Sự đoán xét nói đến ở đây sẽ xảy ra khi Đấng Christ tái lâm trần gian để trừ diệt kẻ thù Ngài và bắt đầu Thời Trị Vì Thiên Hy Niên của Ngài. Lời bảo đảm tích cực rằng điều này sẽ xảy ra được nhìn thấy qua sự kiện Đức Chúa Trời khiến Chúa Jêsus Christ từ kẻ chết sống lại. Như vậy, Phaolô đã dẫn đến chủ đề yêu thích nhất của ông, là sự phục sinh của Đấng Christ.
17:32,33 Có lẽ Phaolô chưa nói xong sứ điệp của mình. Có thể ông bị ngắt ngang bởi sự chế nhạo của những người nhạo báng trước ý nói về sự sống lại của kẻ chết. Những người khác không nhạo báng, nhưng lưỡng lự. Họ trì hoãn không hành động bằng cách nói: "Lúc khác chúng ỉa sẽ nghe ngươi nói về việc đó." Họ tính toán thời điểm gần đến với Đấng Christ là chưa phải lúc. Họ không thể nói 'Không bao giờ' nhưng nói 'Không phải lúc này.'"
17:34 Tuy nhiên, bảo sứ điệp của Phaolô đã thất bại thì không đúng. Dẫu sao đi nữa, có Đèni đã tin, và ông là một quan tòa nơi Arêôba, tức thành viên ương tòa án này. Có một phụ nữ tên Đamari cũng tín, và còn nhiều người nữa mà Kinh Thánh không ghi tên ra đây.
Rồi đó, Phaolô đi khối thành Athẽn. (Đây là câu 18:1 trong Bản Việt Ngữ.) "Chúng ta không còn nghe nói đến Athên nữa. Phaolô đã quay trở lại trung tâm của sự bắt bớ, nhưng đối với tính cách xấc xược của lý trí, thì không còn gì để nói nữa cả." (Sưu Tầm).
Có người chỉ trích bài giảng này vì dường như ca ngợi người Athên mộ đạo trong khi thực tế họ là những người thờ lạy hình tượng trắng trợn; bài giảng giả định sự công nhận Đức Chúa Trời chân thần từ một tấm bia ký mà có lẽ nhằm đành cho một hình tượng; bài giảng đường như tự điểu chỉnh quá nhiều cho phù hợp với cung cách và tập quán của người Athên; và nó không trình bày Tin
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Lành rõ ràng và mạnh mẽ như một số sứ điệp khác của sứ đồ Phaolô. Những lời phê bình này không hợp lý. Chúng ta đã tìm cách giải thích rồi rằng Phaolô trước hết tìm một điểm tiếp xúc, sau đó bằng những bước dễ chịu ông dẫn người nghe mình trước hết đến chỗ hiểu biết về Đức Chúa Trời chân thần, sau đó dẫn đến lẽ thiết yếu của sự ăn năn khi xét đến sự tái lâm của Đấng Christ là Quan Án. Lời binh vực đầy đủ cho sự giảng đạo của Phaolô ấy là có những linh hồn đã hoán cải thật sự qua bài giảng này.
NHỮNG BÀI GIẢNG BẤT THƯỜNG
Bài giảng của Phaolô trên Đồi Mars là minh họa về những địa điểm bất thường mà các tín hữu đầu tiên đã rao giảng đạo Chúa tại đó.
Chốn lộ thiên là nơi được ưa thích nhất. Trong ngày Lễ Ngũ Tuần, có lẽ sứ điệp đã được rao giảng ngoài ười, và ta đoán điều này qua số lượng người nghe và được cứu69 (Công Vụ 2:6,41). Những trường hợp tổng quát khác nữa về việc giảng đạo ngoài trời được chép trong 8:5,25,40; 13:44; 14:8-18.
Khu vực chung quanh đền thờ đã vang vọng sứ điệp trong ít nhất ba dịp (3:1-11; 5:21,42). Phaolô và những cộng sự của ông đã rao giảng đạo Chúa bên bờ sông tại thành Philíp (16:13). Tại Athên đây, ông đã giảng nơi phố chợ (17:17) trước khi giảng trên ngọn Đồi Mars. Tại Giêrusalem ông đã giảng cho một đoàn dân đông đang tức giận khi đứng tại bậc thềm tam cấp của đồn Antonia (21:40-22:21).
Có ít nhất bốn lần sứ điệp được rao giảng ứước Tòa Công Luận của người Giuđa: do Phierơ và Giăng giảng (4:8,19); do Phierơ và các sứ đồ khác (5:27-32); do Êtiên (7:2-53); và do Phaolô (22:30-23:10).
Phaolô và các bạn cộng sự của ông có thói quen giảng Tin Lành ương cấc nhà hội (9:20; 13:5,14; 14:1; 17:1,2,10,17; 18:4,19,20; 19:8).
Nhà riêng được sử dụng liên tục. Phierơ đã giảng tại nhà Cọtnây (10:22,24). Phaolô và Sila đã làm chứng trong nhà người đề lao tại thành Philíp (10:31,32). Tại Côrinhtô, Phaolô đã giảng ữong nhà Cơrítbu, là người cai nhà hội (18:7,8). Ông đã giảng cho đến nửa đêm tại nhà riêng ở Trôách (20:7). Ông đã dạy từ nhà này sang nhà khác tại thành Êphêsô (20:20) và ương căn nhà do chính ông thuê tại Rôma (28:30,31).
Philíp đã giảng cho hoạn quan Êthiồpi ừên xe (8:31-35), và Phaolô đã giảng ừên boong tàu (27:21-26). Tại Êphêsô, ông đã suy luận thuyết phục hàng ngày Ưong phòng học (19:9).
Phaolô đã giảng ương tòa án dân sự trước mặt Phêlít (24:10), Phêtu (25:8), và Ạcrípba (26:1-29).
Trong 8:4, chúng ta thấy những tín hữu bị bắt bớ ra đã đi từ nơi nẩy đến nơi khác (mọi nơi) giảng đạo.
Kinh Thánh cho thấy họ đã không nghĩ công việc rao giảng sứ điệp phải bị giới hạn vào một tòa nhà "được cung hiến" đặc biệt nào đó. Nơi đâu có người, nơi đó có cớ và dịp tiện để bày tỏ Đấng Christ. A. B. Simpson đồng ý:
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Những Cơ Đốc nhân đầu tiên đã xem mọi tình huống là cơ hội để làm chứng cho Đấng Christ. Ngay cả khi được giải đến trước mặt các vua và các quan tổng trấn, thì cũng không bao giờ vì cớ sợ hậu quả mà họ né tránh vấn đề và tránh xác định mình đứng về phía Đấng Christ. Đây đơn giản là một dịp tiện để giảng cho các vua và các quan, là những người mà nếu không có cơ hội ấy thì không bao giờ họ tiếp cận được. Chắc Đức Chúa Trời cho mỗi người đi ngang qua lối của chúng ta để chúng ta có cơ hội lưu lại phước hạnh nào đó trên lối đi của họ, và gieo ảnh hưởng nào đó vào lòng và đời sống họ để sẽ kéo họ đến gần Chúa hơn.70
Chúa Jêsus đã sai họ "đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người" (Mác 16:15). Sách Công Vụ cho thấy họ đang thực hiện mạng lịnh này.
Có lẽ chúng ta phải nói thêm rằng hầu hết sự giảng đạo ưong Công Vụ đều tự phát và ứng khẩu. Thường không có thì giờ chuẩn bị sứ điệp. "Đấy không phải là sự biểu diễn Ưong một giờ nhưng là sự chuẩn bị của cả một đời." Chính người giảng đã được chuẩn bị, chứ không phải bài giảng được chuẩn bị.
18:1 Có người nghĩ Phaolô đi khỏi thành Athên vì kết quả ít ỏi sau bài giảng của ông tại đó. Chúng ta tin ông được Thánh Linh dẫn dắt đi về phía tây đến CÔRINHTÔ, thủ phủ của ACHAI. Tại đây, trong thành phố nổi tiếng gian dâm này, Tin Lành phải được giảng ra và Hội Thánh phải được thiết lập.
18:2,3 Tại Côrinhtô, Phaolô kết bạn với cặp vợ chồng tên Aquỉla và
Bêrítsin, và tình bạn này vẫn tiếp tục suốt đời ông. Aquila là người Giuđa đến từ xứ Bông, tỉnh phía đông bắc vùng Tiểu Á. Trước đó, ông cũng ở tại Rôma, nhưng vừa bị trục xuất bởi một chiếu chỉ bài người Do Thái của Sêsa Cơlốt. Vì Côrinhtô nằm trên lộ trình chính từ Rô ma đến Phương Đông, họ đã dừng tại đây mở một cửa hàng làm nghề may trại. Phaolô cũng có nghề may trại, và ông đã kết thân với họ.
Những sự bày tỏ tốt nhất của cuộc đời lóe trên chúng ta khi chúng ta ở trong những cánh đồng bổn phận. Hãy cứ giữ vững công việc kiếm sống hằng ngày của bạn, và giữa những việc làm nặng nhọc của mình bạn sẽ nhận những lời chúc phước tuyệt vời và nhìn thấy những khải tượng vui mừng.... Cửa hiệu hay văn phòng hoặc nhà kho vẫn có thể trở thành nhà của Đức Chúa Trời. Hãy làm công việc của bạn và làm siêng năng: trong công việc ấy, có thể bạn tìm thấy những mối thông công tâm giao hiếm có, như Aquila và Bêrítsin đã có.71
Từ câu chuyện này, khống rõ Aquila và Bêrítsin đã trở thành Cơ Đốc nhân trước khi Phaolô gặp họ, hay họ được cứu qua chức vụ của Phaolô. Có lẽ trọng lượng bằng chứng thiên về phía họ đã là tín hữu khi đến Côrinhtô.
18:4 Phaolô giảng luận trong nhà hội mỗi ngày Sabáỉ, và khuyên dỗ cả người Giũ đa lẫn những người Hylạp cải đạo rằng Chúa Jêsus thật sự là Đấng Christ của Đức Chúa Trời.
18:5 Trước đó, Phaolô để Sila và Tỉmôthẽ lại Bêrê khi ông đến Athên.
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Tại Athên, ông nhắn họ đến với ông. Họ theo kịp ông tại Côrinhtô.
Sau khi họ đến, Phaolỡ được Thánh Linh cảm động (Bản Anh ngữ). Có lẽ câu này muốn nói gánh nặng của Chúa đang ở ưên ông để rao giảng sứ điệp chuyên tâm hết mực, làm chứng cho người Gỉuđa rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ. Có lẽ ở đây còn một gợi ý nữa là sứ đồ không dành thì giờ may ừại nữa, nhưng hoàn toàn dâng mình cho công tác giảng Tin Lành.
Vào khoảng thời gian này trong đời, Phaolô viết thơ I.Têsalônica (khoảng năm 52 S.C.).
18:6 Những người Giuđa vô tín chống đối Phaolô và khỉnh dể hay mắng nhiếc ông. Khước từ Tin Lành rốt cuộc là tự chống đối chính mình. Người vô tín không làm hại ai cả ngoài ra làm hại chính mình.
Phaolô giũ áo mình mà nói rằng: "Ước gì máu các ngươi đổ lại trên đẩu các ngươi! Còn ỉa thì tinh sạch; từ đây, ta sẽ đi đến cùng người ngoại." Giũ áo là một hành động mang tính diễn tả, biểu thị rằng ông tách mình khỏi họ. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản ông đến nhà hội ở thành phố khác, tức thành phố Êphêsô (19:8).
Những lời nói của vị sứ đổ là lời nhắc nhở nghiêm ừọng cho mỗi tín hữu rằng có một điều gọi là mắc tội với huyết. Cơ Đốc nhân là người mắc nợ mọi người. Nếu không trả xong món nợ đó bằng cách rao giảng Tin Lành, thì Đức Chúa Trời sẽ buộc người ấy chịu trách nhiệm. Mặt khác, nếu trung tín làm chứng về Đấng Chrỉst mà gặp phải sự khước từ ngoan cố, thì chính người ấy không mắc tội, mà trách nhiệm thuộc về người khước từ Đấng Christ.
Câu này trình bày một bước nữa trong việc loại dân Ysơraên sang một bên và rao giảng Tin Lành cho dân ngoại. Đức Chúa Trời đã định Tin Lành phải đến với dân Giuđa trước hết, nhưng trong suốt sách Công Vụ, khi dân Ysơraên khước từ sứ điệp, Thánh Lỉnh Đức Chúa Trời buồn bã xây bỏ khỏi dân đó.
18:7,8 Sau cơn tức giận của người Giuđa, sứ đồ vào nhà Gỉúttu, một người ngoại bang cải đạo Do Thái sống kế bên nhà hội. Khi thi hành chức vụ từ nơi này, sứ đồ Phaolô thật vui mừng thấy Cơríỉbu, chủ nhà hội cùng với cả nhà người đều đến với Chúa. Nhiều người cỏrinhtô khác nữa tín cậy Cứu Chúa và chịu báptêm. Phaolô làm phép báptêm cho Cơrítbu và vài người khác (I.Côrinhtô 1:14- ló), như thói quen thường lệ của ông là để tín hữu nào đó làm phép báptêm. Phaolô ngại người ta sẽ lập một phe quanh ồng, thay vì dành ươn tình yêu và lòng trung thành của họ cho Chúa Jêsus.
18:9,10 Chúa đã giàu ơn phán với Phaolô đương ban đêm trong sự hiện thấy, bảo đảm ông không cỏ gì phải sợ cả. Sứ đồ phải tiếp tục rao giảng Lời Chúa, và được bảo đảm có sự hiện diện và bảo vệ của Đức Chúa Trời. Có nhiều người trong thành thuộc về Chúa theo ý nghĩa Ngài đang làm việc trong đời sống họ và cuối cùng họ sẽ được cứu.
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18:11 Phaolô ở tại Côrinhtô mười tám tháng, dạy đạo Đức Chúa Trời. Tài liệu quý giá về bối cảnh liên quan đến thời kỳ này có trong thơ tín ì và H.Côrinhtô.
18:12-16 Chắc vào cuối khoảng thời gian Phaolồ ở tại Côrinhtô, Galỉôn được cử làm quan trấn thủ xứ Achai (vào khoảng năm 51 S.C.). Tưởng quan trấn thủ mới sẽ thân thiện với họ, nên người Giuđa kéo Phaolô đến tòa án (bẽma) trước mặt quan tại nơi chợ Côrinhtô. Họ tố cáo Phaolô đang thuyết phục họ thờ Đức Chúa Trời một cách trái luật pháp của người Do Thái. Trước khi sứ đồ có cơ hội làm chứng, Galiôn đã bãi bỏ vụ kiện với thái độ hết sức khinh thường, ỏng bảo người Giuđa điều đó hoàn toàn là vấn đề thuộc luật pháp riêng của họ chứ không thuộc pháp quyền của ông. Giá như về nỗi trái phép hay tội lỗi gian ác gì, thì mới có cớ Galiôn nhịn nhục nghe người Giuđa, nhưng thật ra đây chỉ là vấn để đạo lý, đanh hiệu và luật pháp Giuđa. Quan trấn thủ không hề muốn trở thành người xử đoán những việc như thế, vì vậy ông bãi bỏ vụ kiện.
18:17 Có người nghĩ người Gờréc trừng phạt sốtthen vì tội đem Phaolô ra trước Galiôn với lời buộc tội Ương rỗng như thế. Khi Kinh Thánh nói Galiôn chẳng lo đến việc đó, Kinh Thánh không có ý bảo ông không quan tâm đến Tin Lành, dầu vậy chắc ông chẳng quan tâm. Rõ ràng ông không muốn dính líu đến luật pháp và tập quán của người Giuđa.
18:18 Sau những chuyện này, Phaolô à lại thành Côrinhtô thêm ít lâu nữa. Có lẽ trong thời gian này ông viết thơ II.Têsalônica.
Cuối cùng, khi cùng với Bêrítsin và Aquila rời khỏi Côrinhtô, ông lên thuyền đi Syri, mục tiêu là tiở lại Antiốt. Các nhà giải kinh không nhất ưí với nhau về vấn đề Phaolô hay Aquila là người đã cạo đẩu tại thành Xencơré, hải cảng phía đông Côrinhtô.72
Có người cảm thấy phương cách thể nguyện này mang đặc điểm Do Thái, và không phù hợp cho con người trưởng thành thuộc linh của Phaolô. Có lẽ không có cách nào xác định dứt khoát vấn đề này được.
18:19,20 Khi thuyền đến ÊPHÊSÔ, Bêrítsin và Aquila lên bờ, định ở lại đó. Phaolô tận dụng thời gian ngắn ngủi ghé tại đây để đến nhà hội và biện luận với người Giuđa. Thật ngạc nhiên thay, họ muốn ông ở lại lâu hom, nhưng ông không ở được.
18:21 Con thuyền sắp ra đi. Nhưng ông hứa quay lại Êphẽsô, nếu Đức Chúa Trời muốn, sau khi giữ kỳ lễ sắp đến tại Giẽrusalem (Bản Anh ngữ).
18:22 Chặng dừng kế tiếp của con thuyền là SÊSARÊ. Từ đó, sứ đồ đi lên chào mừng Hội Thánh tại Giêrusalem. Rồi ông lại xuống thành ANTIÔT cho chuyến đi sẽ trở thành chuyến thăm cuối của ông.
Như vậy kết thúc Hành Trình Truyền Giáo Thứ Nhì của Phaolô.
G. Hành Trinh Tuyến Eỉáo Thứ Ba của Phaolõ: Tiểu Ả Vả BỠPéc (18:23 - 21:26)
18:23 Sau chuyến thăm khá lâu tại Antiốt, Phaolô đã sẵn sàng chuyến truyền giáo lưu hành mở rộng khác
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nữa. Phần ký thuật hành trình này kéo đài từ câu 23 cho đến 21: Ì ố.
Những vùng đầu tiên được thăm là xứ GALATI va PHIRIGI. Sứ đồ đến các Hội Thánh tại đó, từng Hội Thánh một, làm cho hết thảy các môn đổ được vững lòng.
18:24-26 Khung cảnh giờ đây chuyển nhanh đến Êphẽsô, là nơi chúng ta đã rời Aquila và Bêrítsin. Một nhà truyền đạo có tài hùng biện tên Abôlô đến đó, ông hiểu rõ Kỉnh Thánh Cựu Ước. ông là người thuộc dòng dõi Do Thái, quê tại thành Alexandria, thủ phủ của vùng bắc Aicập. Dầu lời giảng đầy quyền năng, và dầu hết sức sốt sắng, thế nhưng ông vẫn thiếu hiểu biết về đức tín Cơ Đốc. Dường như ông đã được đào tạo rất tốt ương chức vụ của Giăng Báptít, và đã biết Giăng kêu gọi dân Ysơraên ăn năn chuẩn bị đón Đấng Mêsi hiện đến. Dường như ông không biết về phép báptêm của Đấng Christ hay một số các vấn đề khác của giáo lý Cơ Đốc. Khi Bẽríỉsin và Aquila nghe ông giảng trong nhà hội, họ nhận thấy Abôlô cần được dạy thêm, vì vậy họ ưìu mến đem người riêng ra, giải bày đạo Đức Chúa Trời cho ông càng kỹ lưỡng hơn nữa. Thật đáng khen vị truyền đạo có tài hùng biện này vì sẵn lòng học hỏi với vợ chồng người may trại.
18:27,28 Nhờ tinh thần chịu học hỏi của Abôlô, các anh em tại Êphêsô đã khích lệ ông khi ông muốn đến Côrinhtô để giảng đạo. Trên thực tế, họ đã viết thơ gởi gắm ông. Kết quả, ông đã giúp ích rất nhiều cho những tín hữu tại Côrinhtô và hết sức bẻ bác người Giuđa giữa thiên hạ, chứng minh Chúa Jêsus là Đấng Christ của Đức Chúa Trời.
19:1 Khi Phaolô lần đầu đến Êphêsô, ông hứa với người Giuđa trong nhà hội rằng sẽ tiỗ lại, theo ý muốn của Chúa. Để làm trọn lời hứa đó, ông từ các vùng Galati và Phirigi đi theo lộ trình trên đất liền, băng qua vùng núi đến ÊPHÊSÔ trên bờ biển phía tây của vùng Asi thuộc quyền quan ưấn thủ. Đến noi, ông gặp khoảng mười hai người xưng là môn đồ. Khi nói chuyện với họ, ông nhận thấy hiểu biết về đạo Đấng Christ của họ rất kém thiếu, ông thắc mắc không biết họ đã bao giờ thật sự nhận lãnh Thánh Linh chưa.
19:2 Do đó ông hỏi họ: "Anh em có nhận lãnh Đức Thánh Linh khi anh em tin không?" Trong bản Kinh Thánh KJV (và Bản Việt Ngữ) câu hỏi của Phaolô như sau: "Từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chăng?" Điều này tạo hàm ý sai rằng việc nhận lãnh Thánh Linh xảy ra sau sự cứu rỗi.
Ý của câu này không nói sự nhận lãnh Thánh Linh là công tác của ân điển đến sau sự cứu rỗi. Ngay khi tội nhân tin cậy Cứu Chúa, thì tội nhân đó nhận lãnh Thánh Linh.
Câu ưả lời của các môn đổ này là: "Chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào," hay theo cách dịch trong bản ASV: "Chúng tôi đã không nghe nói có ban Thánh Linh hay không." Vì những người này là môn đồ của Giăng Báptít, như chúng ta biết Ương câu tiếp theo, nên ắt hẳn họ
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phải biết về sự thực hữu của Thánh Linh từ Cựu ước. Không những thế, Giăng còn dạy các môn đồ rằng Đấng đến sau ông sẽ làm phép báptêm cho họ bằng Đức Thánh Linh. Điều mà các môn đồ này không biết ấy là Đức Thánh Linh đã được ban xuống ương ngày Lễ Ngũ Tuần rồi.
19:3,4 Khi sứ đổ nêu vấn đề phép báptêm, ông phát hiện những người này chỉ mới biết về phép báptêm của Giăng thôi. Nói cách khác, với mức độ hiểu biết chỉ mới ở chỗ biết Đấng Mêsi sắp đến, họ đã biểu thị lòng ăn năn của mình bởi phép báptêm như sự chuẩn bị cần thiết để đón tiếp Ngài là vua. Họ không biết Đấng Christ đã chịu chết, đã chịu chôn và đã sống lại từ kẻ chết, đã ưồ về ười và Ngài đã sai Đức Thánh Linh đến rồi. Phaolô giải thích toàn bộ điều này cho họ. Ồng nhắc họ nhớ khi Giăng làm phép báptêm về sự ăn năn tội, Giăng đã khuyên họ tin Đức Chúa Jêsus Christ.
19:5 Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báptêm nhân danh Đức Chúa Jêsus. Trong suốt sách Công Vụ, điểm nhấn mạnh đặc biệt nhắm vào quyền tể trị của Chúa Jêsus. Do đó, các mồn đồ của Giăng ở đây chịu báptẽm bởi thẩm quyền của Chúa Jêsus, và là sự tuyên xưng công khai rằng ừong đời sống, họ đã tiếp nhận Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa (Đức Giêhôva).
19:6,7 Kế đó, Phaolô đặt tay trên họ, thì họ nhận lãnh Đức Thánh Linh. Đây là lần đặc biệt thứ tư trong sách Công Vụ khi Thánh Linh được ban xuống. Lần thứ nhất trong đoạn 2, vào ngày Lễ Ngũ Tuần, và liên quan chủ yếu đến người Do Thái. Lần thứ nhì ữong Công Vụ 8, khi Đức Thánh Linh được ban cho người Samari qua việc đặt tay của sứ đồ Phierơ và Giăng. Lần thứ ba ở Công Vụ 10, tại nhà người ngoại bang tên Cọtnây ở thành Giópbê. Trước đây chúng ta đã nói rõ thứ tự biến cố dẫn đến sự nhận lãnh Thánh Lỉnh là khác nhau ương mỗi trường hợp.
Trong Công Vụ 19 ớ đây, thứ tự như sau:
Đức tin.
Làm phép báptêm lại.
Sự đặt tay của sứ đổ.
Sự nhận lãnh Thánh Linh.
Bằng cách ban Thánh Lỉnh cho các môn đồ của Giăng thông qua sự đặt tay của Phaolô, Chúa ngăn ngừa khả năng sau này có người nói Phaolô kém hơn Phierơ, Giăng hay các sứ đồ khác.
Khi các môn đổ của Giăng nhận lãnh Thánh Linh, họ nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri. Những quyền năng siêu nhiên như thế chính là phương pháp hành động của Đức Chúa Trời trước thời Tân Ước được ban cho. Ngày nay, chúng ta biết mình nhận lãnh Thánh Linh vào lúc tin Chúa, không phải bởi các dấu kỳ phép lạ, thậm chí cũng không phải bởi cảm xúc, nhưng bởi lời chứng của Kinh Thánh Tân Ước.
Chính giây phút tin nơi Chúa Jêsus, người tin được Thánh Linh cư ngụ trong lòng; người ấy được Thảnh Linh ấn chứng; người ấy nhận của đặt cọc của Thánh Linh; nhận được sự xức dầu của Thánh Linh; và được
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Thánh Linh làm báptêm vào ương Thân Thể Đấng Christ. Tuy nhiên, điều này không phủ nhận rằng trong đời sống của tín hữu, có những khủng hoảng sau đó về Đức Thánh Linh. Cũng không hề phủ nhận Thánh Linh thường đến trên các cá nhân theo phương cách tể trị tối thượng của Ngài, ban quyền năng cho họ thi hành những chức vụ đặc biệt, ban cho họ lòng rất dạn đĩ ương đạo, và tuôn đổ ưên họ niềm đàm mê tìm kiếm những linh hồn.
19:8 Trong ba tháng, Phaolô ghé thăm nhà hội tại Êphêsô, giải bày và khuyên dỗ những điểu về nước Đức Chúa Trời. Với chữ "giải bày," chúng ta hiểu ông đã nói chuyện với giới trí thức ttong dân chúng. Với chữ "khuyên dỗ," ông tìm cách tạo ảnh hướng đến ý chí của họ, đặc biệt nhắm đến chỗ đưa họ tin nơi Chúa Jêsus là Đấng Christ. Đề tài ữong các bài giảng của ông chính là "những điểu về nước Đức Chúa Trời."
c. E. Stuart giải thích rõ:
Hãy quan sát xem, không phải ông giảng Tin Lành về nước Đức Chúa Trời: điều đó ắt hẳn sẽ không đúng chỗ xét về mặt định kỳ. Chúa đã giảng điều đó. Tuy nhiên, điều đó tạm thời bị gác lại vào lúc Ngài chịu chết, để được phục hồi trong ngày hầu đến (Mathiơ 24:14; Khải Huyền 14:6, 7). Nhiùig Phaolô giải bày về nước Đức Cháo Trời, vì nước ấy giờ đây đang tồn tại trên trần gian.73
19:9,10 Khi mấy người Giuđa cứng lòng (xét về lý trí của họ) và không vâng lời (xét về ý chí của họ), khi họ bắt đầu xúi giục dân chúng chống lại
Đạo, Phaolô rời nhà hội và rút các môn đổ của mình ra khỏi nhóm người Do Thái tại đó. ông đưa họ vào trường học Tyranu, tại đỏ ông tự do dạy dỗ hằng ngày. Người ta thường nghĩ Tyranu là một người Hylạp đã tổ chức những lớp học triết lý hay thuật hùng biện. Trong hai năm, vị sứ đồ đào tạo các môn đổ rồi sai họ ra đi để cũng dạy người khác nữa. Kết quả là toàn cõi Asi, hoặc người Giuđa hay là người Gờréc, đểu nghe đạo Chúa. Như vậy, cánh cửa rộng lớn và đầy kết quả đã mớ toang cho Phaolô, dầu vậy cũng có rất nhiều kẻ thù (I.Côrinhtô 10:9).
19:11,12 Là sứ đồ của Chúa Jêsus Christ, Phaolô có quyền năng làm các dấu kỳ phép lạ. Đây là những bằng chứng về tư cách sứ đồ của ông, và đã xác chứng sứ điệp ông rao giảng. Quyền năng tuôn trào qua ông lớn lao đến nỗi ngay cả khăn và áo mà ông đụng đến đã được đem đi cho kẻ bệnh hay kẻ bị quỷ ám, nhờ đó họ được lành. Câu hỏi nảy sinh là các phép lạ ấy có thể tái lập lại ở ngày nay không? Thánh Linh Đức Chúa Trời tể trị tối thượng, và Ngài có thể làm tùy theo ý Ngài muốn. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng các sứ đồ và những người đại diện của họ đã được ban những quyền năng siêu nhiên. Vì ngày nay chúng ta không có sứ đổ theo ý nghĩa ừọn vẹn của từ ngữ này, nên thật vò ích khi quả quyết các phép lạ của họ vẫn cứ còn kéo dài mãi.
19:13,14 Hễ khi nào Đức Chúa Trời hành động trong quyền năng, thì Satan luôn luôn bắt tay ngăn trở và chống đối. Đang khi Phaolồ rao giảng
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và làm các phép lạ, có mấy người Giuđa lang thang nào đó tại Êphêsô làm thầy trừ quỷ. Những người này truyền cho tà linh (sử đụng Danh Đức Chúa Jêsus như một công thức thần chú) ra khỏi những kẻ bị quỷ ám. Tính chắc chắn của sự kiện người Giuđa thật sự có quyền đuổi quỷ đã được Chúa Jêsus xác nhận (Luca 11:19).
Giữa "vòng các thầy trừ quỷ người Giuđa đang làm việc này, có bảy con trai của Sêva. Người này được lập làm thầy tế lễ cá, hay thầy tế lễ chịu trách nhiệm những hoạt động ữong suốt hai mươi bốn giờ. Một ngày kia các con trai của ông đang cố đuổi một tà linh ra khỏi người bị quỷ ám. Họ bảo quỷ: "Ta nhân Đức Chúa Jẽsus nẩy, là Đấng mà Phaolô giảng, để truyền khiến chúng bay."
19:15,16 Họ nói những lời này, nhưng không có quyền năng ấy, và quỷ không vâng lời. Trên thực tế, câu ưả lời của quỷ dữ này hết sức rõ ràng và dễ hiểu. Quỷ dữ nói: "Ta biết Đức Chúa Jêsus, và rõ Phaolô là ai; nhưng các ngươi là kẻ nào?"
F. B. Meyer nhận định rất ngộ nghĩnh về điều này, thật đáng trích dẫn ra đây:
Khi các con trai của Sêva bắt đầu đuổi quỷ, quỷ quay lại nói với họ: "Bọn lùn, bọn nhóc các ngươi, bọn ngươi là ai? Ta biết Phaolô! Ta không biết các ngươi. Ta chưa hề nghe đến các ngươi; chưa hề cỏ ai nhắc đến tên các ngươi ở dưới Địa Ngục. Chẳng ai biết các HÍỊƯƠÌ, và bên ngoài mảnh đất nhỏ bé gọi lò Êphêsô này cũng chẳng ai biết đến các ngươi nữa."
Vâng, và còn một câu hỏi được đặt ra cho tôi ngày hâm nay: "Dưới Địa ngục có ai biết đến tôi không?" Các quỷ có biết gì về chúng ta không?  Chúng  có  sợ chúng ta không? Chúng hoảng kinh trước chúng ta không? Hay chúng tấn công chúng ta? Khi chúng ta giảng trong ngày Chúa Nhật,  hay khi chúng ta thăm viếng trên đường phố, hay đang học Lớp Trường Chúa Nhật, ma quỉ nói: "Ta không biết ngươi, ngươi chẳng đáng cho ta nhắm tấn công ngươi; ngươi có thể đi làm việc cửa ngươi đi. Ta sẽ không khuấy rối địa ngục để ngăn chận ngươi đâu. "74 Thật thú vị về cách Kinh Thánh phân biệt giữa quỷ dữ (câu 15) và người bị quỷ dữ ám (câu ló). Trong câu 15, chính quỷ nói. Nhưng Ương câu Ì ó, chính người bị quỷ dữ ám đã xán vào các con trai của Sêva, lột y phục họ và đánh họ bị thương.
19:17 Khi tín đồn về sự thất bại thể lực Satan này lan ra khắp vùng chung quanh, sự sợ hãi rơi vào dân chúng ở đó và Danh Chúa Jêsus được tôn trọng. Không phải Danh của Phaolồ được vinh hiển, nhưng Danh của Cứu Chúa Phaolô.
19:18,19 Thánh Linh Đức Chúa Trời hành động đầy quyền năng giữa những người làm nhiều loại tà thuật khác nhau, đến nỗi có rất đông người trở lại với Đấng Christ, xưng tội và tỏ ra việc mình đã làm. Sau đó, họ bày tỏ đức tin công khai bằng cách gom hết các sách phù pháp rồi đem đốt trong đống lửa lớn. Giá gốc của các sách này là năm mươi ngàn đông bằng
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bạc. Thật khó xác định chính xác khoản tiền đó là bao nhiêu ưong đơn vị tiền tệ của chúng ta - có lẽ khoảng tám đến mười ngàn Mỹ kim.
19:20 Sự từ bỏ nếp sống ngoại giáo cách công khai mà cả vùng đều biết này đã khiến đạo Chúa tăng trưởng trong quyển phép của Chúa và càng ngày càng được thắng. Có lẽ nếu Cơ Đốc nhân thời hiện đại đốt những thứ sách và tạp chí rác rưởi của họ, đạo Chúa chắc càng thắng nhiều hơn nữa.
19:21 Khi thời gian Phaolô ở tại Êphêsô sắp hết, ông quyết định đi trở lại Giêrusalem ngang qua xứ Maxêđoan và Achai, sau đó cũng sẽ đến thăm Rôma. Lòng yêu mến và thương xót lớn lao của ông luôn luôn vươn đến những ữung tâm nào có thể gieo hạt giống Tin Lành, và từ đó Tin Lành có thể lan tỏa ra.
19:22 Phaolô sai ĩimôthẽ và Êrát đi trước đến Maxẽđoan, nhưng ông còn ở lại ít lâu trong cõi Asỉ. Chắc ương khoảng thời gian này, ông viết thơ I.Côrinhtô (khoảng năm 56 S.C.).
19:23-27 Nhờ chức vụ của Phaolô, rất nhiều người Êphêsô từ bỏ hình tượng quay về với Chúa. Cơn thức tính tâm linh tại thành phố này lan rộng đến nỗi làm suy thoái công việc kinh doanh của những thợ làm hình tượng. Đêmêtriu, một thợ bạc, thuộc trong số người bị thiệt hại nặng nề. Ông làm những đền thẩn Đianh bằng bạc.75 Với tư cách phát ngôn nhân cho nghiệp đoàn, Đêmêỉriu tập hợp mọi người cùng nghề với mình rồi xúi họ phải ra tay thật cương quyết. Ồng nhắc họ nhớ Phaolô đã thành công thế nào khi thuyết phục rất nhiều người rằng không hề có thần nào bồi bàn tay con người mà ra. ông đã lộ rõ động cơ khỉ nói nghề nghiệp của mình gặp nguy, nhưng tìm cách khoác cho nó lớp vỏ tôn giáo bằng cách giả vờ hết sức tôn kính thẩn Đianh và đền thờ của nữ thần.
19:28-31 Cuộc họp của những người thợ bạc nhanh chóng tăng lên thành một đoàn dân đông, và cả thành đều tham gia. Vừa hò reo "lớn thay là nữ thành Đianh của người Êphêsô!" đoàn dân vừa ùa vào rạp hát (đấu trường hay hý trường), kéo theo Gaiúỉ và Ariỉạc, là hai bạn đồng hành của Phaolô, rõ ràng muốn giết chết họ. Chính Phaolô cũng muốn vào để nói với đám đông, nhưng bị cản lại bởi các môn đồ và các quan lớn (là các quan chức được thành phố chọn, và những người này tự bỏ tiền để lo các lễ hội tôn kính các thần linh). Những vị mạnh thường quân này - trước đó đã kết bạn với PhaolO - bảo ông đừng nên vào rạp hát.
19:32 Lúc này, đám đông hoàn toàn mất bình tính và rối loạn. Nhiều người không biết tại sao mình lại đến đó. Những tiếng la ó xô xát vang lên tứ phía.
19:33,34 Một người Giuđa tên Alexander tìm cách bước ra nói chuyện với đám đông. Rõ ràng mục đích của ồng là binh vực rằng người Giuđa hoàn toàn vô tội ương chuyện này. Nhưng khi đám đông thấy ông là người Giuđa, họ la hét và phản kháng om sòm. Họ reo hò suốt khoảng hai
tiếng đồng hổ: "Lớn thay là nữ thẩn Đianh của người Êphêsô!"
19:35 Đến giây phút quan ừọng này, người thư ký thành phố đã dẹp yên được đám đông. Bài diễn thuyết của ông vừa thành công vừa khập khiễng. Trên thực tế, ông nói người Êphêsô không phải sợ gì cả. Suy cho cùng, ai cũng biết Êphêsô trước đây được lập lên làm thành phố canh giữ đền thờ nữ thẩn lớn Đianh. Dầu mười ba thành phố Ương cõi Asi đều quan tâm đến đền thờ này, thế nhưng công tác xây cất thiêng liêng ấy thuộc ữọng ừách của người Êphêsô. Họ cũng được đặc ân canh giữ tượng thần Đianh vốn được xem như từ ười rơi xuống.
19:36-40 Ám chỉ những nền tảng tôn giáo của họ là chắc chắn, và không gì có thể lật đổ sự thờ lạy Đianh, ông bảo dân chúng thật dại khi gây náo loạn như thế. Suy cho cùng, những kẻ mà họ đang kêu la chống báng đâu phải là kẻ phạm đến "của thánh" (Bản Anh ngữ: "Những kẻ cướp đền thờ") hay lộng ngôn với nữ thần Đianh. Nếu Đêmêỉriu và các đổng nghiệp của ông có lời than phiền hữu lý, thì đã có tòa án luật pháp như thường lệ, các quan trấn thủ sẵn sàng nghe họ kiện. Nếu họ còn gì muốn nói nữa, thì luôn luôn có thể tụ tập lại trong hội đồng theo đúng phép. Nhưng họ đã tập trung lại như một đám đông dấy loạn. Đế quốc Lamã rất xem thường những vụ kiện như thế. Nếu bị hạch về cuộc dấy loạn xảy ra hôm nay, họ sẽ không thể tự binh vực. Viên thư ký thành phố cũng biết công việc và chắc cả mạng sống ông sẽ gặp nguy nếu tín đồn cuộc nổi loạn này lọt đến Lamã.
19:41 Đến lúc này, đám đông đã được dẹp yên, và họ vội vã ưở về nhà.
Lạ thay vì chính hành động của người thư ký thành phố với mối quan tâm đến trật tự của dân sự - chứ không phải cuộc nổi loạn - đã chấm dứt chức vụ Phaolô tại đây. Chừng nào còn sự chống đối lành mạnh, Phaolồ còn cảm thấy cánh cửa cơ hội rộng mở tại Êphêsô ịl.Côrinhtô 16:8, 9). Nhưng dường như chính lúc được sự bảo vệ của thành phố, thì ông ra đi (Sưu Tầm). Chữ "chúng" (Bản Anh ngữ là "hội chúng") (càu 32, 39, 41) dịch từ chữ Hylạp ekklẽsia, nghĩa là một cộng đồng dân chúng được kêu gọi ra khỏi. Chính chữ này được dịch là "Hội Thánh" Ương nhiều phần khác nữa. Phải dựa vào văn mạch mà xác định từ ngữ này nói đến một đoàn dân ngoại giáo - như ở đây - hay hội chúng Ysơraên - như trong Công Vụ 7:38 -hay nói đến Hội Thánh Tân Ước. Chữ "hội chúng" là cách dịch chữ ekklẽsia tốt hem la chữ "Hội Thánh." Chữ "Hội Thánh" m từ một chữ Hylạp có nghĩa "thuộc về Chúa" (knriakẽ, đối chiếu với chữ "kirk" trong tiếng Scotland). Theo cách dùng hiện tại, chữ này thường nói đến một tòa nhà của tôn giáo. Đây là lý do nhiều Cơ Đốc nhân thích chữ "hội chúng"; chữ này diễn tả sự kiện Hội Thánh là một nhóm người được kêu gọi ra khỏi, chứ không phải một tòa nhà hay thậm chí một giáo phái.
20:1 Từ câu Ì, dường như sứ đồ đi thẳng từ Êphêsô đến Maxêđoan. Tuy nhiên, từ Il.Côrinhtô, chúng ta biết trước hết ông đến TRÔÁCH. Tại đó ông gặp cánh cửa mở rộng để giảng Tin Lành nhưng nôn nóng muốn gặp Tít và qua Tít biết tin người Côrinhtô đã nhận Thơ Tín Thứ Nhất của ông như thế nào. Không gặp được Tít tại Trôách, ông băng qua vùng đông bắc biển Aegean đến Maxêđoan. Rõ ràng ông lên bờ tại NÊABỒLI, sau đó đi vào đất liền đến Philíp. Đang khi ở Maxêđoan, hay tại Philíp, ông gặp Tít và được khích lệ lớn lao trước tin tức từ Côrinhtô. Chắc có lẽ lúc này ông viết thơ ILCôrinhtô (năm 56 s.c.?). Xem Il.Côrinhtô 1:8,9; 2:12-14; 7:5-7).
20:2,3a Sau khi thi hành chức vụ ít lâu tại Maxêđoan, ông đi về phía nam đến GỜRÉC hay xứ ACHAI. Rõ ràng phần lởn thời gian ba tháng đỏ ông ở CỒRINHTÔ, và chính trong thời gian này ông viết thơ Rôma. Cũng có người tin thơ Galati được viết vào lúc này.
20:3b Lúc đầu, Phaolô định đi thẳng từ Côrinhtô vượt biển Aegean đến xứ Syri. Tuy nhiên, khi biết người Giuđa đang âm mưu diệt ông trên lộ trình đó, ông đổi kế hoạch và đi lên hướng bắc một lần nữa trải qua xứ Maxễđoan.
20:4 Lúc này, chúng ta được giới thiệu với một số bạn đồng hành của Phaolô. Kinh Thánh nói họ cùng đi với Phaolô đến tận cõi Asi, nhưng chúng ta biết chắc chắn một số người trong nhóm này còn đi với ông lên đến Rôma:
Sôbate, con Bím, quê thành Bẽrê
chắc cũng chính là Sôxibatê, một người bà con của Phaolô, được nhắc đến ữong Rôma 16:21,
Arỉtạc quê ở Têsalônỉca, suýt mất mạng toong cuộc nổi loạn tại Êphêsô (Công Vụ 19:29). về sau, chúng ta đọc thấy ông là bạn đồng tù với Phaolô tại Rôma (Philêmôn 24; Côlôse 4:10).
Sêcunđu, cũng là người quê thành Têsalônica, cùng đi với Phaolô đến tận cõi Asi, chắc đến Trôách hay Mỉlê.
Gaỉút quê thành Đẹtbử. Đừng nhầm ông với người Maxêđoan bị đám đông tại Ềphêsô bắt (Công Vụ 19:29). Còn một Gaiút nữa là công dân thành Côrinhtô và đã tiếp đãi Phaolô đang khi ông ở tại đó (Rôma 16:23). Thơ Thứ Ba của Giăng được gởi cho một người tên Gaiút, chắc đang sống trong thành phố gần Êphêsô. Gaiút là một tên rất phổ thông.
Tỉmôthê không những cùng đi VỚI Phaolô đến Asi, nhưng còn ở với ông tại Rôma đương lúc Phaolô bị tù lần thứ nhất tại đó. về sau, ông cùng đi với Phaolô qua cõi Asi. Trong Thơ Thứ Nhì gởi cho Timôthê, Phaolô tỏ ước muốn được gặp Timôthê lần nữa, nhưng chúng ta không biết ước muốn này có thành không.
Tỉchicơ, đàn bản xứ Tiểu Ấ, chắc đã đi đến tận Milê cùng với vị sứ đồ. Về sau, ông đến với Phaolô lần nữa tại Rôma, và được Kinh Thánh nhắc đến như đang cùng làm việc với Phaolô cho đến hết thời gian Phaolô bị tù lần thứ nhì.
Trôphim dường như là người ngoại bang quê tại Êphêsô, trong cõi Tiểu Á.
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Ông cùng đi với Phaolô lên Gỉêrusalem và vô tình ưở thành cớ khiến vị sứ đồ bị bắt. ông cũng được nhắc đến ương II.Timôthê 4:20.
20:5,6 Dường như bảy anh em nói ưên đã đi trước đến Trôách, còn Phaolô và Luca ghé thăm PHILÍP. (Chúng ta tin Lu ca ở cùng với sứ đồ vì cách dùng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất "chúng ta" ữong câu 5, "chúng ta" Ưong câu 6, v.v..). Sau ngày lễ Ăn Bánh Không Men, hay Lễ Vượt Qua, Phaolô và Luca từ Maxêđoan xuống thuyền đi TRÔÁCH. Hành trình này bình thường mất chưa đến năm ngày. ở đây không giải thích sự chậm trễ đỏ.
20:7-9 Đối chiếu câu ố và 7, dường như sứ đồ cố ý chờ tại Trôách bảy ngày để có thể ở đó dự lễ bẻ bánh Ương Ngày của Chúa. Từ câu 7, ta thấy rõ chắc chắn Cơ Đốc nhân đầu tiên có thói quen nhóm lại vào ngày thứ nhất của tuần lễ để dự Tiệc Thánh.
Chúng ta đừng ngạc nhiên hay sửng sốt vì Phaolú chắc đã giảng cho ởến nửa đêm. Khi nhiệt độ thuộc linh của Hội Thánh lên cao, Thánh Linh Đức Chúa Trời được tự do hành động và không bị ràng buộc bởi thời gian. Càng về đêm, càng nóng và ngột ngạt trên phòng cao. Có lẽ vì dùng nhiều đèn, cũng như có đông người, nên càng làm nóng thêm. Một gã trẻ tuổi tên là ơtích ngồi ưên cánh cửa sổ đang mở, đã ngủ gục và rơi xuống đất. Chàng trai rơi qua ba tầng lầu và chết ngay.
20:10 Nhưng Phaolô đi xuống,
nghiêng mình trên cơ thể của chàng trai, như các tiên tri thời xưa đã làm. Sau đó ông bảo tín hữu đừng bối rối về chuyện này vì giờ đây ơtích đang sống. Qua lời của Phaolô, dường như nỗi lo của họ là thừa vì chàng ưai vẫn chưa chết; sự sống vẫn còn ở trong người. Nhưng từ cầu ọ, ta thấy rõ ơtích đã chết thật rồi. Với quyền năng của sứ đồ, Phaolổ đã làm phép lạ cứu sống chàng ưai.
20:11,12 Khi Phaolô trở lên lầu, họ bẻ bánh (câu li), tức là họ cử hành lễ Tiệc Thánh, vì lễ ấy mà họ nhóm lại với nhau (câu 7). Sau đó họ ăn bữa chung với nhau, có lẽ là bữa tiệc yêu thương hay tiệc agapẽ. Bữa ăn thông công này được tổ chức có liên quan đến Tiệc Thánh Ương những ngày đầu của Hội Thánh, nhưng rồi nhiều lạm dụng đã xen vào (I.Côrinhtô 11:20-22), và dần dần không còn tiếp tục nữa.
Sau một buổi nhóm thâu đêm, và không bao giờ quên được, vị sứ đồ chào tạm biệt tín hữu tại Trôách.
20:12,13 Phaolô rời Trôách, đi bộ hai mươi dặm vượt qua một mũi đất đến ASÔT. Các bạn đồng hành của Phaolô đi thuyền vòng qua mũi đắt đỏ, rồi đón ông ở bờ phía nam. Có lẽ ông muốn đành thì giờ ở riêng và suy gẫm Lời Chúa.
Xuôi thuyền về hướng nam dọc bờ biển phía tây vùng Tiểu Á, trước hết họ đến MITILEN, thành phố chính của đảo LESBOS. Đêm hôm sau, đường như họ thả neo ngoài đảo CHIÔ. Thêm một ngày đường nữa, họ đến đảo SAMÔT, và họ "ở lại TROGYLUUM." Cuối cùng, những lữ khách tới thành
MILÊ, một hải cảng ở bờ tây nam cõi Tiểu Á, ba mươi sáu dặm về phía nam Ềphêsô.
20:16 Phaolô cố ý không ghé Êphêsô, vì sợ thăm nơi đó tốn quá nhiều thời gian, mà ông đang vội đến Giêrusalem dự Lễ Ngũ Tuần.
20:17 Khi tới thành Miie, Phaolô nhóm các trưởng lão tại Êphêsô, mời họ đến họp. Rõ ràng, phải mất khá lâu để cho tin nhắn đến với họ và họ lên đường đi về phía nam. Tuy nhiên, họ được tưởng thưởng xứng đáng bởi chính sứ điệp tuyệt diệu được nghe qua môi miệng vị sứ đồ. Trong bài giảng này, chúng ta có bức chân dung quý giá về đầy tớ lý tưởng của Chúa Jêsus Christ. Chúng ta nhìn thấy một người tận hiến cách say mê cho Cứu Chúa. Ông đã làm việc bất luận gặp thời hay không gặp thời. ồng không mệt mỏi, bất khuất, bền bỉ. ông nổi bật lên với lòng khiêm nhường thật. Không có giá hy sinh nào là quá lớn đến nỗi ông không ưả được. Chức vụ của ông là kết quả sự rèn luyện tâm hồn cách sâu nhiệm, ông có sự dạn dĩ thánh khiết và không chút sợ hãi. Ổng sống hay chết, điều đó không quan ưọng; nhưng quan Ưọng chính là ý muốn của Đức Chúa Trời phải được thực hiện và con người phải được nghe Tin Lành. Ông không chút ích kỷ ương mọi việc mình làm. ông thà ban cho hơn là nhận lãnh. ông không nản lòng trước hoàn cảnh khó khăn. Ông thực hành chính điều ông đã rao giảng.
20:18,19 Vị sứ đồ nhắc các trướng lão thành Êphêsô nhớ cách ăn ở của ông lúc ông sống giữa họ. Từ ngày đẩu mới đặt chân đến cõi Asi, cũng như suốt thời gian đang ở tại đó, ông đã phục vụ Chúa với lòng khiêm nhường thật và sự tự hy sinh. về phần chức vụ, cảm xúc của ông bị căng thẳng không ngừng; có nhiều nước mắt buồn rầu và nhiều thử thách, ông bị bắt bớ không ngừng bởi mưu hại của người Gỉuđa. Thế nhưng bất chấp mọi nghịch cảnh, chức vụ của ông vẫn dạn dĩ và không chút sợ hãi.
20:20,21 Phaolô không giấu điểu gì ích lợi cho tâm linh của người Êphêsô. Ông đã dạy họ hoặc giữa công chúng, hoặc từ nhà này sang nhà kia, và bị ràng buộc bởi tình yêu của Đấng Christ. Đối với ông, vấn đề không phải là tổ chức các buổi nhóm tại những khoảng thời gian đã định, nhưng chính là tận dụng mọi cơ hội để khích lệ sự đổi mới giữa vòng tín hữu. Không hề phân biệt dân tộc hay bối cảnh tôn giáo, ông đã giảng lẽ thiết yếu của sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta. Đây là hai yếu tố cơ bản của Tin Lành. Trong mỗi trường hợp hoán cải thật, có cả sự ăn năn lẫn đức tin. Đó là hai mặt không thể tách rời của Tin Lành. Nếu không ăn năn xứng đáng, thì không thể có loại đức tin cứu rỗi được. Mặt khác, ăn năn sẽ không ích lợi gì nếu tiếp đó không tin nơi Con Đức Chúa Trời. Ăn năn là sự quay đầu, bởi đỏ tội nhân công nhận tình trạng hư mất của mình và cúi đầu trước sự đoán xét của Đức Chúa Trời dành cho sự phạm tội của mình. Đức tin là sự phó thác
chính mình cho Chúa Jêsus Christ là Chúa và Cứu Chúa.
Trong nhiều phân đoạn Tân ước, chỉ nói một mình đức tin là điều kiện để được cứu rỗi. Tuy nhiên, đức tín bao hàm cả sự ăn năn. Làm sao một người thật sự tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa nếu không nhận thấy mình cần Cứu Chúa? Nhận thức này -do chức vụ cáo ứách của Thánh Linh đem lại - chính là sự ăn năn.
20:22,23 Sau khi ôn lại cách ăn ở ngày trước của mình giữa người Ềphêsô, giờ đây sứ đồ nhìn hướng tới những hoạn nạn thương khó đang chờ mình. Ông bị ràng buộc trong tâm linh (Bản Anh ngữ; Bản Việt Ngữ ghi là "bị Đức Thánh Linh ràng buộc") để lên thành Giêrusalem. Đây là sự thôi thúc trong lòng, mà dường như ông không thể vứt bỏ. Dầu không biết đích xác chuyện gì đang chờ ở Giêrusalem, nhưng ông biết dây xích và hoạn nạn sẽ là một phần thường lệ Ương đời sống mình. Đức Thánh Linh đang tỏ cho ông biết sự thực này từ thành này qua thành kia, có lẽ qua chức vụ của các tiên tri, hoặc qua sự liên lạc mầu nhiệm bề trong của sự khôn ngoan thiên thượng.
20:24 Khi sứ đồ đánh giá viễn cảnh này ưong ưí, ông không nghĩ sự sống mình là quý. Tham vọng của ông chính là vâng lời Chúa và làm đẹp lòng Ngài. Nếu vì làm như vậy mà ông phải dâng mạng sống mình làm của tế lễ, ông vẫn sẵn lòng. Không có của tế lễ nào ông có thể dâng lên là quá lớn so với Đấng đã chết thay ông. Toàn bộ điều quan trọng chính là chạy xong cuộc đua và làm xong chức vụ đã nhận từ nơi Chúa Jẽsus, để làm chứng về Tin Lành của ơn Đức Chúa Trời. Còn tiêu đề nào diễn tả tốt hom thế nữa về Tin Lành Phaolô đã rao giảng - Tin Lành về ân điển của Đức Chúa Trời. Đây là sứ điệp thật phấn khởi về ân huệ không xứng đáng được nhận dành cho những tội nhân có tội và bất kính, gian ác, là những người chẳng đáng nhận được điều gì khác hơn địa ngục đời đời. Sứ điệp ấy cho biết thể nào Con yêu đấu của Đức Chúa Trời đã từ nơi vinh hiển cao nhất trên Thiên đàng đến để chịu thương khó, tuôn huyết và chết ưên Gôgôtha để cho những ai tin Ngài sẽ được tha tội và nhận sự sống đời đời.
20:25-27 Phaolô biết chắc mình không bao giờ gặp lại những anh em Êphêsô yêu dấu này lần nữa, nhưng lương tâm ông trong sạch khi lìa họ, vì biết ông đã không giữ lại điều gì đang khi rao giảng cho họ hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời. ông không những dạy họ những điều nền tảng của Tin Lành, nhưng còn dạy mọi lẽ thật vốn hết sức quan trọng cho nếp sống tinh kính.
20:28 Vì ông không bao giờ gặp lại họ trên đất này nữa, nên ông giao trọng trách cho các trưởng lão trước hết phải giữ lấy tình ưạng thuộc lỉnh của chính họ. Nếu không sống trong mối thông công với Chúa, họ đừng mong ưở thành những người dẫn đường thuộc linh trong Hội Thánh.
Chức năng làm trưởng lão của họ ấy là giữ... luôn cả bẩy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc.
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Như đã nói trước đây, người coi sóc ưong Tân Ước còn được gọi là các giám mục, các trưởng lão. Câu này nhấn mạnh rằng các trưởng lão không do hội chúng địa phương bổ nhiệm hay tuyển chọn. Họ được chính Đức Thánh Linh lập làm kẻ coi sóc, và đáng phải được cồng nhận bới các tín hữu đang được họ chăm sóc.
Họ còn phải chịu trách nhiệm chăn bầy Hội Thánh Đức Chúa Trời. Tầm quan Ương của ưách nhiệm như thế được nhìn thấy qua những lời đi tiếp sau đó: mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Cụm từ này đã là nguyên nhân gây bàn cãi và bất đồng ý kiến đáng kể giữa vòng các học giả Kinh Thánh. Điểm khó hiểu ấy là ở đây, Đức Chúa Trời được mô tả như đang đổ huyết Ngài, trong khi chữ "Đức Chúa Trời" được mô tả là Đức Thánh Linh. Chính Chúa Jêsus là Đấng đã đổ huyết, và dầu Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, thế nhưng không có chỗ nào khác ữong Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời đổ huyết hay chết.
Đại đa số các thủ bản ghi là "Hội Thánh của Chúa và Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết Ngài," dường như gợi ý rằng Thân Vị của bản thể Đức Chúa Trời (là Chúa) chính là Đấng thật sự đổ huyết.
Có lẽ J. N. Darby diễn tả sát nhất ý nghĩa chính xác của phân đoạn này trong Bản Dịch Mới của ông: "Hội chúng của Đức Chúa Trời, là hội Ngài đã mua bằng huyết của chính Ngài." ở đây, Đức Chúa Trời là Đấng đã mua Hội Thánh, nhưng Ngài mua Hội Thánh bằng huyết của chính Con Ngài, là Đức Chúa Jêsus đầy ơn lành.
20:29,30 Phaolô biết rõ sau khi ông đi, Hội Thánh sẽ bị tấn công cả từ bên ngoài lẫn bên ương. Các giáo sư giả, là muông sói đội lốt chiên, sẽ cắn xé bầy, chẳng chút thương tiếc. Từ bên Ương hiệp hội này, nhiều người sẽ khao khát những địa vị nổi bật, nói ra những lời làm bại hoại chân lý, và cố gắng dụ dỗ môn đồ theo họ.
20:31 Đối với những hiểm họa sắp tới này, các trướng lão phải tình thức, và luôn luôn nhớ lại thể nào trong ba năm, vị sứ đồ đã cảnh cáo họ hằng đêm và ngày bằng nước mắt.
20:32 Nguồn cung ứng lớn lao của Phaolô giờ đây chính là giao phó họ cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài. Lưu ý, ông không giao phó họ cho những lãnh đạo là con người, hay cho những người được xem như người kế vị các sứ đồ. Trái lại, ông giao phó họ cho Đức Chúa Trời và Kinh Thánh. Đây là lời chứng hùng hồn cho tính đầy đủ của quyển Kinh Thánh được soi dẫn. Chính Đức Chúa Trời và Kinh Thánh mới có thể xây dựng tín đồ và ban cho họ gia tài chung với hết thảy những người được nên thánh.
20:33-35 Để kết thúc sứ điệp, sứ đồ Phaolô một lần nữa nêu cho các trưởng lão tấm gương từ chính đời sống và chức vụ của ông. ông có thể ngay thẳng nói rằng ông không ham bạc vàng hay là áo xống của ai. Động cơ khiến ông phục vụ Chúa không phải là mong lợi tài chảnh, về cơ bản, ông là người nghèo của cải vật chất, nhưng là một người giàu đối với Chúa. Đưa đôi tay ra trước mặt họ, ông có thể nhắc họ nhớ đôi bàn tay
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này đã từng làm việc khó nhọc để chu cấp những sự cẩn dùng của đời sống, cả cho chính ông lẫn cho cả đồng bạn của ông. Nhưng ông còn vượt xa hom thế nữa. Ông đã làm nghề may ữạỉ để có phương tiện giúp kẻ yếu đuối - là những người mắc bịnh trong thân thể, hay yếu đuối về những đắn đo đạo đức, hay yếu đuối trong vấn đề thuộc linh. Các trưởng lão phải nhớ điều này, và trong mọi sự phải tìm ích lợi của người khác, khi nhớ lại lời Chúa Jêsus: "... Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh." Thật thú vị vì, những lời phán này của Chúa không chép trong các sách Tin Lành. Những sách Tin Lành thật sự ưình bày phần lớn sự dạy dỗ của Ngài, nhưng ở đây, những lời này được ghi ra như phần bổ sung được soi dẫn cho những lời phán của Ngài ương các sách Tin Lành.
20:36-38 Trong phần kết luận sứ điệp, Phaolô quỳ xuống đất và cẩu nguyện với các trướng lão. Đối với họ, đây là lúc hết sức đau buồn. Họ bày tỏ tình cảm dành cho vị sứ đồ yêu dấu bằng cách ôm lấy cổ Phaolô mà hôn ổng. Điều khiến họ đặc biệt đau buồn chính là lời ông tuyên bố họ sẽ chẳng thấy mặt ông nữa. Hết sức buồn bực, họ đưa ông xuống tàu để đi đến Giêrusalem.
21:1-4a Sau lời tạm biệt dịu đàng và thống thiết tại Milê, Phaolô cùng các bạn lên thuyền đến đảo CÓT, qua đêm tại đó. Ngày hôm sau, họ tiếp tục đi về hướng đông nam đến đảo RÔĐd. Rời mũi phía bắc của đảo, họ đi về hướng đông đến BATARA, hải cảng thuộc xứ Lysia ưên bờ biển phía nam của Tiểu Á. Tại Batara, họ chuyển sang con tàu sắp đến Phênỉxi, dải đất ven biển xứ Syri, mà Tyrơ là một ứong những thành phố chính của xứ đó. Khi đi về hướng đông nam băng qua Địa Trung Hải, họ đi men bờ phía nam đảo Chíprơ, rời đảo từ phía bên trái. Cảng đầu tiên khỉ ghé đến vùng đất Palestìne là TYRƠ. Vì tàu phải cất hàng hóa tại đó, Phaolô và những người khác tìm các tín hữu Cơ Đốc ở với họ bảy ngày.
21:4b Trong thời gian này, các môn đồ ấy chịu Đức Thánh Lỉnh cảm động dặn Phaolô đừng nên đặt chân đến Gỉêrusalem. Điều này làm nảy sinh thắc mắc lâu đời là Phaoỉô đã cố ý không vâng lời để đi lên Gỉêrusalem, hay ông vô tình không nhận biết được ý muốn của Chúa, hay ông thật sự đang đi Ương ý muốn của Chúa để đi lên đó. Đọc câu 4b cách hời hạt đường như sẽ thấy vị sứ đồ cố ý và cứng đầu, hành động cố ý thách thức Thánh Linh. Tuy nhiên, đọc cẩn thận hơn có lẽ cho thấy Phaolô thật sự không biết những lời cảnh cáo này được ban qua Đức Thánh Lỉnh. Luca, là sử gia, nói cho độc giả biết lời khuyên của các môn đồ tại thành Tyrơ là đo Thánh Linh cảm động, nhưng ông không nói vị sứ đồ đã biết đấy là một sự kiện rõ ràng dứt khoát. Rất có thể Phaolô giải nghĩa lời khuyên của các bạn ông như là cách tính để cứu ông khỏi hoạn nạn thuộc thể hoặc thậm chí sự chết nữa. Vì lòng yêu thương đồng bào Do Thái của mình, ông không cảm thấy sự khỏe mạnh thuộc thể của mình là đáng kể.
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21:5,6 Khi bảy ngày đã qua, tín hữu tại Tyrơ cùng nhau đưa các giáo sĩ ra bờ biển cùng với sự minh chứng hùng hồn tình yêu Cơ Đốc của họ. Sau thì giờ cầu nguyện và tạm biệt đầy trìu mến, thuyền nhổ neo và những môn đồ ừên bờ biển trở về nhà.
21:7 Chặng dừng kế tiếp là BÊTÔLÊMAI, hải cảng phía nam Tyrơ khoảng hai mươi dặm, và ngày nay gọi là Akko (Acre), gần Haifa. Hải cảng này được đặt tên theo Ptolemy. Chặng dừng một ngày cho phép các đầy tớ Chúa đi thăm các anh em tại địa phương này.
21:8 Qua ngày sau, họ đi chặng cuối của chuyến hành trình - ba mươi dặm về phía nam đến SÊSARÊ, trên Đồng Bằng Sarôn. Họ ở lại đó trong nhà của Philíp, là người giảng Tin Lành (đừng nhầm ông với vị sứ đồ cùng tên). Chính Phỉlíp này là người được Hội Thánh tại Giêrusalem chọn làm chấp sự và đã đem Tin Lành đến Samari. Qua sự dạy dỗ của ông, hoạn quan Êthiôpi đã được cứu.
21:9 Philíp có bốn con gái đổng trinh nói tiên tri. Điều này có nghĩa họ được Đức Thánh Linh ban ân tứ để nhận sứ điệp trực tiếp từ Chúa rồi truyền đạt cho người khác. Có người dùng câu này suy luận rằng phụ nữ được phép giảng dạy trong Hội Thánh. Tuy nhiên, vì phụ nữ đã bị cấm cách rỗ ràng không được phép dạy, nói hay thẩm quyền trên đàn ông ương hội chúng (I.CÔ 14:34,35; I.Tim 2:11), nên chỉ có thể kết luận chức vụ tiên trì của bốn người con gái đồng trinh này được thực hiện tại nhà riêng hay trong những buổi tập trung khác không phải của Hội Thánh.
21:10,11 Trong lúc Phaolô ở tại Sêsarẽ, có một người tiên tri tên là Agabúỉ ở xứ Giuđê xuống. Đây cũng là tiên tri từ Giêrusalem đến Antiốt và báo trước cơn đói kém đã xảy ra trong đời Cơlốt (Công Vụ 11:28). Giờ đây, người lấy dây lưng của Phaolô trói tay chân mình. Bởi hành động đầy kịch tính này, giống như rất nhiều đấng tiên tri trước ông, ông đang biểu diễn chính sứ điệp của mình. Sau đó ông nêu ý nghĩa của bài học trực quan này. Ông đã tự trói mình thể nào, cả tay lẫn chân, thì người Gỉuđa tại Giêrusaỉem cũng trói tay và chân của Phaolô thể ấy rồi nộp cho chính quyền ngoại bang. Sự phục vụ của Phaolô dành cho người Giuđa (được biểu tượng qua dây lưng) sẽ dẫn đến kết quả ông bị họ bắt.
21:12-14 Khỉ các bạn của sứ đồ và những Cơ Đốc nhân tại Sêsarê nghe vậy, họ nài nỉ ông đừng lẽn Gỉêrusalem. Nhưng ông không thể đồng cảm với nỗi lo của họ. Những giọt nước mắt của họ chỉ càng làm nao lòng ông thêm. Nỗi sợ xiềng xích và tù đày có ngăn ông thực hiện việc mà ông xem là ý muốn của Đức Chúa Trời? Ông cho họ biết ông sẵn lòng chẳng những để bị trói thôi, lại cũng sẩn lòng vì danh Đức Chúa Jẽsus chịu chết tại thành Giêrusalem nữa. Mọi lập luận của họ cũng chẳng đi đến đầu. Ông đã cương quyết ra đi, nên họ chỉ nói: "Xin cho ý muốn của Chúa được nên."
Thật khó mà tin những lời chia tay của Phaolô được nói ra bởi một người
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cố tình không vâng theo sự dẫn dắt của Thánh Linh. Chúng ta biết các môn đồ tại Tyrơ đã chịu Thánh Linh cảm động nói với Phaolô đừng đi đến Giêrusalem (câu 4). Nhưng Phaolô có biết họ đã nói bởi Đức Thánh Lỉnh không? Chẳng phải Chúa về sau dường như đã phê chuẩn chuyến đi lên Giêrusalem của ông khi Ngài phán: "Hãy giục lòng mạnh mẽ, ngươi đã làm chứng cho ta tại thành Giêrusalem thể nào, thì cũng phải làm chứng cho ta tại thành Rôma thể ấy" (23:11)? Có hai điều thật rõ ràng: Thứ nhất, Phaolò không kể an toàn của bản thân mình là quý khi phục vụ Chúa. Thứ nhì, Chúa tể trị trên mọi biến cố này vì cớ vinh hiển của Ngài.
21:15,16 Từ Sêsarê đến Giêrusalem là chuyến hành Ưình trên đất liền dài hơn năm mươi dặm, chuyến đi rất đài ương thời phương tiện đi lại chậm chạp lúc ấy. Đoàn người cùng đi với sứ đồ mỗi lúc một đông thêm nhờ một số môn đồ từ Sêsarê và một anh em tên Manasôn. Quê ở Chíprơ, Manasôn là một Ương những môn đồ đầu tiên tại đó. Giờ đây, ông đang sống tại Giẽrusalem, và được đặc ân tiếp đãi sứ đồ và những người cùng đi Ương chuyến thăm Giẽrusaiem lần cuối của Phaolô.
Các hành trình truyền giáo của Phaolô đã thật sự chấm dứt lúc ông đến Giẽrusalem. Phần còn lại của sách Công Vụ nói đến vụ bắt giữ, xét xử và và chuyến đi của Phaolô đến Rôma, cùng vụ xét xử và bị tù tại đó.
21:17,18 Khi đến Giêrusalem, sứ đồ và các bạn ông được anh em đón tiếp nồng nhiệt. Qua ngày sau, Giacơ và các trưởng lão tổ chức cuộc họp. Không thể biết chắc đầy là Giacơ nào. Có thể là Giacơ em trai của Chúa, có thể là Giacơ con ưai Aphê, hoặc một người nào khác có cùng tên này. Rất có thể là Giacơ em của Chúa.
21:19,20a Phaolô mở đầu bằng cách kể chi tiết việc Chúa đã làm giữa dân ngoại qua chức vụ của ông. Điều này đem lại vui mừng lớn lao.
21:20b-22 Tuy nhiên, những anh em Giuđa lo sợ. Đã có tín đồn sứ đồ Phaolô giảng và dạy chống Môise và luật pháp. Điều này có thể đồng nghĩa với gặp rắc rối tại Giêrusalem.
Lời buộc tội cụ thể chống Phaolô ấy là Phaolô đã giảng cho mọi người Giuđa ở ngoại quốc phải từ bỏ Môise, bảo họ đừng làm phép cắt bì cho con, cũng đừng ăn ở theo tập quán Giuđa nữa. Phaolô có thật sự dạy điều này hay không?
Ông đã thực sự dạy rằng Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp để ban sự công bình cho những người nào tin. ông đã dạy rằng một khi đức tin nơi Đấng Christ đã đến, những người Giuđa tín Chúa không còn ở dưới luật pháp nữa. ông dạy rằng nếu còn nhận phép cắt bì như phương tiện để được xưng công bình, thì người ấy đã tự dứt mình khỏi sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jêsus Christ. Rằng quay trở lại với những hình và bóng của luật pháp sau khi Đấng Christ đã đến, thì đó là bất kính với Đấng Christ. về điều này, không phải là khó hiểu vì sao người Giuđa nghĩ về ông như thế.
21:23,24 Nhưng anh em Giuđa tại Giêrusalem có một kế hoạch mà họ
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nghĩ sẽ làm nguôi giận đồng bào, cả người đã được cứu lẫn chưa được cứu. Họ gợi ý Phaolô nên giữ một lời hứa nguyện của người Giuđa. Đã có bốn người giữ lời thề này. Phaolô nên cùng nhập bọn với họ, cùng với họ tẩy uế mình, và trả chỉ phí cho họ. F. w. Grant giải nghĩa:
Hãy để ông đưa bốn người này, những người cùng là tín hữu như ông thế nhưng họ đang giữ lời thề của người Naxirê, đi theo và cùng họ trình diện trong đền thờ để được tẩy sạch, trả những chi phí cần thiết để làm cho xong, và làm điều đó công khai, để mọi người có thể nhận thấy rõ mối quan hệ của ông với luật pháp.70
Chúng ta không biết nhiều về những điều liên quan đến lời hứa nguyện này. Những chi tiết này thật khó hiểu. Nhưng tất cả những gì chúng ta cần biết ấy là: đó là lời hứa nguyện của người Giuđa, và nếu người Giuđa nhìn thấy sứ đồ đang giữ nghi lễ liên kết với lời hứa nguyện ấy, họ sẽ biết chắc chắn ông không xui người khác bỏ luật pháp Mồise. Đây sẽ là dấu hiệu cho người Giuđa biết chính vị sứ đổ đã giữ luật pháp.
Hành động của vị sứ đồ để giữ lời hứa nguyện của người Do Thái này đã từng được binh vực cũng như bị chỉ ưích. Để binh vực Phaolô, người ta lập luận ông đang hành động theo chính nguyên tắc của mình để MỞ nên mọi sự đối với mọi người, nếu có thể cứu được một vài người (I.Côrinhtô 9:19-23). Mặt khác, người ta chỉ'tích Phaolô đã đi quá xa ưong nỗ lực giải hòa với người Giuđa, bởi đó tạo ra ấn tượng ông đang ở dưới luật pháp. Nói cách khác, Phaolô bị kết tội không nhất quán với quan điểm của ông vốn cho rằng tín hữu không ở dưới luật pháp, hoặc để được xưng công bình hoặc với tư cách quy luật sống (Galati Ì và 2). Chúng tôi có khuynh hướng đồng ý với lời phê bình này, nhưng cũng cảm thấy phải cẩn thận khi đoán xét các động cơ của vị sứ đồ.
21:25 Anh em tại Giêrusalem khuyên Phaolô không cần phải áp đặt trên các tín hữu ngoại bang bất kỳ luật lệ nào ngoài những luật do Giáo Hội Nghị tại Giêrusalem nêu ra, tức là dân ngoại phải kiêng ăn của cúng thẩn tượng, huyết và thú vật chết ngột, cùng chớ gian dâm.
21:26 Chúng ta ở thời nay không rõ các bước Phaolô đã làm. Nhiều nhà giải kinh nghĩ đây là lời hứa nguyện của Naxirê. Nhưng dẫu như vậy đi nữa, chúng ta vẫn không hiểu các bước khác nhau Ương nghi lễ như đã được mô tả Ương phần này.
H. Phaolô BỊ Bắt Và Xét xã (21:27- 26:32) 21:27-29 Khi bảy ngày giữ lời hứa nguyện gần trọn, nỗ lực của Phaolô để ừấn an người Giuđa hóa ra vô ích. Khi một vài người Giuđa vô tín đến từ vùng Asi thấy ông trong đền thờ, họ đã xúi giục nổi loạn chống ồng. Không những họ buộc tội ông dạy những điều trái với dân Giuđa và với luật pháp, mà còn buộc tội ông làm ô uế đền thờ vì đã đem người ngoại bang vào hành lang bên trong. Chuyện thật sự xảy ra là thế này: Trước dó họ đã thấy Phaolô ở với Trôphim trong
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thành Giêrusalem. Trôphỉm là một tân tín hữu người ngoại bang đến từ Êphêsô. Vì dân chúng thấy hai người ồ chung với nhau, nên cho rằng Phaolô đã đưa người bạn ngoại bang của ông vào sân ưong của đền thờ.
21:30-35 Dầu lời buộc tội này rõ ràng là sai, nhưng nó đã đạt được mục đích. Cả thành xôn xao rối loạn. Đám đông bắt Phaolô, kéo ra khỏi đền thờ, đóng các cửa của sân ương ngay sau lưng ông. Khi họ định giết ông, tiếng đồn đã đến tai quan quản cơ, là sĩ quan coi đồn Antonia. ông vội đem lính đến bắt Phaolô ra khỏi đám đông đang giận dữ, lấy hai cái xiểng xích lại rồi hỏi Phaolô là ai và đã làm việc gì. Đương nhiên, đám đông giải thích không mạch lạc và lẫn lộn lung tung. Kẻ reo lẽn thể nẩy, người la lẽn thể khác. Quản cơ nân lòng truyền lính điệu tù nhân vào đồn để có thể biết rõ điểu gì đang diễn ra. Ngay cả khi nỗ lực làm như vậy, đám đông vẫn tràn lên, vẻ cương quyết đến nỗi quân lính phải khiêng Phaolô lên các bậc thềm.
21:36 Đang khi khiêng như vậy, họ nghe đám dân theo sau kêu lên "Giết hắn đi!"
21:37-39 Ngay khi sắp đưa Phaolô vào đồn, Phaolô xin phép viên quản cơ cho ống nói vài lời. Quản cơ ngạc nhiên khi nghe Phaolô nói tiếng Gờréc. Dường như ông nghĩ mình đã bắt được người Ẽdíptô ngày trước đã gây loạn, kéo bốn ngàn kẻ cướp vào nơi đổng vắng. Phaolô nhanh chỏng Ưấn an quản cơ rằng ông là người Giuđa từ thành Tạt sơ, trong xứ Silisi.
Như vậy, ông là công dân của một thành không phải tẩm thường (Bản Việt Ngữ: "thành có danh tiếng"); thành này nổi tiếng là chốn của văn hóa, giáo dục và thương mại, và đã được Augustus tuyên bố là "thành phố tự do." Với tính không biết sợ đặc trưng, vị sứ đồ xin phép nói với đoàn dân.
21:40 Khi đã được phép, và khi Phaolô đã đứng tại đó, có lính Lamã đứng vây quanh, ông đã làm đám đông im lặng bằng cách giơ tay ra dấu. Sự yên lặng này cũng lớn như cảnh rối loạn lúc trước. Giờ đây ông đã sẵn sàng làm chứng cho người Giuđa tại thành Giêrusalem.
"Tiếng Hêbơrơ" ở đây chắc có lẽ là tiếng Aram (một ngôn ngữ liên hệ gần gũi) được người Hêbơrơ thời bấy giờ sử dụng.
22:1,2 Để nói chuyện với đoàn dân Hêbơrơ, vị sứ đổ đã khôn ngoan dùng tiếng Aram thay vì tiếng Hylạp. Ngay khi nghe tiếng mẹ đẻ, họ ngạc nhiên cách dễ chịu, tiếng la lắng dịu, ít nhất cũng là trong lúc này.
22:3-5 Phaolô bắt đầu nói về cội nguồn của mình là người Giuđa, sanh tại Tạỉsơ xứ Silỉsi, học dưới chân giáo sư Do Thái nổi tiếng là Gamalỉên; và những thông tin chi tiết về ông trong Do Thái giáo. Tiếp theo ông nhấn mạnh đặc biệt đến lòng sốt sắng như một người Giuđa của mình. ổng đã bắt bớ đạo Đấng Christ, bắt bổ tù những người tin Chúa Jêsus. Thầy tế lễ thượng phẩm Tòa Công Luận có thể làm chứng cho tính toàn diện của những phương pháp ông sử dụng. Ông
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đã nhận thơ họ cho phép ông đến Đamách bắt trói những người ở đó dẫn về thành Giêrusalem để xử phạt.
22:6-8 Cho đến đây ừong sứ điệp của Phaolô, người Giuđa có thể hiểu được đầy đủ, và nếu thành thật, họ chắc phải đổng ý những điều ông nói là đúng. Giờ đây sứ đồ sắp kể cho họ một biến cố đã thay đổi toàn bộ phương hướng đời ông. Họ có Ưáclì nhiệm xác định biến cố đó có đến từ Đức Chúa Trời không.
Khi Phaolô đương đi đường đến thành Đamách... thình lình có ánh sáng lớn, từ trẽn trời giáng xuống, soi sáng chung quanh mình ông. Việc này diễn ra độ ban trưa, được ghi lại lần đầu tiên tại đây, cho thấy ánh sáng này còn rực rỡ và vinh hiển hơn cả mặt ười lúc soi sáng nhất. Bị đánh té xuống đất bởi sức mạnh của ánh sáng ấy, người bắt bớ này nghe tiếng từ Ười phán: "Hỡi Saulơ, Saulơ, làm sao ngươi bắt bớ ta?" Hỏi lại ông mới biết chính Chúa Jêsus người Naxarét đang phán với mình từ ười. Người Naxarét đã sống lại từ kẻ chết và đã được tôn vinh hiển trên cao.
22:9 Những người đang đi với ông nhìn thấy ánh sáng, nghe âm thanh của tiếng nói (9:7), nhưng họ không nghe những lời lẽ thật sự đã được phán ra. Nói cách khác, họ biết có tiếng ồn, nhưng không biết được lời nói rành mạch.
22:10,11 Sau lần nghe tiếng phán riêng tư của Chúa Sự sống Và Vinh Hiển, Phaolô đã hoàn toàn dâng linh hồn và thân thể mình cho Cứu Chúa. Điều này được tỏ ra qua câu hỏi của ông: "Lạy Chúa, tôi phải làm chỉ?" Chúa Jêsus truyền ông đến thành Đamách, và tại đó sẽ được hướng dẫn. BỊ mủ bởi ánh sáng sự vinh hiển của Đấng Christ, ông được những kẻ cùng đi nắm tay dắt vào thành.
22:12 Tại Đamách, ông được Anania đến thăm. Phaolô mô tả cho nhóm thính giả người Giuđa biết Anania là người nhân đức theo luật pháp, được các người Giuđa trú tại Đamách đểu làm chứng tốt. Lời chứng của một con người như thế là rất quan trọng để xác chứng câu chuyện sự tín Chúa của Phaolô.
22:13 Gọi Phaolô là "anh Saulơ," Anania truyền cho Saulơ sáng mắt lại. Chính lúc đó Phaolô lần đầu tiên nhìn thấy Anania.
22:14-16 Trong câu 14-16, lần đầu tiên chúng ta biết Anania nói với Phaolô:
"Đức Chúa Trời cứa tổphụ chúng ta đã định cho anh được biết ý muốn Chúa, được thấy Đấng Công Bình và nghe lời nói từ miệng Ngài. Vì anh sẽ làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người, về những việc anh đả thấy và nghe. Bây giờ, anh còn ữễ nải làm chi? Hãy chờ dậy, cầu khẩn đanh Chúa mà chịu phép bẩptêm và làm sạch tội lỗi mìnhđì."
Phải thấy được rất nhiều điểm thú vị và quan ưọng trong những câu này. Thứ nhất, Phaolô nói chính Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta là Đấng đã xếp đặt các biến cố trên con đường đến Đamách. Nếu người Giuđa phản đối và chống cự điều đã xảy ra, họ thật sự đang chống lại Đức Chúa Trời.
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Thứ nhì, Anania nói Phaolô sẽ làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người. Điều này chắc hẳn đã cho đoàn người Giuđa nghe lời tuyên bố của Phaolô biết ông đã được sai đến với dân ngoại. Cuối cùng, Phaolô được truyền "Hãy chờ dậy, cẩu khẩn danh Chúa mà chịu phép bápỉêm và làm sạch tội lỗi mình đi."
Câu Ì ó bị lạm dụng để dạy về sự tái sanh nhờ phép báptêm. Có thể câu này chỉ áp dụng cho Phaolô trong tư cách một người Giuđa cần tách mình ra khỏi dân tộc đang chối bỏ Đấng Christ của ông bằng phép báptêm (xem những giải nghĩa ở 2:38).
Một giải pháp đơn giản hơn, căn cứ ưên cấu trúc văn phạm của nguyên ngữ như sau: khác với bản KJV, là bản đánh dấu chấm câu đường như thể có bốn mục liên tục ưên cùng một bình diện, bản NKJV đi theo nguyên ngữ, ghép cặp cụm từ thứ nhất gồm hai mục đầu và cụm thứ nhì gồm hai mục. Trong Hy văn, trong mỗi nửa của câu này cổ một động từ xác định và được bổ nghĩa bởi một phân từ. Cách dịch nguyên văn như sau: "Sau khi chờ dậy hãy chịu phép báptêm, và để cho tội lỗi anh được rửa sạch (bằng cách) kêu cầu danh Chúa."77 Mệnh đề cuối này được hậu thuẫn bởi sự dạy dỗ chung của Kinh Thánh (đối chiếu Giõên 2:32; Công Vụ 2:21; Rôma 10:13).
22:17-21 Giờ đây, lần đầu tiên chúng ta biết kinh nghiệm của Phaolô vào cuối chuyến viếng thăm lần thứ nhất đến Gỉêrusalem sau khi tín Chúa. Khi đang cẩu nguyện trong đền thờ, ông bị ngất trí và nghe Chúa truyền ông vội vàng lập tức ra khỏi Giêrusalem, vì dân chúng sẽ không nhận lời ông làm chứng về Đấng Christ. Dường như sứ đồ không tin nổi chính dân ông sẽ không chịu nghe ông. Suy cho cùng, họ đã biết ngày trước ông vốn là một người Giuđa sốt sắng, thể nào đã nhốt tù và đánh đập các môn đồ của Chúa Jêsus, và thể nào ông đã từng là đồng phạm Ương vụ giết chết Êtiên. Nhưng Chúa lập lại mạng lịnh: "Hãy đi, vì ta toan sai ngươi đi đến cùng dân ngoại ở nơi xa "
22:22,23 Cho đến lúc này, dân Giuđa vẫn yên lặng nghe Phaolô. Nhưng khi nghe nói Phaolô đem Tin Lành đến cho người ngoại bang, những lời đó khơi đậy lòng ganh ghét điên cuồng. Họ hét đầy giận dữ náo loạn, họ kêu la đòi lấy mạng Phaolô.
22:24,25 Khi quan quản cơ thấy họ nổi cơn điên cuồng, ông kết luận chắc chắn Phaolô đã phạm tội rất nặng nào đó. Dường như ông không thể hiểu sứ điệp của Phaolô vì Phaolô nói bằng tiếng Aram, nên ông quyết tâm bắt sứ đồ thú tội bằng cách tra tấn. Do đó, ông truyền đem tù nhân vào trong đồn, rồi dùng đây đa Ưói lại đánh đòn. Đang khi họ quyết tâm chuẩn bị đánh đòn, Phaolô nhỏ nhẹ hỏi thầy đội liệu đánh đòn một quốc dân Rôma khi chưa thành án thì có hợp pháp không. Trên thực tế, sẽ phạm luật pháp ngay cả khi ươi một quốc dân Rôma trước khi chứng minh người đó có tội! Đánh đòn ông là một tội phạm hết sức nặng.
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22:26 Thầy đội lập tức đi báo cho quản cơ cẩn thận trước những việc đã làm với Phaolô, vì người nẩy là một quốc dân Rôma.
22:27,28 Điều này khiến quản cơ vội vã đến gặp Phaolú. Hỏi ra mới biết vị sứ đồ thật sự là một quốc đàn Rôma. Thời đó có ba cách để trở thành người Rôma. Thứ nhất, sau khi được chiếu chỉ của vua ban truyền công dân để thưởng cho sự phục vụ, V.V.. Thứ nhì, có thể trở thành một người Rôma bởi sự ra đời. Đây là trường hợp của Phaolớ; ông được sinh ra tại Tạtsơ, một thành phố tự do của đế quốc Lamã, và cha của ông là công dân Rôma. Cuối cùng, có thể mua quyển công dân này, thường với giá rất cao. Như vậy, quản cơ đã được quyển công dân nhờ trả một giá rất cao.
22:29 Sự tiết lộ quyền công dân Rôma của Phaolô đã xóa bỏ mọi kế hoạch đánh đòn ông, và khiến nhà cầm quyền sợ hãi.
22:30 Hiển nhiên, quản cơ muốn biết chắc chắn vì sao Phaolô bị người Giuđa kiện cáo. Đồng thời, ông quyết tâm tiến hành vụ xét xử theo đúng pháp luật và ưật tự. Do đó, vào ngày sau vụ hỗn loạn tại Giêrusalem, ông đưa Phaolô ra khỏi ngục và giải đến trước mặt các thầy tế lễ cả và Tòa Công Luận.
23:1,2 Đứng trước Tòa Công Luận, Phaolô mớ đầu nhận xét của mình bằng cách tuyên bố cả đời ông đã sống trọn lương tâm tử tế. Thấy tế lễ thượng phẩm là Anania tức giận khi nghe lời tuyên bố này. Rõ ràng, ông xem Phaolô là người bội đạo Giuđa, một kẻ đào ngũ, một kẻ phản bội. Làm sao người đã bỏ Do Thái giáo đi theo Cơ Đốc giáo lại dám tuyên bố hắn vô tội như thế? Do đó, thầy tế lễ thượng phẩm ra lịnh vả miệng tù nhân. Mạng lịnh này cực kỳ bất công, vì vụ xét xử hầu như chưa bắt đầu.
23:3 Phaolô quật lại Anania rằng Đức Chúa Trời sẽ đánh Anania vì đã làm bức tường tô trắng như thế! Bề ngoài, thầy tế lễ thượng phẩm dường như công bình chính trực; bể trong ồng bại hoại. Xưng mình là người xử đoán kẻ khác theo luật pháp, nhưng ở đây ông lại truyền lịnh đánh Phaolô trái với luật pháp.
23:4 Những người đó sửng sốt trước lời quở trách gay gắt của sứ đồ. Phaolô không biết mình đang nói với thầy tế lễ thượng phẩm sao?
23:5 Vì một lý do nào đó chúng ta không biết, Phaolô thật sự không nhận ra rằng Anania là thầy tế lễ thượng phẩm. Tòa Công Luận đã họp lại quá gấp, và có lẽ Anania không mặc lễ phục chính thức của mình. Thậm chí có thể ông không ngồi vào chiếc ghế thường dành riêng cho thầy tế lễ thượng phẩm. Hoặc có lẽ do thị lực yếu của Phaolô. Dầu nguyên nhân nào đi nữa, Phaolô cũng không cố ý nói xấu người cai trị đã được lập lên cách thích đáng. ông nhanh chóng xin lỗi với lời ưích Êdíptô 22:28: "Chớ sỉ nhục người cai trị dân mình."
23:6 Qua cuộc đối thoại trong phòng xử án, cảm thấy giữa người SađusỂ và người Pharisỉ thiếu đồng ý với nhau, nên sứ đồ quyết định đào
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sâu vết rạn nứt ấy bằng cách tuyên bố mình là người Pharisỉ, đang bị xét xử vì tin nơi sự sống lại của kẻ chết. Đương nhiên, người Sađusẽ phủ nhận sự phục sinh, cũng phủ nhận luôn sự thực hữu của các linh hay các thiên sứ. Người Pharisi - là người rất chánh thống - tin vào cả hai điều ấy (xem 23:8).
ở đây, người ta phê bình Phaolô dùng điều có vẻ như thủ đoạn xác thịt để chia rẽ thính giả của ông. A. J. Pollock viết: "Chúng ta không thể tránh khỏi cảm giác là Phaolô đã sai khi tuyên bố mình là người Pharisi, và như vậy đã chộp lấy lợi thế chiến lược bằng cách làm cho người Sađusê kình địch và người Pharisi mâu thuẫn với nhau."
23:7-9 Dù ông có lý hay không đi nữa, những lời của ông đã thực sự gây chia rẽ giữa người Pharisi và Sađusẽ, và tiếng kêu la lớn vang dậy lên. Có mấy thầy thông giáo về dòng Pharisi binh vực sự vô tội của Phaolô, và Ưên thực tế họ nói: "Nếu thần linh hay một thiên sứ đã phán với hắn ta thì chuyện đó cũng có gì quan ưọng đâu?"
23:10 Cuộc cãi lẫy giữa hai bên đang chống đối nhau trở nên nóng bỏng đến nỗi quan quản cơ ra lịnh quân lính hộ tống tù nhân ra khỏi phòng xử án và đưa ưỗ về [lổn.
23:11 Qua đêm sau, Chúa Jêsus đích thân hiện ra với Phaolô Ương tù và phán: "Hãy giục lòng mạnh mẽ, ngươi đã làm chứng cho ta tại thành Gỉêrusalem thể nào, thì cũng phải làm chứng cho ỉa tại thành Rôma thể ấy." Thật đáng lưu ý vì chính Ương phân đoạn ghi lại hành động lâu nay vẫn bị chỉ ừích đáng kể của vị sứ đồ, Chúa đã đích thân khen ông trung tín làm chứng tại Gỉêrusalem. Chúa không phê bình hay quở ưách lời nào. Trái lại, đây hoàn toàn là sứ điệp khen ngợi và lời hứa. Sự phục vụ của Phaolô vẫn chưa chấm dứt. ông trung tín trong chức vụ của mình tại Giêrusalem thể nào thì cũng làm chứng cho Đấng Christ tại Rôma thể ấy.
23:12-15 Ngày kế tiếp, người Giuđa họp đảng lập mưu giết sứ đồ Phaolô. Trên thực tế, có hơn bốn mươi người thể nguyện với nhau rằng họ sẽ không ăn gì hất cho đến khi họ giết được "kẻ mạo danh này." Âm mưu của họ như sau: Họ sẽ đến với các thầy thầy tế lễ cả và các trưởng lão, gợi ý công bố buổi họp của Tòa Công Luận để Ưa xét vụ kiện của Phaolô kỹ lưỡng hơn. Tòa Công Luận sẽ yêu cầu quan quản cơ đưa tù nhân đến. Nhưng bốn mươi kẻ ám sát này sẽ mai phục ưên đường từ ngục đến Tòa Công Luận. Khi Phaolô đến gần, họ sẽ ập ra tóm và giết chết ông.
23:16-19 Trong ơn quan phòng của Đấng Christ, cháu trai của vị sứ đồ thoáng nghe được âm mưu và báo lại cho Phaolô. Phaolô tin mình cần sử dụng những phương tiện hợp pháp để bảo đảm an toàn cho mình; do đó, ông báo cho một trong các đội trưởng. Đội trưởng này đích thân hộ tống chàng trai đến quan quản cơ.
23:20,21 Cháu của Phaolô không những báo lại đầy đủ âm mưu, mà còn
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tha thiết nài nỉ quản cơ đừng nghe lời yêu cầu của người Giuđa để giao Phaolô cho họ.
23:22 Khỉ nghe câu chuyện, quản cơ cho chàng trai ra về, dặn đừng kể cho ai khác biết hai người đã gặp nhau. Giờ đây ông thấy cần phải hành động nhanh và dứt khoát để giải thoát tù nhân khỏi cơn thạnh nộ khủng khiếp của người Giuđa.
23:23-25 Quản cơ nhanh chóng đòi hai viên đốc trưởng đến thu xếp quân hộ tống sứ đồ đến Sêsarê. Đoàn quân hộ vệ gồm hai trăm quân, bảy mươi lính kỵ, hai trăm lính cẩm giáo. Đoàn người lên đường trong bóng tối -lúc chín giờ tối.
Đoàn quân hộ tống đông đảo này không nhằm tôn vinh vị sứ giả trung tín của Đấng Christ. Trái lại, đây là biểu hiện lòng quyết tâm của quản cơ giữ uy tín với các quan Lamã cấp ưên; nếu người Giuđa thành công Ương âm mưu giết Phaolô, tức một công dân Lamã, quan quản cơ đương nhiệm chắc chắn phải trả lời về sự lơi lỏng của mình.
23:26-28 Quản cơ xưng mình là Cơlốt Lysỉa trong bức thơ gởi cho Phêlít, quan tổng đốc Rôma. Đương nhiên, mục đích của thơ là giải thích tình hình liên quan đến Phaolô. Khá buồn cười khi thấy Lysia tìm cách mô tả mình như vị anh hùng và người binh vực công lý của dân chúng. Chắc ông cực kỳ sợ Phêlít biết ông đã trói một công dân Rôma chưa thành án. May mắn thay cho Cơlốt Lysia, Phaolô không bẻm mép.
23:29-30 Quản cơ giải thích rằng cuộc điều Ưa của ông cho thấy Phaolô vô tội, không phạm tội nào đáng chết hay đáng tù. Đúng hơn, vụ náo loạn dường như liên quan đến những vấn để luật pháp của người Giuđa. Vì có một âm mưu toan hại Phaolô, ông cảm thấy nên giải Phaolô đến Sêsarê để những người kiện ông có thể đến đó, và mọi chuyện sẽ tỏ bày trước mặt Phêlít.
23:31-35 Chuyến đi đến Sêsarê tạm dừng ngắn ngủi tại Antibatri, thành phố cách Giêrusalem khoảng ba mươi chín dặm và cách Sẽsarẽ hai mươi bốn dặm. Vì còn rất ít hoặc không còn nguy cơ bị người Giuđa phục kích từ đây tiở đi, nên quân lính trở về Giêrusalem, để kỵ binh hộ tống Phaolô đến Sêsarê. Đến nơi, họ giao Phaolô cho Phêlít, cùng với bức thơ của Lysia. Khi cuộc điều tra sơ bộ làm Phêlít biết quyền công dân Lamã của sứ đồ, Phêlít hứa sẽ nghe vụ kiện khỉ bên nguyên cáo từ Giêrusaỉem đến. Trong lúc đó, ông ra lịnh giữ Phaolô trong lâu đài hay công đàng của Hẽrốt.
Phêlít, quan tổng đốc Rôma xuất thân từ nô lệ đã tiến lên nhanh chóng đến địa vị nổi bật về chính trị Ương đế quốc Lamã. về đời sống cá nhân, ông vô luân cực độ. Vào lúc được bổ nhiệm làm tổng đốc tỉnh Giuđê, ông là chồng của ba phụ nữ ương hoàng tộc. Khi đương chức, ông yêu Đơrusi, vợ của Azizus, vua xứ Emesa. Theo Josephus, cuộc hôn nhân này được sắp đặt thông qua Simồn, một thuật sĩ từ đảo Chíprơ.
Ông là người cai trị độc tài hung bạo, bằng chứng là ông đã dàn xếp vụ
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ám sát thầy tế lễ thượng phẩm Jonathan, người chỉ trích ông cai trị tồi.
Đây chính là Phêỉít mà Phaolô phải ra ứng hầu.
24:1 Năm ngày sau khi Phaolô rời Giêrusalem đến Sêsarê, thầy tế lễ thượng phẩm Anania và một số thành viên Tòa Công Luận cũng đến. Họ thuê một người Lamã tên là Tẹttulu làm luật sư nguyên cáo. Bổn phận của ông là đứng trước mặt Phêlít kiện Phăolô.
24:2-4 Tẹttulu khởi kiện cho bên nguyên cáo bằng cách tâng bốc quan tổng đốc. Đương nhiên, có phần nào sự thật trong những lời ông nói. Phêlít đã duy dì quyền cai ưị và ưật tự bằng cách đàn áp sự nổi loạn và khởi nghĩa. Nhưng lời nói của Tẹttulu vượt ra ngoài chỗ đơn thuần công nhận sự kiện ấy, với nỗ lực hiển nhiên nhằm cố sức lấy lòng quan tổng đốc.
24:5-8 Sau đó, ông buộc tội sứ đồ Phaolô bốn điểm cụ thể như sau:
1.	Phaolô là "đổ ôn dịch," tức là một người quấy rầy hay người gây bực bội.
2.	Phaolô là người dã gây rối loạn trong hết thảy người Gíuđa.
3.	Ông làm thủ lĩnh phe người Naxarét.
4.	Ông đã cố báng bổ đền thờ.
24:9 Sau khi Tẹttulu tỏ lòng tin
khả năng của Phêlít xác định lời buộc tội Phaolô là chính xác, những người Giuđa có mặt cũng hùa theo hậu thuẫn lởi buộc tội của Tẹttulu.
24:10 Theo dấu gật đầu ra hiệu của quan tổng đốc, Phaolô đứng lên tự binh vực mình. Trước hết ông bày tỏ lòng thỏa mãn khi được phép xuất hiện trước mặt một nhân vật nhờ kinh nghiệm lâu năm nên quen thuộc với các phong tục và cung cách của dân Do Thái. Nghe có vẻ như lời tầng bốc, nhưng thực ra đây chỉ là lời tuyên bố lịch sự về sự thật.
Sau đó, sứ đồ đáp lại những lời buộc tội mình, từng lời buộc tội một.
24:11 Về lời kết tội ông là kẻ quấy rầy, ông ứả lời rằng ông mới vừa lên Giêrusalem chỉ mười hai ngày, và mục đích ông lên để thờ phượng chứ không phải gây rối.
24:12,13 Tiếp theo, ông phủ nhận lời kết tội ông xúi người Giuđa nổi loạn. Dù ở trong đền thờ, hoặc trong nhà hội, hoặc trong thành phố, ông chưa hề ứanh luận với ai hay cố gắng xúi giục họ điều chi. Đây là những sự thật, và không ai có thể bác bỏ chúng.
24:14-17 Phaoỉô không phủ nhận lời buộc tội thứ ba, tức lời buộc tội ông cầm đầu phe người Naxarét. Nhưng những lời ông thật sự nói ra ấy là ừong cương vị này, ông đã phục vụ Đức Chúa Trời của người Giuđa, tin mọi điểu chép trong Kinh Thánh Cựu Ước. Ông chia sẻ niềm ưông đợi của mọi người Giuđa chánh thống, đặc biệt người Pharisi, lức sẽ có sự sống lại của người công bình và không công bình. Trong ánh sáng sự phục sinh hầu đến ấy, ông luôn luôn tìm cách giữ gìn mối quan hệ không chút vẩn đục với Chúa và với đồng loại của mình. Không hề xúi giục người Giuđa nổi loạn, nhưng Phaolô đến Giêrusalem đem của bố thí cho dân
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Giuđa. Đương nhiên, ông đang nói đến việc quyên góp từ các Hội Thánh ở xứ Maxêđoan và Achai, dành cho những thánh đồ Cơ Đốc người Giuđa đang túng thiếu tại Giêrusalem.
24:18,19 Về lời kết tội thứ tư, tức tố cáo ông báng bổ đền thờ, Phaolô trả lời: Đang khi ông đem của dâng đến đền thờ, đang trả xong lời hứa nguyện của người Giuđa, thì có mấy người Gi ù da quẽ ở cõi Asi gặp ông và vu cáo ông đưa những người ngoại bang không tinh sạch vào đền thờ. Đương nhiên, điều này không đúng. Lúc đó sứ đổ ở một mình, và đang được tẩy sạch khỏi sự ô uế của lễ nghi. Những người Giuđa bên nguyên cáo ấy từ cõi Asỉ, tức những người đã gây cuộc nổi loạn chống ông tại Giêrusalem, đáng ra phải là người đến Sêsarê để kiện ông, nếu như họ có điểu gì kiện ông.
24:20,21 Sau đỏ Phaoio thách thức những người Giuđa đang có mặt hãy nói rõ xem họ chứng minh ông phạm tội gì khi đứng trước mặt Tòa Công Luận tại Giêrusalem. Họ không thể nói được. Tất cả những gì họ có thể nói chính là Phaolô đã kêu lẽn: "Ây vì sự sống lại của kẻ chết mà hôm nay tôi bị xử đoán trước mặt các ông." Nói cách khác, những điều họ kiện ông phạm tội hình sự đều không đúng, và những điều đúng thì lại không phải là tội hình sự.
24:22 Khi Phêlít nghe kiện, ông gặp trường hợp khó xử. ông biết đủ về đạo Đấng Christ để nhận ra ai đúng. Tù nhân trước mặt ông hiển nhiên không phạm bất kỳ tội nào chống lại luật Lamã. Nhưng nếu tha bổng Phaolô, ông sẽ gây thù chuốc oán với dân Giuđa. Từ lập trường chính ưị, ông nên lấy lòng họ. Vì vậy ông sử dụng thủ đoạn cứ tiếp tục kéo dài vụ kiện. ông tuyên bố sẽ đợi cho đến khi quản cơ Lysỉa đến Sêsarê. Thực ra đây chỉ là chiến thuật trì hoãn. Chúng ta không có bản ký thuật nào cho biết quan quản cơ từng đến đây.
24:23 Để kết thúc vụ kiện, Phêlít truyền lệnh phải giam giữ Phaolồ, nhưng nên để cho ông được tự do vừa phải, và bạn bè được phép đến thăm và đem thức ăn quần áo đến cho ông. Điều này đương nhiên cho thấy quan tổng đốc không xem Phaolô là tên tội phạm nguy hiểm.
24:24,25a Vài ngày sau bữa xét xử công khai, Phêlít cùng vợ là Đơrusi có buổi phỏng vấn riêng vị sứ đổ để có thể nghe thêm về đức tin nơi Đấng Christ. Không hề sợ hãi, Phaolỡ giảng luận cho quan tổng đốc phóng đãng này cùng người vợ ngoại tình của ông về sự công bình, sự tiết độ và sự phán xét về sau. Họ gần như chẳng biết gì về sự công bình cá nhân, dù trong đời sống riêng tư hay đời sống trước mắt công chúng. Họ xa lạ với sự tiết độ, như được chứng kiến qua cuộc hôn nhân gian ác hiện tại của họ. Họ cần được cảnh cáo về sự phán xét ngày sau, vì nếu tội họ không được tha nhờ huyết của Đấng Christ, họ sẽ hư mất Ương hổ lửa.
24:25b,2B Phêlít dường như chịu cảm động hem Đơrusi. Dầu sợ, ông vẫn không tin cậy Cứu Chúa. ổng trì hoãn quyết định tiếp nhận Đấng




CÔNGvụ
Christ bằng câu nói: "Bây giờ ngươi hãy lui; đợi khi nào ta rảnh, sẽ gọi lại." Buồn thay, "khỉ nào rảnh" này chẳng hề tới, như Kinh Thánh đã ghi lại. Thế nhưng đây không phải là lời làm chứng cuối cùng của Phaolô cho Phêlít. Quan tổng đốc gọi ông liên tục ương hai năm tiếp theo, đang khi sứ đồ bị tù tại Sêsarê. Thực ra, Phêlít mong được bạn bè nào đó của Phaolô hối lộ để thả Phaolô ra.
24:27 Khỏi hai năm, vào năm 60 S.C., Bốtỉiu Phẽtu đến thay Phêlít. Bởi cớ Phẽlíỉ muốn lấy lòng dân Giuđa, bèn cứ giam Phaolô như một tù nhân bị xiềng xích tại Sêsarê.
25:1 Bốttiu Phêtu được hoàng đế Nêrô cử làm quan tổng đốc Lamã của xứ Giuđê vào mùa thu năm ỐO S.C.. Sêsarê là trung tầm chính trị cho tình Syria của Lamã, mà xứ Giuđê là một phần của tỉnh này. Đến được ba ngày, Phêtu đi từ Sẽsarẽ lẽn Giẽrusalem, là kinh đô tôn giáo của địa phận ông.
25:2,3 Dầu bây giờ đã là hai năm từ khi Phaolô bị giam tại Sêsarê, người Giuđa vẫn chưa quên ông, lòng thù ghét chết người của họ vẫn không hề lắng xuống. Nghĩ có thể được hưởng ân huệ chính trị từ quan tổng đốc mới, các thầy tế lễ cả và người sang trọng trong dân Giuđa kiện Phaolô trước mặt Phêtu và xin quan cho giải Phaolô đến Giêrusalem để xét xử. Chắc họ muốn nói ông đáng phải bị xét xử trước Tòa Công Luận, nhưng kế hoạch thật sự của họ chính là mai phục ưên đường đi để giết ông.
25:4,5 Nhưng rõ ràng Phêtu được báo về kế hoạch ngày trước của họ
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nhằm giết Phaolô và những chuẩn bị chi tiết của quan quản cơ tại Giêrusalem khi giải ông đến Sêsarê. Do đó ông không chấp thuận yêu cầu của họ, nhưng hứa sẽ cho họ cơ hội kiện Phaolô nếu họ chịu đến Sêsarê.
25:6-8 Sau khi ở lại hơn mười ngày (Bản NKJV) tại Giêrusalem, Phêtu trớ về Sêsarẽ và qua ngày sau mỏ phiên tòa. Người Giuđa vội tấn công, lấy nhiều cớ nặng để kết tội Phaolô, nhưng lại không tìm được bằng chứng. Thấy họ đuối lý, vị sứ đồ tạm bằng lòng với lời phủ nhận đem giản rằng mình không phạm tội gì cùng luật pháp, cùng đền thờ hay Sẽsa.
25:9-11 Trong thoáng chốc, dường như Phêtu chịu chấp thuận lời thỉnh cầu của dân Giuđa để cho giải Phaolô về Giêrusalem chịu xét xử trước Tòa Công Luận. Tuy nhiên, ông sẽ không làm điều này nếu không được tù nhân đồng ý. Hiển nhiên Phaolô nhận thấy nếu đồng ý, ông sẽ không bao giờ còn sống sót để tới Gỉêrusalem. Do đó ông từ chối bằng cách nói rằng tòa án tại Sêsarê mới đúng là nơi để xử án. Nếu có phạm tội với đế quốc Lamã, ông sẽ không ngần ngại chịu chết về tội đó. Nhưng nếu ông không phạm tội như thế, thì dựa vào cơ sở pháp lý nào mà giao ông cho người Giuđa? Tận dụng hết quyền lợi công dân Lamã của mình, lúc đó sứ đồ Phaolô đã nói những lời đáng ghi nhớ: "Tôi kêu nài sự đó đến Sêsa."
Phaolô có đúng không khi kêu nài đến Sêsa? Chẳng phải ông nên giao phó duyên cớ của mình hoàn toàn cho Chúa, và nên từ chối hạ cố nhờ cậy
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quyền công dân ưần thế này của mình? Đây có phải là một trong "những lỗi lâm của Phaolô" hay không? Chúng ta không thể nói dứt khoát được. Tất cả những gì chúng ta biết ấy là lời kháng án đến Sêsa của ông đã ngăn chận ông được trả tự do vào thời điểm này, và thậm chí nếu ông không kháng án, ông chắc cũng đến được Rôma bằng cách khác.
25:12 Phêtu bàn luận ngắn với các cố vấn pháp lý về thủ tục trong những vấn đề như vậy. Sau đó ông nói với Phaolô, có lẽ với giọng điệu thách thức: "Ngươi đã kêu nài đến Sêsa ư? Vậy ngươi sẽ đến nơi Sêsa!" (Bẳn NKJV)
25:13 ít lâu sau đó, vua Hêrốt Ạcrípba li và em gái vua là Bẽrêníỉ đến Sẽsarê để chào Phẽtu nhân dịp mới được bổ nhiệm. Ạcrípba là con trai của Hêrốt Ạcrípba ì, người đã giết Giacơ và bỏ tù Phierơ (Công Vụ 12). Em gái của vua là một phụ nữ đẹp phi thường. Tuy các sử gia gán cho nàng tai tiếng ô nhục, kể cả những mối quan hệ của nàng với anh trai, nhưng Tân Ước không nói gì đến tính cách cá nhân của nàng.
25:14-16 Trong khoảng thời gian họ ở lại khá lâu tại Sêsarê, Phêtu quyết định kể cho Ạcrípba nghe nan đề ông đang gặp phải với tù nhân tên Phaolô. Trước hết, ông thuật lại yêu cầu thô lỗ của những người Giuđa đòi phải tuyên án Phaolô mà không xét xử chính thức. Tự mô tả như người giữ gìn và bảo vệ những tiến trình pháp lý đúng đắn, ông kể lại thể nào mình đã khăng khăng đòi xét xử ưong phiên tòa sao cho bên bị cáo có thể đối nại mặt đối mặt với bên nguyên cáo và có cơ hội để tự bỉnh vực.
25:17-19 Đến khi xét xử, Phêtu thấy tù nhân không phạm tội nào chống lại đế quốc. Trái lại, vụ kiện tập trung quanh "Đạo riêng của họ, và một tên Jẽsus đã chết kia, mà Phaolô quyết rằng còn sống."
25:20-22 Rồi Phêtu ồn lại lời đề nghị Phaolô đi đến Giêrusalem, và lời Phaolô kháng án đến Augúttơ (Bản NKJV) [ồ đây là một tước hiệu chỉ về Sê sa, chứ không phải tên một vua). Đương nhiên, điều này thật rắc rối. Khi gởi tù nhân của mình đến Rôma, ông sẽ kết hắn tội nào? Vì Ạcrípba là người Giuđa, và đo đỏ quen thuộc với các vấn đề của Do Thái giáo, nên Phê tu hy vọng vua giúp mình có bản cáo trạng thích hợp.
Khỉ nói đến Cứu Chúa của thế gian, Phêtu dùng cụm từ "một tên Jêsus." Nhận định của Bengel về câu này xứng đáng lập lại ở đây: "Phêtu khốn khổ này đã nói như thế về Đấng mà mọi đầu gối phải quỳ trước Ngài."
25:23 Qua hôm sau có phiên tòa chính thức. Ạcrípba và Bêrênít đến cách long trọng. Cưng đi với họ cỏ các quan quản cơ và các người tôn trưởng trong thành. Sau đó Phaolô được giải vào.
25:24-27 Một lần nữa, Phêtu nêu lại lịch sử vụ kiện - những lời đòi hỏi khăng khăng của người Giuđa đòi giết Phaolồ, Phêtu không thấy vị sứ đồ phạm tội nào đáng chết, và rồi Phaolô kháng án đến Sêsa. Đương nhiên, Phêtu gặp tình trạng nan giải: lời
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kháng án của Phaolô buộc ông phải đưa Phaolồ đến Nêrô, nhưng lại không có đủ cơ sở pháp lý thỏa đáng để xét xử. Phêtu nói rõ ông mong Ạcrípba có thể giúp mình; suy cho cùng, giải một tên phạm mà chẳng nói rõ điểu người ỉa kiện nó, thì là trái lẽ lắm. Những buổi xét xử này mang tính chất lắng nghe hơn là xét xử. Người Gỉuđa không có mặt để kiện sứ đồ, và Ạcrípba không buộc phải phán quyết.
26:1-3 Quang cảnh trước mắt chúng ta đã được mô tả rất xuất sắc là "một vị vua thành nô lệ còn một tù nhân ngồi trên ngai." Từ lập trường thuộc linh, Ạcrípba là nhân vật đáng thương, còn vị sứ đồ bay vút lên cao ưên đôi cánh đức tín, vượt lên cao hom hoàn cảnh.
Khi được Ạcrípba cho phép nói, Phaolô giơ tay ra và bắt đầu hào hứng thuật lại từng ưải Cơ Đốc của mình. Trước hết, ông tỏ lòng biết ơn vì được phép ưình bày duyên cớ của mình trước mặt một nhân vật vì là người Giuđa nên quen thuộc mọi thói tục đang thịnh hành giữa vòng dân Giuđa. Lời giới thiệu của ông không phải là tâng bốc suồng; đây là câu nói mang tinh thần lịch sự Cơ Đốc và câu tuyên bố sự thật đem giản.
26:4,5 Về cách ăn nết ở ngày trước, vị sứ đồ là một người Giuđa gương mẫu. Người Gỉuđa ắt phải thừa nhận - giá như họ muốn làm chứng -Phaolô đã đi theo đường lối của đạo chánh thống "nghiêm ngặt nhất" (NKJV), tức là một người Pharỉsi kiên định, trước sau như một.
26:6 Giờ flây ông bị xét xử chẳng qua vì tội đã bám chặt lấy niềm trông cậy Lời Đức Chúa Trời đã hứa cùng tổ
phụ của người Giuđa trong Cựu Ước. Dường như đòng lập luận của Phaolô như sau: ưong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã lập nhiều giao ước với các lãnh tụ của Ysơraên, như Ápraham, Ysác, Giacốp, Đavít và Salômôn. Giao ước chính yếu liên quan đến lời hứa ban Đấng Mê si, sự hiện đến của Ngài để giải phóng dân tộc Ysơraên và cai trị ữên đất. Các tổ phụ Cựu Ước đã chết mà chưa thấy lời hứa này được ứng nghiệm. Phải chăng như vậy có nghĩa Đức Chúa Trời sẽ không thực hiện các điều khoản của giao ước? Chắc chắn Ngài dứt khoát thực hiện đúng như đã hứa! Nhung làm sao Ngài thực hiện khi các tổ phụ đều đã qua đời rồi? Câu trả lời: "Bằng cách khiến họ sống lại từ kẻ chết." Như vậy, bằng phương cách rất trực tiếp, vị sứ đổ đưa những lời hứa đã lập cùng các thánh đồ Cựu Ước liên kết với sự sống lại của kẻ chết.
26:7 Sứ đồ mô tả mười hai chỉ phái Ysơraên như là đang sốt sắng phục vụ Đức Chúa Trời không ngừng, mong thấy lời hứa này được ứng nghiệm. Câu nhắc đến mười hai chỉ phái ở đây rất quan trọng đối với lời dạy dỗ hiện hành cho rằng chi phái Ysơraên đã bị "mất" vì cuộc lưu đày. Dầu họ tản lạc giữa các dân ngoại, sứ đổ Phaolô đã nhìn thấy họ như một dân đặc biệt, phục vụ Đức Chúa Trời và trông đợi Đấng Giải Cứu đã được hứa ban.
26:8 Và đó chính là tội của Phaolô! Ông tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm ứng nghiệm lời hứa Ngài cho các tổ
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phụ bằng cách khiến họ sống lại từ kẻ chết. Phaolô hỏi Ạcríp ba và mọi người cùng ở với vua: Chuyện này có gì mà chẳng thể tin được?
26:9-11 Quay về với câu chuyện đời mình, Phaolô thuật lại chiến dịch tàn bạo và dai dẳng của ông nhằm chống lại những môn đồ theo đạo Đấng Christ. ông dốc hết sức chống Danh Jẽsus ở Naxarét. Được phép của các thầy tế lễ cả, ông bỏ tủ rất nhiều Cơ Đốc nhân tại Gỉêrusalem. Khi họ bị xét xử trước Tòa Công Luận, trước sau ông đều bỏ phiếu chống Cơ Đốc nhân. Ông liên tục trừng phạt những người bị ông bắt gặp trong nhà hội, và làm hết sức để buộc họ chối Chúa của họ. (Khỉ nói ông bắt 78 họ phải nói phạm thượng, điều này không có nghĩa ông đã thành công, nhưng ông đã cố gắng làm.) Chiến dịch thù ghét của Phaolô chống môn đồ Chúa Jêsus đã ừàn từ Giêrusalem và Giuđê đến các thành ngoại quốc.
26:12-14 Trong một chuyến đi như vậy đến những thành ngoại quốc, một kinh nghiệm biển đổi lớn lao đã xảy ra Ương đời ông. Ông đang trên đường đến Đamách, cỏ trọn thẩm quyền và giấy phép chính thức để bắt những Cơ Đốc nhân đưa về Giêrusalem chịu trừng phạt. Lúc giữa trưa, ông bị khuất phục bởi một quang cảnh vinh hiển. Ánh sáng từ trời giáng xuống trên ông, chói lói hơn mặt trời giữa trưa. Sau khỉ ngã xuống đất, ông nghe tiếng phán hỏi một câu thăm đò: "Hỡi Saulơ, Saulơ, sao ngươi bắt bớ ta?" Tiếng này cũng bày tỏ thêm: "Ngươi đá đến ghim nhọn là khó chịu cho ngươi vậy." Ghim nhọn là một dụng cụ bén nhọn dùng để thúc cho những con thú cứng cổ phải tiến lên phía trước. Lâu nay Phaolô đang đá vào ghim nhọn của chính lương tâm ông, còn quan trọng hơn thế, ông đang đá vào "ghim nhọn" lời phán cáo trách của Thánh Linh. Ông không bao giờ quên vẻ uy nghiêm và đáng kính ữọng của Êtiên khỉ qua đời. ông đang đánh lại chính Đức Chúa Trời.
26:15 Phaolô hỏi: "Lạy Chúa, Chúa là ai?" Tiếng phán đáp: "Ta là Jẽsus mà ngươi đương bắt bớ." Jêsus sao? Làm sao như vậy được? Chẳng phải Jêsus đã bị đóng đinh và bị chôn rồi sao? Chẳng phải các môn đổ Ngài đánh cắp xác rồi giấu nơi bí mật sao? Như vậy làm sao Jêsus đang phán với ông ngay giờ này được? Sự thật này nhanh chóng lóe sáng trong tâm hổn Phaolô. Chúa Jêsus đã thực sự bị chôn, nhưng Ngài đã sống lại từ kẻ chết! Ngài đã trở về ười, và giờ đây Ngài đang từ nơi đó phán với Phaolô. Khi bắt bớ Cơ Đốc nhân, Phaolô đang bắt bớ chính Chủ của họ. Và khi bắt bớ Ngài, ông đang bắt hớ chính Đấng Mêsi của Ysơraên, bắt bớ chính Con Đức Chúa Trời.
26:16 Tiếp theo, Phaolô tóm tắt ngắn gọn sứ mạng do Đức Chúa Jêsus Christ phục sinh đã giao cho ông. ồng được Chúa bảo hãy chờ dậy và đứng lên. Óng được nhận khải thị đặc biệt về Đấng Christ ương vinh hiển này vì ông được lập làm đầy tớ Chúa và làm chứng mọi việc ông đã thấy ngày hôm ấy, cùng mọi lẽ thật trọng đại của đạo Đấng Christ và Ngài sẽ tỏ cho ông sau.
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26:17 Phải hiểu Lời Chúa hứa sẽ giải cứu Phaolô khỏi dân Gỉuđa và dân ngoại ở đây chỉ về sự giải cứu nói chung cho đến khi công tác của ông hoàn tất.
26:18 Phaolô sẽ được sai đặc biệt đến dân ngoại để mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyển lực của qui Saỉan mà đến Đức Chúa Trời. Bởi đức tin nơi Chúa Jêsus, họ sẽ nhận được sự tha tội, cùng phẩn gia tài với các thánh đồ. H. K. Dovvnie cho thấy câu 18 tóm tắt tuyệt vời biết bao về việc Tin Lành đã làm:
Ì. Giải cứu khỏi sự tối tăm.
2.	Giải cứu khỏi quyền lực của Satan.
3.	Tha thứ tội lỗi.
4.	Khôi phục cơ nghiệp bị mất.
26:19-23 Phaolô giải thích cho
Ạcrípba biết sau khi được sai phái như vậy, ông chẳng hể dám chống cự với sự hiện thấy trên trời. cả tại Đamách lẫn Giẽrusalem, cả xứ Giuđê, rồi đến các dân ngoại, tại đâu ông cũng giảng rằng họ phải ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm công việc chứng tỏ được thực tại xứng đáng với sự ăn nần của họ. Đầy chính là việc ông đang làm khi người Giuđa đã bắt ông trong đền thờ và toan giết ông. Nhưng Đức Chúa Trời đã bảo vệ và cứu giúp, và ông tiếp tục làm chứng cho mọi người mình gặp, rao giảng sứ điệp các đấng tiên tri và Môise đã giảng trong Cựu Ước. Sứ điệp này là Đấng Mêsi phải chịu thương khó, và bởi sự sống lại trước nhứt từ trong kẻ chết và Ngài sẽ tỏ ánh sáng ra cho dân sự và người ngoại.
26:24-26 Là người ngoại bang, chắc Phêlít hoàn toàn không theo dõi được dòng lập luận của sứ đồ. Hoàn toàn không hiểu được một người đầy dẫy Thánh Linh, ông nông nổi mắng Phaolồ điên cuồng vì học quá nhiều. Không chút bực bội hay nổi nóng, sứ đồ nhỏ nhẹ phủ nhận lời buộc tội này, và nhấn mạnh những lời ông nói là những lời thật và phải lẽ. Rồi ông tỏ lòng tin quyết vua biết sự thật những lời Phaolô đang nói. Đời sống và lời làm chứng của Phaolô không phải là điều bí mật. Người Giuđa thảy đều biết, và rõ ràng tín đồn đã đến tai Ạcrípba.
26:27 Gọi trực tiếp vua, Phaolô hỏi: "Tâu vua Ạcrípba, vua có tin các đấng tiên tri chăng?" Rồi Phaolồ ứa lời câu hỏi của chính mình: "Tôi biết thật vua tin đó!" Sức mạnh của lập luận này không nhầm lẫn vào đâu được. Trên thực tế Phaolô đang nói: "Tôi tin mọi điều các đấng tiên tri đã nói trong Cựu Ước. Vua cũng tin lời làm chứng của họ, phải không, muôn tâu vua Ạcrípba? Như vậy làm sao người Giuđa lại kết tội tôi đã phạm tội đáng chết? Hoặc làm sao vua có thể kết án tôi vì đã tin vào điều chính vua cũng tín?"
26:28 Ạcrípba cảm nhận được sức mạnh của lập luận này, và điều đó được chứng tỏ qua những lời của vua:
"Thiếu chút nữa ngươi khuyên ỉa trở nên tín đồ Đấng Chrìst!" Tuy nhiên, có bất đồng ý kiến đáng kể về ý nghĩa chính xác cho câu nói của Ạcrípba ở đây. Những người theo truyền thống Kinh James cảm thấy vua
đã thật sự được đưa đến ngưỡng cửa quyết định tiếp nhận Đấng Christ. Họ cảm thấy câu trả lời của Phaolô Ương câu 29 chứng minh điều này. Người khác nghĩ Ạcrípba đang nói mỉa để hỏi Phaolô - có thể nói như vậy: "Ngươi tướng dùng lời lẽ thuyết phục tầm thường như thế mà khiến ta trở nên Cơ Đốc nhân được sao?" Nói cách khác, ông lấy lời nói đùa để tránh áp lực từ lời lẽ của vị sứ đồ.
26:29 Dù Ạcrípba đang nói thật hay đùa, Phaolô vẫn ưả lời hết sức sốt sắng. Cho dù sức thuyết phục ít hay nhiều đi nữa, ông vẫn tỏ lòng ao ước sốt sắng mong cả Ạcrípba và mọi người hiện diện tại đó có thể bước vào niềm vui và phước hạnh của đời sống Cơ Đốc, để họ có thể chia sẻ những đặc ân của Phaolô, để họ có thể trở nên giống như ông, ngoại trừ xiểng xích mà thôi. Morgan viết:
Ông sẽ chịu chết để cứu Ạcrípba, nhưng sẽ không trút xiềng xích của mình trên Ạcrípba. Đó là Cơ Đốc giáo. Hãy ca ngợi Cơ Đốc giáo, nhân bội nó lên, rồi áp dụng nó. Lòng thành tâm mà bắt bớ thì đây không phải là lòng thành tâm của Cơ Đốc nhân. Lòng thành tâm sẵn sàng chịu chết để giải cứu, nhưng sẽ không áp đặt xiềng xích, đấy mới là
. , Hữ
Cơ Dóc giáo.
26:30-32 Vua, quan tổng đốc, bà Bêrẽnít, và nhiều viên quan khác rời phòng để hội ý riêng. Hết thảy đều buộc phải thừa nhận Phaolô chẳng làm chi đáng chết hoặc đáng bị bỏ tù. Có lẽ pha lẫn chút hối tiếc, vua Ạcrípba nói với Phêtu rằng nếu Phaolô chưa kêu nài đến Sêsa, thì có thể tha Phaolô được.
Lẽ tự nhiên chúng ta thắc mắc vì sao không thể bãi bỏ vụ kháng án đến Sêsa này. Dầu vụ kháng án như thế là không thể thay đổi hay có thể thay đổi đi nữa, chúng ta vẫn biết mục đích của Đức Chúa Trời là để cho vị sứ đồ của dân ngoại này phải đến Rôma chịu xét xử trước mặt hoàng đế (23:11), và như vậy làm thỏa mãn lòng ông khao khát được trở nên giống với sự chết của Chúa ông.
I. Chuyến Ai Của Phaoia nến Lamã Và Vụ Đắm Tàu (27:1-28:16)
Đoạn này trình bày câu chuyện gây cấn về chuyến đi của sứ đổ từ Sêsarê đến Mantơ ưên đường đến Lamã. Nếu Phaolô không phải là hành khách ưên tàu, chắc chẳng bao giờ chúng ta nghe đến chuyến đi hay vụ đắm tàu này. Phân đoạn đầy dẫy những thuật ngữ hàng hải, nên do đó không phải luôn luôn dễ theo dõi.
27:1 Hành trình bắt đầu tại Sêsarê. Phaolô được giao cho một sĩ quan tên Giulơ. Thầy đội này được biệt phái từ Trung Đoàn Âuguta, một quân đoàn xuất sắc của quân đội Lamã. Giống như mọi thầy đội khác được nói đến ương Tân Ước, ông có tính cách nổi ưội về nhân từ, công bằng và thương người.
27:2 Có nhiều tù nhân khác trên tàu, và họ cũng giống như Phaolô, đang bị giải đến Lamã để xét xử. Trên danh sách hành khách còn có tên của Arỉtạc và Luca, cả hai đều là bạn đồng hành của sứ đồ trong những chuyến hành trình trước. Con thuyền chở họ
xuất phát từ Atramít, một thành phố ở xứ Mysi thuộc vùng tây bắc cõi Tiểu Á. Theo lộ trình, tàu đi lên hướng bắc và hướng tây, dừng tại những hải cảng dọc bờ biển cõi Asi, là vùng phía tây Tiểu Á.
27:3 Thuyền đi lên phía bắc dọc bờ biển Palestine, ghé vào Siđôn, cách Sêsarê bảy mươi dặm. Thầy đội Gỉulơ tử tế cho phép Phaolô lên bờ đi thăm bạn hữu và được bạn hữu chăm sóc.
27:4,5 Từ Siđôn, lộ trình băng qua vùng đông bắc của Địa Trung Hải, đi ngang mé bên trái đảo Chíprơ, nhờ đó lợi dụng bờ đảo này để núp gió. Dầu gió ngược, con thuyền vẫn vượt bờ biển phía nam của Tiểu Á, rồi đi lên hướng tây ngang qua Siiisi và Bamphily tới Myra, thành phố cẳng của xứ Lysi.
27:6 Tại đó thầy đội chuyển tù nhân lên một con thuyền khác, vì con thuyền thứ nhất không đi về phía Italy nữa; nó sẽ theo bờ phía tây của Tiểu Á ưở về cảng quê hương của nó.
Con thuyền thứ nhì xuất phát từ Alexandria ưên bờ biển phía bắc Châu Phi. Trên thuyền có hai trăm bảy mươi sáu người, kể cả thủy thủ đoàn và hành khách, và chở lúa mì. Từ Alexandria, thuyền đi lên hướng bắc băng Địa Trung Hải đến Myra, và giờ đây đi theo hướng tây đến Ha ly.
28:7,8 Suốt nhiều ngày, thuyền đi rất chậm vì gió ngược. Khó nhọc lắm thủy thủ đoàn mới đưa con tàu đến cảng Cơnít, hải cảng xa nhất về phía tây nam Tiểu Á. Vì gió ngược nên họ đi về hướng nam dọc theo bờ đông đã được chắn gió của đảo Cơrết. Vòng qua mũi Samu, họ đi theo hướng tây rồi gặp gió ngược cho đến khi tới Mỹ Cảng (Fair Havens), một hải cảng gần thành Lasê, trên bờ biển trung nam đảo Cữrết.
27:9,10 Đến lúc này, họ đã mất khá nhiều thì giờ vì những điều kiện không thuận lợi cho chuyến đi biển. Mùa đông sắp đến càng khiến chuyến đi nguy hiểm hom. Lúc đó chắc đã cuối tháng Chín hoặc đầu tháng Mười dương lịch, vì kỳ Kiêng Ăn (Ngày Lễ Chuộc Tội) đã qua rồi. Phaolô báo cho thủy thủ đoàn biết chuyên vượt biển này không an toàn và nếu cứ tiếp tục đi thì sẽ có nguy cơ mất hàng hóa và con tàu, và thậm chí mất cả mạng sống người ứên tàu nữa.
27:11,12 Tuy nhiên, người lái tàu và chủ tàu muốn đi tiếp. Thầy đội tín phán đoán của họ, và hầu hết những người khác cũng đồng ý với họ. Người ta cảm thấy cảng này không tiện trú đông cho bằng cảng Phênít. Phêníl nằm bốn mươi dặm ở phía tây Mỹ Cảng, ở cực tây nam đảo Cơrết. Hải cảng này hướng về phía tây nam và phía tây bắc.
27:13-17 Khi gió nam thổi nhẹ, các thủy thủ tưởng có thể đi thêm đến Phênít. Họ nhổ neo đi về hướng tây, đi đọc theo bờ biển. Sau đó một ưận gió đông bắc rất mạnh (Euroclydon80) thổi ập tới họ từ các vách đá dọc theo bờ biển. Không thể lái tàu theo lộ trinh đã định, thủy thủ đoàn buộc phải để con tàu trôi theo chiều gió. Họ bị thổi giạt về hướng tây nam đến một hòn đảo nhỏ gọi là Cơlôđa,81 cách Cơrết khoảng hai mươi đến ba
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mươi dặm. Khi đến mé khuất gió của đảo, họ khó nhọc lắm mới cột chắc được con thuyền cấp cứu (Bản Anh ngữ) mà họ đang kéo theo. Nhưng cuối cùng họ cũng có thể trục nó lên trẽn boong, Sau đó lấy dây ràng quanh thân chiếc tàu lớn để nó khỏi bị sóng lớn đánh tan. Họ rất sợ bị giạt về phía nam đến đảo Sirơtơ, vùng vịnh nằm ữên bờ biển Phi Châu nổi tiếng về những bãi cát ngầm nguy hiểm. Vì muốn tránh, họ hạ buồm xuống để mặc gió đưa trôi đi.
27:18,19 Sau một ngày ưôi giạt theo cơn bão, họ bắt đầu ném hàng hóa xuống khỏi tàu. Đến ngày thứ ba, hộ ném hàng hóa trên tàu xuống biển. Rõ ràng con tàu bị nước tràn vào rất nhiều, nên cần làm nhẹ tàu để khỏi bị chìm.
27:20 Trong mấy ngày họ trôi giạt vô vọng, chẳng thấy mặt trời hay ngôi sao nào, nên không thể xác định phương hướng để biết họ đang ở đâu. Cuối cùng họ cũng mất luôn hy vọng sống sót.
27:21-26 Cơn đói càng làm họ tuyệt vọng hơn. Những người này không ăn đã lâu. Rõ ràng họ dồn hết thì giờ lo giữ con tàu và tát nước ra. Có lẽ họ không có phương tiện gì để nấu nướng. Bịnh tật, sợ hãi và ngã lòng chắc đã khiến họ hết thèm ăn. Không hề thiếu thức ăn, nhưng cũng chẳng còn thèm ăn nữa.
Lúc đỗ Phaolô đứng dậy giữa đám họ rao giảng sứ điệp hy vọng. Trước hết, ông nhẹ nhàng nhắc họ nhớ đáng ra không nên dời khỏi đảo Cơrết. Sau đó ông bảo đảm với họ dầu con tàu sẽ bị mất, nhưng sẽ không mài ai hết.
Làm sao ông biết? Một thiên sứ của Chúa đã hiện ra với ông ữong đêm đó, bảo đảm với ông rằng ông sẽ phải ứng hầu trước mặt Sêsa tại Rôma. Đức Chúa Trời đã ban cho vị sứ đổ hết thảy những người cùng đi biển với ổng, theo ý nghĩa họ cũng sẽ được giữ gìn. Do đó họ nên vui lên. Phaolô tin hết thảy mọi người đều sẽ mạnh khỏe, nhờ vậy họ sẽ bị đắm tàu tại một hòn đảo nào đó.
A.  w. Tozer viết rất sáng suốt:
Khi "gió nam non bắt đầu thổi, " con thuyền chở Phaolô đi thuận buồm và không ai trên boong biết Phaoỉô là ai, cũng không biết sức mạnh hay nghị lực ẩn đàng sau vẻ bề ngoài khá đơn giản ấy. Nhưng khi cơn cuồng phong ơraquilôn ộp đến trên họ, thì tính vĩ đại của Phaolô chẳng mấy chốc trở thành câu chuyện cửa mọi người trên tàu. Dầu chính ông là tù nhân, vị sứ đồ đã chỉ huy con tàu theo đúng nghĩa đen, ra những quyết định và những mạng lịnh mang ý nghĩa sống chết cho đoàn người này. Và tôi nghĩ khủng hoảng này đã đẩy một điều trong Phaolô lên đến đỉnh điểm mà thậm chí trước đó chính ông cũng chưa rõ. Lý thuyết đẹp đẽ đã nhanh chóng kết tinh thành bằng chứng chính xác khi giông tô ộp tới.
27:27-29 Đã mười bốn ngày từ khi rời Mỹ Cảng. Giờ đây họ đang Ưôi giạt vô vọng trên phần biển Địa Trung Hải gọi là biển Ađờriatích, vùng biển giữa Gờréc, Italy và Châu Phi. Lúc nửa đêm, các thủy thủ cảm thấy đang đến gần vùng đất nào đó; có lẽ họ nghe
733
CÔNG vụ CÁC sứ Đồ
737
CÔNG vụ CÁC sứ Đồ


được tiếng sóng lớn vỗ bờ. Khi lần thứ nhất dò độ sâu, họ thấy sâu hai mươi sải (360 mét), rồi sau đó là mười lăm sải. Để tránh mắc cạn, họ bèn từ trên đâu lái tàu quăng bốn neo xuống và ước ao đến sáng (Bản Anh ngữ - và cẩu nguyện cho trời mau sáng).
27:30-32 Sợ mất mạng, một số thủy thủ âm mưu lên bờ bằng thuyền nhỏ. Họ đang hạ chiếc tam bản xuống biển từ mũi tàu - giả vờ như đang thả neo - thì Phaolô báo âm mưu của họ cho thầy đội. Phaolô cảnh báo nếu những thủy thủ đó không cứ ồ trên tàu, số người còn lại sẽ không được cứu. Lúc đó bọn lính bèn cắt dây buộc tam bản, làm cho rớt xuống. Như vậy, những thủy thủ này buộc phải cố cứu lấy mạng sống của họ ưên boong tàu, cũng như cứu mạng của người khác.
27:33,34 Phillips đặt nan đề cho câu 33-37 là "ứí năng vững chắc của Phaolô." Để thưởng thức được biến cố nổi tiếng này, chúng ta phải thực sự biết đôi điều về nỗi kinh hoàng của bão tố dữ tợn trên biển. Rồi chúng ta cũng nên nhớ Phaolô không phải là thuyền trưởng nhưng chỉ là một tù nhân đi trên tàu.
Lúc ười sắp sáng, Phaolô khuyên mọi người ăn, nhắc họ nhớ đã hai tuần không ăn uống chỉ. Đã đến lúc phải ăn rồi, vì sức khỏe của họ tùy thuộc vào đó. Vị sứ đồ bảo đảm với họ không một sợi tóc trên đầu ai bị mất cả.
27:35 Sau đó ông làm gương bằng cách lấy bánh, tạ ơn Đức Chúa Trời
trước mặt mọi người, rồi ăn. Chúng ta ngại cầu nguyện trước mặt người khác thường xuyên biết bao! Nhưng những lời cầu nguyện như thế lại thường xuyên có ý nghĩa nhiều hom lời giảng của chúng ta.
27:36,37 Khích lệ như vậy, ai nấy đều ăn. Cố hai trăm bảy mươi sáu người trẽn con tàu.
27:38-41 Sau khi ăn, họ quăng lương thực xuống biển cho nhẹ tàu. Đất liền gần đó, nhưng họ không thể nhận ra. Người ta quyết định đưa tàu vào càng sát bờ càng tốt. Họ tháo dây bỏ neo xuống biển. Rồi họ tháo dây bánh lái mà trước đó đã nâng lên, rồi hạ chúng xuống đúng chỗ. Giương buồm lẽn, họ tiến vào bờ, và lái con thuyền đụng cạn tại chỗ hai ngọn nước biển sáp nhau - có lẽ ương con kênh giữa hai hòn đảo. Mũi tàu cắm xuống cát, nhưng đầu lái chẳng mấy chốc đã bị sóng dữ đánh nát.
27:42-44 Quân lính bàn định giết các tù phạm để tù khỏi trốn, nhưng đội trưởng muốn cứu Phaolô nên bãi bỏ lịnh đó. Ông ra lịnh ai bơi được thì bơi vào bờ. Số còn lại được lịnh bám trẽn những miếng ván hay trẽn các mảnh vỡ của con tàu. Như vậy, mỗi người của thủy thủ đoàn và hành khách đểu lên bờ bình an vô sự.
28:1,2 Ngay khi thủy thủ đoàn và hành khách lên bờ, họ biết mình ồ Xiên cù lao Manỉơ. Một số thổ dân ừên đảo thấy nạn đắm tàu và chứng kiến những nạn nhân đang vật lộn với sóng biển để vào bờ. Họ rất tử tế đốt một đống lửa cho người mới đến, hoàn toàn ướt sũng và lạnh, vì vừa đo nước biển vừa do nước mưa.
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28:3 Đang khi Phaolô giúp đốt lửa, ông bị một con rắn độc cắn. Dường như con rắn nằm im giữa đống củi trôi giạt. Khi bỏ củi vào lửa, con rắn nhanh chóng tỉnh lại và đột ngột tấn công sứ đổ. Nó quấn trên tay ông, không phải chỉ theo nghĩa cuộn Ườn quanh tay, nhưng đã thực sự cắn vào tay.
28:4-6 Thoạt đầu dân ưên đảo kết luận chắc chắn sứ đồ là tay giết người. Dầu thoát nạn đắm tàu, thế nhưng công lý vẫn đang ra tay trên ông và chẳng mấy chốc ông sẽ bị sưng lên hoặc ngã xuống chết tức thì. Tuy nhiên, khi Phaolô không bị hại gì từ vết rắn cắn, họ đổi ý, nói ông là một vị thẩn! Đây là một minh họa sinh động khác nữa về tính thất thường và hay thay đổi của tấm lòng và tâm trí con người.
28:7 Tù trưởng đảo Mantơ lúc bấy giờ là Búplỉu. Ông có đất nhiều đáng kể xung quanh bãi biển chỗ đoàn người đắm tàu đã lên bờ. Viên sĩ quan Lamã giàu có này đã tiếp đãi Phaolô và các bạn cách tử tế, tiếp đãi họ trong ba ngày, tức là cho đến khi thu xếp xong những chỗ ớ lâu bền cho họ trú qua mùa đông.
28:8 Lòng tử tế của người ngoại bang này đã được tưởng thướng. Lúc đó, cha ông bị sốt và kiết lỵ. Phaolô đi thăm người, cẩu nguyện xong, đặt tay lên và chữa lành cho.
28:9,10 Tin đồn phép lạ chữa bịnh này lan nhanh khắp đảo. Trong ba tháng kế đó, người ta đem những người bịnh đến cho Phaolô, và hết thảy đều được chữa lành. Dân đảo
Mantơ tỏ lòng biết ơn sứ đồ và Luca83 khi họ lên đường bằng cách hết sức tôn ưọng họ, tặng nhiều món quà sẽ hữu ích cho hành ữình đến Lamã.
28:11 Sau ba tháng mùa đông ưôỉ qua, đường hàng hải an toàn trở lại, thầy đội cùng với các tù nhân xuống một con tàu ở Alexandria đã trú đông trẽn đảo. Tượng thẩn làm bảng hiệu của con tàu này là Đỉốtcua (Hai Anh Em Song Sinh), tức là thần Castor và Pollux. Theo các thủy thủ thờ tà thần, hai vị thần này được xem là thần bảo hộ người đi biển.
28:12-14 Từ Mantơ, họ đi khoảng tám mươi dặm đến Siracusơ, thủ phủ của Sisilơ, nằm ưên bờ biển phía đông vùng này, tàu dừng tại đó ba ngày, rồi đi đến Rẽghium, nằm phía đỉnh góc tây nam của Italy. Sau một ngày thì có gió nam thuận lợi, giúp thủy thủ đoàn đi một trăm tám mươi dặm lên phía bắc đọc bờ biển phía tây của Italy đến Buxôlơ, trên bờ biển phía bắc của vịnh Naples. Buxôlơ nằm khoảng một ữăm năm mươi dặm đông nam Rôma. Tại đó, vị sứ đổ gặp các anh em ương Đấng Christ, và ông được phép thông công với họ trong bảy ngày.
28:15 Kinh Thánh không cho biết tin Phaolô tới Buxôlơ đã lan đến Rôma bằng cách nào. Tuy nhiên, có hai nhóm anh em khác nhau ra đón ông. Một nhóm đi bốn mươi ba dặm phía đông nam Rồma đến Phôrum Ápbiu (Chợ Ápbiu). Nhóm kia đi ba mươi ba dặm phía tây nam đến Ba Quán. Phaolô rất vui mừng và được vững chí bởi biểu hiện cảm động về tình yêu thương của các thánh đồ tại Rôma.




CÔNG VỤ I
28:16 Đến Rôma, ông được phép ở trong nhà riêng, có lính canh giữ.
J. Phaolũ Bị Giam Trong Nhà Và Làm Chứng Cho Người Bỉuđa Tại RÔM (28:17 31)
28:17-19 Theo phương sách của ông là làm chứng cho người Giuđa trước hết, Phaolô mời các lãnh đạo tôn giáo của họ. Khi họ nhóm lại trong ngôi nhà ông thuê, ông giải thích trường hợp của mình chữ họ nghe. Ông nói với họ rằng dầu ông không làm gì chống lại dân Do Thái hay thói tục của họ, thế nhưng người Giuđa tại Giêrusalem vẫn nộp ông trong tay người Rôma để xét xử. Nhà cầm quyền người ngoại bang không tìm thấy lỗi gì nơi ông, muốn thả ông ra, nhưng khi người Giuđa kêu la chống cự, sứ đổ buộc phải kháng án đến Sêsa. Cuộc kháng án này không nhằm mục đích buộc tội dân Giuđa. Trái lại, ông kháng án để có thể tự binh vực mình.
28:20 Chính vì không hề phạm tội nào chống lại dân Giuđa nên ông đã mời những người Giuđa lãnh đạo ồ tại Lamã đến. Thật ra, chính vì sự trông cậy của dân Ysơraên mà Phaolô mang xiểng này. Như đã giải thích trước đây, sự trông cậy của dân Ysơraên nói đến sự ứng nghiệm những lời hứa đã lập với các tổ phụ của dân Giuđa, đặc biệt lời hứa ban Đấng Mêsi. Sự sống lại của kẻ chết vốn bao hàm sẵn ừong sự ứng nghiệm những lời hứa này.
28:21,22 Những trưởng lão Giuđa tuyên bố họ không biết gì về sứ đồ Phaolô. Họ chẳng nhận được thơ nào từ Giuđê nói về Phaolô, và cũng
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không một người Giuđa nào trong số họ báo cho họ biết về Phaolô. Tuy nhiên, họ không muốn nghe Phaolô thêm nữa, vì biết đạo Đấng Christ mà ông đang ủng hộ chính là đạo đang bị chống nghịch khắp mọi nơi.
28:23 ít lâu sau, rất đồng người Giuđa đến nhà trọ của Phaolô để nghe giảng thêm. ông tận dụng cơ hội này làm chứng cho họ về nước Đức Chúa Trời, và gắng sức khuyên bảo họ về Đức Chúa Jêsus. Khi giảng giải như vậy, ông ưích luật pháp của Môise và các đấng tiên tri, từ sáng cho đến chiều.
28:24 Có người tin sứ điệp ông giảng, có người không tin. (Không tin thì còn nặng hơn cả tình ưạng chỉ đom thuần không tiếp nhận sứ điệp. Nó cho thấy sự khước từ dứt khoát.)
28:25-28 Khi Phaolô một lần nữa thấy Tin Lành nói chung đang bị đần Giuđa chối bỏ, ông đã trích lời Êsai ó:9 và 10, ưong đó vị tiên tri được sai đi giảng đạo cho một dân nặng lòng, tai đã điếc và mắt đã mù. Một lần nữa sứ đồ thấy đau lòng về việc giảng Tin Lành cho những người không muốn nghe. Khi thấy người Do Thái khước từ như vậy, Phaolô tuyên bố sẽ đem Tin Lành đến cho người ngoại bang, và ông diễn tả sự bảo đảm người ngoại bang sẽ nghe Tin Lành.
28:29 Những người Giuđa vô tín đi ra, cãi lẫy với nhau. Như Calvin nói rõ, chính việc Phaolô trích lời tiên tri nghịch cùng họ đã chọc giận thành phần không kính sợ Đức Chúa Trời, là những người chối bỏ Đấng Mêsi. Nó khiến họ hết sức tức giận những
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người Giuđa nào tiếp nhận Đấng Mêsi. Nhà Cải Chánh đã nêu một áp dụng rất bổ ích:
Cuối cùng, sẽ thật uổng công cho bất kỳ ai dùng điều này làm cớ để nói Tin Lành Đấng Christ gây ra những tranh đấu, khi hiển nhiên những tranh đấu này chỉ xuất phát từ sự ngoan cổ của con người. Và thực ra, để được hưởng bình an với Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải khai chiến với những ai khỉnh thường Ngài84
28:30 Sau đó Phaolô cứ ở tại Rôma trọn hai nám, sống trong căn nhà ông đã thuê, tiếp rước mọi người đến thăm ông liên tục. Chắc trong thời gian này ông đã viết các thơ tín gởi cho người Êphêsô, Phỉlíp, Côlôse và Philêmôn.
28:31 Ông được hưởng tự do đáng kể, giảng về nước Đức Chúa Trời, và dạy dỗ về Đức Chúa Jêsus Chrisỉ cách tự do trọn vẹn, chẳng ai ngăn cấm người hết.
Sách Công Vụ kết thúc như thế. Có người nghĩ sách Công Vụ kết thúc đột ngột lạ lùng. Tuy nhiên, khuôn mẫu phác họa từ đầu nay đã được làm ữọn. Tin Lành đã đi đến với Giêrusalem, Giuđê, Samarỉ và giờ đây đến với thế giới ngoại bang.
Những biến cố trong đời sống của Phaolồ sau kết thúc của sách Công Vụ thì chỉ có thể suy ra từ các tác phẩm sau này của ông.
Người ta thường cho rằng sau hai năm ở tại Rôma, vụ kiện của ông đã đến nơi Nêrô và được phán quyết tha bổng.
Sau đó ông bắt đầu điều được gọi là Hành Trình Truyền Giáo Thứ Tư. Những nơi ông chắc đã ghé thăm ưong hành ưình này như sau, dầu vậy không nhất thiết theo đúng thứ tự này:
1.	CÔLÔSE và ÊPHỀSÔ (Philêmôn
22).
2.	MAXÊĐOAN (I.Timôthê 1:3;
Philíp 1:25; 2:24).
3.	ÊPHÊSÔ (I.Timôthê 3:14).
4.	TÂY BAN NHA (Rôma 15:24).
5.	CƠRẾT (Tít 1:5)
ó. CÔRINHTÔ (II.Timôtỉiê 4:20).
7.	MILÊ (II.TỈmôthê 4:20).
8.	ở qua mùa đông tại NICÔBÔLI (Tít 3:12).
9.	TRÔÁCH (II.TỈmôthê 4:13).
Chúng ta không có thông tin nào
để biết vì sao ông bị bắt, bị bắt vào lúc nào hay ở đâu, nhưng thật sự biết ông được giải đến Rôma như một tù nhân lần thứ nhì. Lần bị tù này hà khắc hơn lần đầu (II.Timôthê 2:9). ông bị hầu hết bạn hữu xa lánh (II.Timôthê 4:9-11), và biết kỳ qua đời của ông đã gần rồi (II.Timôthê 4:ố-8).
Truyền khẩu nói ông bị chém đầu bên ngoài thành Rôma vào năm 67 hay 68 s.c. về bài ca ngợi Phaolô, hãy đọc chính những lời của ông trong ILCôrinhtô 4:8-10, 0:4-10, và 11:23-28 cùng với bài giải nghĩa của chúng ta về những đoạn tóm tắt đầy cảm động này.
Sứ ĐIỆP CỦA SÁCH CÔNG vụ
Sau khi đọc sách Công Vụ, nên ôn lại những nguyên tắc và những nếp sống đạo của Cơ Đốc nhân đầu tiên. Điều gì đặc trung cho các tín hữu và
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các Hội Thánh địa phương nơi họ làm thuộc viên?
Thứ nhất, hiển nhiên những Cơ Đốc nhân ở thế kỷ thứ nhất đã sống vì Chúa Jêsus. Toàn bộ quan điểm của họ đều tập trung vào Đấng Christ. Nguyên nhân chính yếu khiến họ tồn tại chính là để làm chứng cho Cứu Chúa, và họ đã mạnh mẽ, sốt sắng dâng mình vào công tác này. Trong một thế giới đấu tranh điên cuồng để sinh tồn, vẫn có một nhóm nòng cốt những môn đồ Đấng Christ đầy sốt sắng biết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài trước hết. Đối với họ, mọi điều khác đều không quan ừọng bằng sự kêu gọi vinh hiển này.
Jowett nhận định đầy thán phục:
Các môn đồ đã được bóp têm bằng... lòng nhiệt thành thánh khiết bừng sóng lấy từ bàn thờ của Đức Chúa Trời. Họ đã có ngọn lửa trung tâm này, để mọi mục đích và năng lực khác trong đời sống đều nhận được sức mạnh từ đó. Ngọn lửa này trong linh hồn của các sứ đồ giông như lò lửa đốt nồi áp suất trên một con tàu vĩ đại, để đẩy con tàu băng qua những giông tố và biển cả đầy đố kỵ và phủ lấp. Không gì chặn đứng nổi những con người này! Không điều gì cớ thể ngăn trở họ tiên lên... Một mệnh lệnh mạnh mẽ vang lên trong khắp mọi việc làm và mọi lời nói của họ. Họ có sức nóng và có sự sáng vì đã chịu báptêm bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.85
Sứ điệp họ rao giảng tập trung quanh sự phục sinh và vinh hiển của Đức Chúa Jêsus Christ. Họ là những chứng nhân cho Cứu Chúa Phục Sinh. Con người đã giết Đấng Mêsi, nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Đấng ấy từ kẻ chết sống lại và ban cho Ngài địa vị cao trọng nhất ưên Thiên đàng. Mọi đầu gối phải quỳ trước Ngài - là Con Người được tôn vinh hiển bên hữu Đức Chúa Trời. Không có con đường cứu rỗi nào khác.
Giữa môi trường thù ghét, cay đắng và tham lam, các môn đồ đã bày tỏ tình yêu đối với mọi người. Họ đã đem lòng nhân từ báo đáp lại sự bắt bớ, và cầu nguyện cho những người tấn công mình. Tình yêu thương của họ đối với các Cơ Đốc nhân khác buộc kẻ thù phải thốt lên: "Hãy xem những Cơ Đốc nhân này yêu thương nhau biết dường nào!"
Chúng ta có ấn tượng đặc biệt rằng họ đã sống hy sinh để truyền bá Tin Lành. Họ không xem của cải vật chất là của riêng mình, nhưng xem như Đức Chúa Trời cho phép mình quản lý chúng. Nơi đâu có nhu cầu thật sự, nơi đó lập tức có ngân quỹ để đáp ứng cho người túng thiếu.
Những vũ khí để đánh ừận của họ không thuộc về xác thịt, nhưng đầy quyền năng bởi Đức Chúa Trời để triệt hạ những đồn lũy. Họ nhận thấy không phải mình đang đánh trận cùng những lãnh đạo tôn giáo hay chính ừị, nhưng họ đang chống lại các thế lực gian ác Ưong các nơi ưên ười. Vì vậy họ tiến lên, được Ưang bị bằng đức tín, cầu nguyện và Lời Đức Chúa Trời. Khác với Hồi Giáo, Cơ Đốc giáo phát triển không bằng cách dùng bạo lực.
Những Cơ Đốc nhân đầu tiên này sống phân rẽ khỏi thế gian. Họ ở
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trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Họ cứ duy trì mối giao tiếp chủ động với người chưa tin Chúa để làm chứng, nhưng không bao giờ thỏa hiệp lòng trang thành với Đấng Christ bằng cách dự phần vào những thú vui tội lỗi trong thế gian. Là những khách hành hương và khách lạ, họ đi qua vùng đất xa lạ, tìm cách ướ thành nguồn phước cho mọi người mà không dự phần vào ô uế của nỏ.
Họ có tham gia làm chính trị hay tìm cách giải quyết các tệ nạn xã hội của thời đó không? Quan điểm của họ là: mọi điều xấu xa, lạm dụng và hung bạo ữong thế gian này đều xuất phát từ bản chất tội lỗi của con người. Để giải quyết những tệ nạn, phải giải quyết tận nguyên nhân của chúng. Những cải cách chính trị và xã hội chỉ giải quyết những triệu chứng chứ không ảnh hưởng được đến chính căn bịnh mà chỉ có Tin Lành mới giải quyết được tận trung tâm vấn đề và thay đổi được bản chất xấu xa của con người. Vì vậy, họ không bị chia trí bởi những giải pháp tốt hạng nhì. Họ rao giảng Tin Lành bất luận gặp thời hay không gặp thời. Tin Lành đi đến đâu, những vết thương mưng mủ nhức nhối được loại trừ hay được giảm bớt đến đó.
Họ không ngạc nhiên khi gặp bắt bớ. Họ đã được Chúa dạy phải chờ đón bắt bớ. Thay vì báo thù hay thậm chí tự binh vực, họ đã phó chính họ cho Đức Chúa Trời, là Đấng xử đoán công bình. Thay vì tìm cách trốn khỏi hoạn nạn, họ cầu nguyện xin được đạn dĩ để rao giảng Đấng Christ cho mọi người họ tiếp xúc.
:ẦC sứ Đổ
Mục tiêu trước mặt các môn đổ chính là truyền giảng Tin Lành cho thế giới. Đối với họ, không hề có sự phân biệt giữa hội truyền giáo nội địa và hải ngoại. Cánh đồng là thế gian. Hoạt động truyền giảng Tin Lành tự nó không phải là mục đích, tức là họ không thỏa lòng ở chỗ chỉ đưa linh hồn đến Đấng Christ rồi để mặc họ đi loạng choạng tự xoay sở. Trái lại, những tân tín hữu được tập trung vào các hội chúng Cơ Đốc địa phương, tại đó, họ được dạy dỗ Lời Chúa, nuôi dưỡng ưong sự cầu nguyện, và còn được làm vững mạnh trong đức tin. Rồi họ được thách thức đi ra đem sứ điệp đến cho người khác.
Chính việc thành lập các Hội Thánh địa phương đã tạo tính lâu bền cho công tác và chu cấp cho việc đi ra đem Tin Lành đến cho những khu vực xung quanh. Các hội chúng này mang tính bản xứ, tức là họ tự ưị, tự truyền bá và tự túc về tài chánh. Mỗi hội chúng đều độc lập với các Hội Thánh khác, thế nhưng có sự thông công của Thánh Linh giữa họ. Mỗi hội chúng tìm cách sinh sôi ra nhiều hội chúng khác Ương lãnh thổ kế cận. Và mỗi hội chúng được cung cấp tài chánh từ bên ương. Không có một ngân quỹ trung tâm hay một tổ chức mẫu hội nào cả.
Những hội chúng này chủ yếu là những nơi trú ẩn thuộc linh cho tín hữu hơn là những trang tâm để tìm đến với người chưa được cứu. Những sinh hoạt Hội Thánh bao gồm việc bẻ bánh, thờ phượng, cầu nguyện, học Kinh Thánh, và thông công. Các buổi nhóm truyền giảng Tin Lành không tổ
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chức ưong các hội chúng này, nhưng đúng hơn được tổ chức tại bất cứ nơi đâu có dịp nói với người chưa được cứu - trong các nhà hội, nơi phố chợ, trên đường phố, Ương ngục tù, và từ nhà này đến nhà kia.
Các Hội Thánh không nhóm lại ưong các tòa nhà đặc biệt được dựng lên cho mục đích này, nhưng ương các nhà riêng của tín hữu. Điều này tạo tính linh động rất lớn cho Hội Thánh trong thời kỳ bị bắt bớ, cho phép Hội Thánh "phát ưiển ương thầm lặng" thật nhanh chóng dễ dàng.
Ngay từ đầu, đương nhiên không có các giáo phái. Mọi tín hữu được công nhận là chi thể của Thân Đấng Christ, và mỗi Hội Thánh địa phương là một biểu hiện của Hội Thánh phổ thông.
Cũng không hề có sự phân biệt giữa giới giáo phẩm và giáo dân. Trong hội chúng, không người nào có những quyền lợi độc quyền về giảng dạy, làm phép báptêm hay cử hành Tiệc Thánh. Có sự công nhận mỗi tín hữu có ân tứ nào đó, và có sự tự do vận dụng ân tứ đó.
Những người được ban ân tứ là các sứ đồ, các tiên ưỉ, những người giảng Tin Lành, mục sư, và giáo sư, đã không tìm cách chứng minh mình là những chức viên không thể thiếu được trong Hội Thánh. Chức năng của họ là gây dựng các thánh đồ trong đức tin để thánh đồ cũng có thể phục vụ Chúa hàng ngày. Những người có ân tứ ương thời kỳ Tân Ước được trang bị cho công tác bởi sự xức dầu đặc biệt của Đức Thánh Linh. Điều này giải thích làm thế nào những người ít học và đơn sơ lại có ảnh hưởng lớn lao đến thế trên thời đại họ. Họ không phải là "nhà chuyên môn" theo ý nghĩa chúng ta nghĩ về từ ngữ này thời nay, nhưng là những truyền đạo không chuyên được xức dầu từ trên cao.
Sự rao giảng sứ điệp trong sách Công Vụ thường đi kèm nhiều phép lạ - tức là những dấu kỳ sự lạ và nhiều ân tứ khác nhau của Thánh Linh. Tuy những phép lạ này dường như nổi bật trong các đoạn đầu, nhưng chúng vẫn tiếp tục cho đến cuối sách.
Sau khi một Hội Thánh địa phương bắt đầu hoạt động, các sứ đồ hay những đại diện của sứ đồ bổ nhiệm các trưởng lão - tức những người coi sóc phần tâm linh. Những người này chăn bầy ấy. Có nhiều trưởng lão ữong mỗi Hội Thánh.
Danh từ "chấp sự" không áp dụng cụ thể cho một chức viên Hội Thánh trong sách Công Vụ. Tuy nhiên, hình thức động từ của chữ này được dùng mô tả sự phục vụ được thực hiện cho Chúa, bất luận là sự phục vụ thuộc linh hay thuộc trần thế.
Các tín hữu đầu tiên làm phép báptêm bằng cách dìm mình xuống nước. Ấn tượng chung là tín hữu chịu báptêm ngay sau khi hoán cải. Ngày đầu tiên của tuần lễ, các môn đồ nhóm lại với nhau để tưởng nhớ Chúa qua sự bẻ bánh. Buổi nhóm này chắc không trang trọng như ngày nay. Dường như lễ bẻ bánh được cử hành liên quan với bữa ăn chung hay bữa tiệc yêu thương.
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Hội Thánh đầu tiên rất quan tâm cầu nguyện. Đây là dây cứu sinh gắn liền với Đức Chúa Trời. Những lời cầu nguyện ấy sốt sắng, đầy lòng tin và bừng cháy. Các môn đồ cũng kiêng ăn để mọi sức mạnh của họ tập trung vào các vấn đề thuộc linh mà không bị chia trí hay buồn ngủ.
Chính sau lúc kiêng ăn cầu nguyện mà các tiên ưi và giáo sư tại Antiốt đã dâng Banaba và Saulơ cho chương trinh truyền giáo đặc biệt. cả hai vẫn đang phục vụ Chúa từ trước rồi. Do đó, sự gởi gắm này không phải là sự tấn phong vào chức vụ, nhưng là sự công nhận của các lãnh đạo tại Antiốt rằng Đức Thánh Linh đã kêu gọi họ. Đây cũng là biểu hiện sự thông công hết lòng của hội chúng Ưong công tác mà Banaba và Saulơ đang đảm nhiệm.
Những người ra đi truyền giảng không bị điều khiển bởi hội chúng quê hương của họ trong công tác này. Họ dường như được tự đo phục vụ theo như Đức Thánh Linh dẫn dắt. Nhưng họ có tường trìỴ^i lãi cho Hội Thánh quê hương của mình về những ơn phước Chúa ưên công tác của họ.
Về vấn đề này, Hội Thánh không phải là một tập đoàn có tổ chức cao, nhưng là một cơ quan sống động hoạt động Ương sự vâng phục không ngừng quyển dẫn dắt của Chúa. Đầu của Hội Thánh, là Đấng Christ trên thiên đàng, đã dẫn dắt chỉ huy các chi thể, và các chi thể ấy cứ giữ cho họ chịu học hỏi, linh động và chịu đáp ứng. Như vậy, thay vì gặp một mẫu phục vụ không linh động trong sách Công Vụ, chúng ta thấy sự vận động uyển chuyển, không hề cứng nhắc. Chẳng hạn, không hề có quy luật cứng nhắc nào quy định thời hạn một sứ đổ ở nơi nào đó ương bao lâu. Tại Têsalônica, có lẽ sứ đồ Phaolô ở ba tháng, nhưng tại Êphêsồ ông ở lại ba năm. Do đó hoàn toàn tùy thuộc cần mất bao lâu để gây dựng cho các thánh đồ có thể tự thực hiện chức vụ Cơ Đốc.
Có người cảm thấy các sứ đồ tập trung chú ý vào các thành phố lớn, nhờ cậy vào các Hội Thánh đã được vững lập tại đó để lan tỏa ra các vùng ngoại ô. Nhưng nói như vậy có đúng không? Các sứ đồ có sử dụng các phương pháp cố định và cứng nhắc như thế không? Hay họ tuân theo các mạng lệnh đến từ Chúa mỗi ngày - bất luận là đến những trung tâm quan Ưọng hay đến những thôn xóm nhỏ bé?
Đương nhiên một ưong những ấn tượng nổi bật chúng ta nhận được từ sách Công Vụ là các tín hữu đầu tiên đã chờ đợi và nương cậy vào sự dẫn dắt của Chúa. Họ đã bỏ mọi sự vì cớ Đấng Christ, họ không có điều gì hay bất kỳ ai khác ngoài chính Chúa. Vì vậy họ hướng đến Ngài tím sự dẫn dắt mỗi ngày và đã không bị thất vọng.
Dường như các nhân sự Cơ Đốc lưu hành có thói quen đi từng đôi. Bạn cộng sự thường là một nhân sự trẻ tuổi hơn, và như vậy sẽ đi theo học việc. Các sứ đồ không ngừng tìm những người trung tín và trẻ tuổi hơn để có thể đào tạo họ thành mồn đồ.
Nhiều lần các đầy tớ Chúa đã sống tự túc. Chẳng hạn Saulơ làm nghề may trại. Nhiều lần khác họ được chu
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Cấp bởi những món quà yêu thương của các Hội Thánh.
Một ấn tượng đáng lưu ý khác nữa là những người lãnh đạo thuộc lỉnh được công nhận như thế bởi những thánh đồ cộng tác với họ. Chính Thánh Linh là Đấng ban quyền năng cho họ có thể nói ra cách có thẩm quyền. Và cũng chính Thánh Linh ấy ban cho tín hữu khác một bản năng thuộc linh chân chính để vâng phục thẩm quyền ấy.
Các môn đồ cũng vâng lời chính quyền loài người cho đến một mức độ nào đó. Mức độ này dừng lại khi họ bị cấm rao giảng Tin Lành. Lúc đó, họ vâng lời Đức Chúa Trời hem là vâng lời con người. Khi bị chính quyền dân sự trừng phạt, họ đã chịu đựng không chút cưỡng lại, và không hề âm mưu chống chính quyền.
Tin Lành đã được rao giảng trước hết cho người Giuđa, và sau khi bị người Ysơraên khước từ sứ điệp, Tin Lành đã đi ra đến với người ngoại. Mạng lệnh "trước cho người Giuđa" đã được ứng nghiệm cách lịch sử Ưong sách Công Vụ. Ngày nay, người Giuđa được đối đãi cũng giống như người ngoại bang trước mặt Đức Chúa Trời - không phân biệt chi hết, "vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời."
Có quyền năng lớn lao trong chức vụ của Hội Thánh đầu tiên. Vì sợ Đức Chúa Trời không đẹp lòng, người ta không tuyên xưng hời hợi rằng họ là Cơ Đốc nhân. Tội lỗi Ương Hội Thánh được phơi bày ra mau chóng, và bị Đức Chúa Trời hình phạt nghiêm khắc Ương một số trường hợp, chẳng hạn như Anania và Saphira.
Nhờ nghiên cứu sách Công Vụ, ta có một niềm tin dứt khoát và lâu bền: Nếu chúng ta noi gương Hội Thánh đầu tiên ương đức tin, đức hy sinh, tận hiến và sự phục vụ không chút mệt mỏi, thế gian này có thể nghe giảng Tin Lành ngay trong thế hệ chúng ta.

CHÚ THÍCH
'(Giới Thiệu) J. B. Phillips, The Young Church in Actíon, trang vii.
2(1:5) Khoảng thời gian giữa lúc Đấng Christ phục sinh và thăng thiên là 40 ngày. Thêm mười ngày nữa trước Lễ Ngũ Tuần. Nhưng Chúa đã không cho họ biết chính xác là bao nhiêu ngày. Có lẽ để cho các môn đồ luôn trong tâm trạng mong đợi.
3(1:20) Đây không phải câu trích chính xác từ Thi Thiên như chúng ta có trong Kinh Thánh. Có hai nguyên nhân khả dĩ. (1) Các tác giả của Tân Ước thường trích Kinh Thánh Cựu Ước từ Bản Bảy Mươi (LXX) còn các bản địch của chúng ta ra từ nguyên văn Hybấlai; điều này giải thích cho một số biến thể ương từ ngữ. (2) Thường thì Đức Thánh Linh, là Đấng dã soi dẫn Cựu Ước, cũng là Đấng có quyền tự do sửa đổi đôi chút khi trích dẫn Ương vãn mạch Tân Ước.
4(2:1) Cũng chính những chữ được dùng cho "ở chung với nhau" (Bản Việt Ngữ ghi là "ăn ồ với nhau") trong Bản Kinh Thánh Hylạp của Thỉ Thiên 133:1 (132:1 trong Bản LXX) là giống y những chữ được dùng ở đây ương Công Vụ để chỉ về "tại một chỗ" (epỉ to anto).
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5(2:4) Những chức vụ khác của Thánh Linh sẽ thuộc về chúng ta tại lúc hoán cải là: sự xức dầu (IGiăng 2:27), sự ấn chứng (Êphêsô 1:13), và của cầm bảo chứng (Êphêsô 1:14). Các chức vụ khác của Thánh Linh vốn tùy thuộc điều kiện vâng lời và đầu phục của chúng ta là: Sự dẫn dắt (Công Vụ 8:29), sự vui mừng (ITêsalônỉca 1:6), và quyền năng (Rôma 15:13).
ó(2:22-24) Chữ được dịch là "những nỗi đau đớn" (Bản Việt Ngữ ghi là "dây ưói") thường nói đến những cơn đau nhói khi sinh nở. Sự phục sinh của Đấng Christ được ví với sự sinh ra từ sự chết sang sự sống. Sự thương khó liên quan đến toàn bộ tiến trình này là rất kinh khiếp nhưng tạm thời. Cũng chính cụm từ này được dịch ương Thi Thiên 18:5 là "những nỗi đau buồn của Âm phủ" (Bản Việt Ngữ ghi là "những dây Âm Phủ").
7(2:25-27) Barađi cũng là từng ười thứ ba (Il.Côrinhtô 12:2, 4).
8{2:38) Charles c. Ryrie, The Acts oi the Apostles, ữang 24.
ọ(2:39) Charles H. Spurgeon, The Treasury of the New Testament, 1:530.
10(2:41) Bản văn phê bình (NU) bỏ qua chữ "vui mừng."
11 (2:44,45) R w. Grant, "Acts," The Numerícal Bible: Acts to 2 Corinthians, VI: 25, 26.
12(2:46) Mỗi khi chúng ta đọc đến chỗ nói Phaolô và những người khác vào đền thờ, điều này nói đến các hành lang của đền thờ, chứ không phải Ưong đền thánh. Chỉ những thầy tế lễ mới được vào đó. Dân ngoại bang chỉ được phép đi tới hành lang ngoài;
liều lĩnh đi xa hơn nữa sẽ bị trừng phạt bằng án tử hình.
13(Phần Phụ Lục) Trong bản văn phê bình, chữ "Hội Thánh" không xuất hiện mãi đến tận 5:11.
14(Phần Phụ Lục) Merrill F. Unger, Unger's Bible Handbook, trang 58Ỏ.
15(Phần Phụ Lục) E. Stanley Jones, Chrìsts Altemative to Communỉsm, ữang 78.
16(Phần Phụ Lục) G. H. Lang, The Churches ofGod, ứang 11.
17(4:l-4) Charles Haddon Spurgeon.
18(4:13) James A. Stewart, Evangelism, Ưang 95.
1^(4:14-18) J. H. Jowett, The Redeemed Famỉly of God, trang 137.
20(4:27, 28) ở đây, chữ " Đầy Tớ" là cách dịch được ưa thích hơn của chữ pais, hơn là chữ "con trẻ" - cũng như trong3:13,2ố; 4:30.
21 (4:27, 28) George Matheson, RestBythe River, trang 75-77.
22(4:32-35) Grant, -Acts,- trang 34.
23(4:32-35) F. E. Marsh, Fully Fur-nished, ữang 74.
24(4:32-35) Ryrie, Acts, Ưang 36.
25 (5:40) Ryrie cho rằng ưận đánh đòn ở đây có lẽ vì họ không vâng theo mạng lịnh trước đó của Tòa Công Luận (đối chiếu Phụctruyền Luậtìệ Ký 25:2,3).
^(5:41) Có ba biến thể thú vị Ưong các truyền thống thủ bản ở đây: TR: "Danh Ngài"; NU: "Danh duy nhất này"; M: "Danh Đức Chúa Jêsus."
27(ỏ:8) Êtiên (Hyvăn: Stephanos) có nghĩa là "vòng hoa" hay "vòng hoa chiến thắng."
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3(6:10-14) Thứ tự từ ngữ có lẽ cho thấy họ ghen về danh dự của Môise hơn là danh dự của Đức Chúa Trời!
29(7:9-19) "Bản nguyên ngữ và bản Hylạp có lẽ đều đúng cả; Bản Hylạp gộp cả năm con trai của Manase và Épraim sanh tại Êdíptô (ISửký 7:14-27), theo rất nhiều hình thức khác nhau, không hề là chuyện bất thường trong những danh sách như thế." Kelly, Acts, Ưang 84.
^(7:9-19) Đe biết thêm cách luận giải đáng kính khác nữa về điều này và nan đề trước, xem Kelly, Acts, trang 84, 85.
31 (7:20-43) Daily Notes of the Scripture Union, May 31, 1969.
^2(8:4-8) Từ Giêrusalem thì đi xuống tính theo độ cao.
33(8:4-8) Homer L. Payne, - What Is A Missionary Church?- The Sunday School Times, 22 Tháng Hai, 1964, ữang 129.
34(8:12,13) Vì bản văn Kinh Thánh nói Simôn "đã tin" -và ông xin Phierơ cầu thay cho mình (24), nên đã có lập luận cho rằng Simôn đã được cứu nhưng rất xác thịt.
35(8:2Ó) Thành phá Philitin ngày xưa trên bờ biển Địa Trung Hải phía tây nam của Giêrusalem, Ưên lộ ưình từ Palestine đến Êdíptô.
36(8:27-29) Canđác (Candace hay Kanđakeychắc là một tước hiệu, giống như Pharaon, hơn là tên riêng của một người.
37(8:27-29) Những tôi tớ nam của những nữ quan chức cao cấp đôi khi bị hoạn. Những người bị hoạn sẽ không được làm công dân hạng nhất ương Do Thái giáo (Phụctruyền Luậtlệ Ký 23:1). Họ bị giới hạn vào thân phận "những người cải đạo ở tại cửa." Nhưng ở đây, một hoạn quan đã ưở nên thành viên đầy đủ tư cách của Hội Thánh Đấng Christ.
38(8:37) Tất cả những thủ bản cổ nhất (NU) và đại đa số (M) thủ bản không có câu này. Người ta nghĩ đây là câu nói lúc chịu phép bấp têm được sử dụng tại Lamã vào đầu thế kỷ thứ hai, được tìm thấy ương các thủ bản Tây Phương, gồm cả bản dịch tiếng Latin. Những người dạy về sự tái sanh bởi phép báptêm dĩ nhiên không muốn đánh mất câu này.
39(8:38) Phương thức làm phép báptêm thời xưa bằng cách dìm mình xuống nước chính là sự kiện được thừa nhận bởi hầu hết các học giả Công Giáo Lamã, Calvin và rất nhiều người thực hành phương thức đổ nước hay rưới nước. Tuy nhiên, công bằng mà nói, nên nhắc rằng "vào Ương" và "ra khỏi" cũng có thể dịch là "đến với" và "từ," dầu vậy Bản NKJV khá đúng nghĩa đen và chính xác.
40(8:4fl)cÊthiôbi là quốc gia duy nhất tại Châu Phi có truyền thống Cơ Đốc liên tục từ ban đầu cho đến nay. Lòng trung tín của Philíp cỏ lẽ là chìa khóa để mở cứa cho Hội Thánh tại đó.
(9:1,2) Cũng xem 19:9, 23; 22:4; 24:14,22.
42(Phần Phụ Lục) Harnack, được trích bởi Leighton Ford, The Christian Persuader, trang 46.
43(Phần Phụ Lục) Dean Inge, được trích bởi E. Stanley Jones, Conversion, trang 219.
^(Phần Phụ Lục) Bryan Green, Ibid.
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45(Phần Phụ Lục) Leighton Ford, được ưích bởi Jones, Conversion, ữang 4Ó.
46(Phần Phụ Lục) James A. Stewart, Pastures of Tender Grass, trang 70.
47(9:3ó-38) Tabỉtha là tiếng Aram, và Đôca là tiếng Hylạp chỉ về "con linh đương."
48 (10: Ì, 2) Ryrie, Acts, trang ó Ì.
49(ì 0:3-8) Sẽ có lợi khi thợ thuộc da sống bên ngoài thành phố. ở gần biển là lý tưởng nhất để dọn vệ sinh xác súc vật.
50( 11:20,21) Trong Tân Ước, "người Hêlênít" thường chỉ về những người Do Thái gốc Hylạp. Nhưng ở đây, chữ này chỉ có thể nói đến những người Hylạp, tức người ngoại bang. Lưu ý văn mạch: Câu 19: "chỉ giảng đạo cho người Giuđa thôi." Câu 20: "cũng ... cho người Gờréc nữa" để phân biệt với người Giuđa.
51 (Ì 1:15,20) James A. Stewart, Evangelism, trang 100, loi.
52(12:25) Ca bản Kinh Thánh Alexandrian (NU) và Bản Kinh Thánh Đại Đa số (M) đều ghi là "đến Giêrusalem." Vì Banaba và Saulơ lại có mặt tại Antiốt Ương 13:1, nên có thể những thư ký sao chép "đã sửa chữa" cách ghi trớ thành: "từ."
53(13:3) Donald Grey Barnhouse, The Measure of Your Faith, Book Ố9, trang 21.
54{13:7,8) Trong câu 7 của bản KJV, Sêgiút Phaulút được gọi là "quan đại diện" (deputy), nhưng chính xác hơn, chức danh của ông là "quan trấn thủ"    hay    "quyền    lãnh sự" ("proconsul" - NKJV). Luca tỏ ra hiểu biết chính xác về tên gọi của các quan chức phổ thông thời bấy giờ Ưong Đế Quốc Lamã. Vì vậy, trong Hyvăn, ông gọi các thượng quan tại Philíp là straẽgoì, tiếng Latin là praetors (16:20), và gọi quân lính là rhabdouchoi, tiếng Latin là ỉictors (16:35). Ông đã gọi tên chính xác những người cai ừị ở Têsalônica là polỉtarchs (17:6, Bản Việt Ngữ ghi là " các quan án"), còn tại Êphêsô họ đã phân biệt chính xác họ là asiarchs (19:31- Bản Việt Ngữ "các quan lớn xứ Asi").
"Tất cả những người này đều là nhà cầm quyền địa phương tại các thành phố khác nhau, là quan tổng đốc Lamã, hay quyền lãnh sự, sẽ ở ưên họ hay để cai trị Ương mỗi tỉnh. Như vậy, Luca khi nêu từng tước hiệu chính xác các chức vụ ương những thành phố khác nhau này, cho thấy ông biết rõ mình muốn nói điều gì và đặc điểm báo hiệu tính chính xác này sẽ càng làm tăng độ tin tưởng ông là một sử gia trung tín. — c. E. Stuart, Tracings from the Acts oi'the Apostles, trang 272.
55(13:19) Kelly, Acts, trang 185, 186 để biết phần luận nan đề về niên đại và bản văn.
56(13:48) Charles R. Erdman, The Epistle of Paul to the Romans, trang 109.
57(13:4-7) ở đây, chữ này thực sự tương đương với "các giáo sĩ."
58(14:10-12) Những tên gọi theo tiếng Hy lạp này được dùng ương nguyên văn. Bản Kinh Thánh 1611
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CÔNG VỤ I
dùng chữ "Jupỉter và Mercury," là những tên gọi phổ thông hom trong tiếng Latin của các thần này.
59(14:19, 20) Kelly, Acts, ữang 202.
00(14:21) Erdman, Acts, ưang 109.
61 (Phần Phụ Lục) c. A. Coates, An Outline oi Luke's Gospel, ưang 254.
62(15:20) Có người nghĩ bốn việc làm bị cấm tại đây trưng dẫn từ Lêvi Ký 17 và 18, như sau: những điều bị ô uế bởi thần tượng(17:8, Ọ); sự tà dâm — không những ngoại tình và đa thê (18:20), đồng tính luyến ái (18:22), giao hợp với thú vật (18:23), mà còn là cưới bà con cùng huyết thống (18:6-14) và thậm chí cưới bà con thông gia, tức là những bà con của bên thông gia (18:15, ló); ăn thú vất chết ngột hoặc những thú giết thịt không đúng cách (17:15); ăn huyết (Lêvi Ký 17:10-12). Tín hữu người Do Thái sẽ vấp phạm nếu thấy tín hữu người ngoại bang phạm các luật lệ của họ (Công Vụ 15:21).
63(ló:6-8) Ryrie, Acts, ưang 88,
89.
04(16:9) James Stalker, Life oi Se. Paul, trang 78.
65(16:: 19-24) A. J. Pollock, The Apostle Paul and His Missionary Labors, Ưang 56.
Ố6( 10:25) G. Campbell Morgan, The Acts of the Apostles, trang 389,390.
67(17:2,3) Có người cho rằng Phaolô ở khoảng ba tháng tại Têsalônica, đầu vậy chỉ dạy trong nhà hội chỉ ba ngày Sabát thôi.
ÁC Sứ ĐỔ 745
68(17:16) William Arnot, The Church in the House: A Seríes of Lessons ôn the Acts of the Apostles, ưang 379 trô đi.
69(Phần Phụ Lục) Một số học giả tin rằng họ giảng đạo Ương các hành lang đền thờ.
70(Phần Phụ Lục) A. B. Simpson.
71 (18:2,3) Dinsdale T. Young, Negỉected Peopỉe oi the Bible, trang 232,233.
72(18:18) Phân từ chỉ về việc cắt tóc nằm ngay sau "Aquila," và cách xa chữ Phaolô" trong nguyên ngữ (câu 18 là nguyên một câu văn Ương tiếng Hylạp)
73(19:8) Stuart, Tracings, ữang 285.
74(19:15,16) F. B. Meyer, được ưích bởi w. H. Aldis, The Kesv/ick Conventíon 1934, Ưang 60.
75( 19:23-37) Đianh là tên tiếng Latin chỉ về nữ thần Artemis của Hylạp, nữ thần phồn thực có rất nhiều vú.
76(21:23,24) Grant, "Acts/ trang 147.
77(22:14-16) Chữ "bằng cách" thường được ngầm hiểu ương một cấu trúc như thế này (phân từ chỉ phương tiện). Diễn ý ra: "Hãy chờ áằy(anastas) và chịu phép báptêm {baptísaỉ); Hãy để cho tội lỗi anh được rửa sạch (apolousai) bằng cách kêu cầu (epỉkalesamenos) Danh Chúa."
78(26:9-ll) Thì động từ Hylạp ở đây rõ ràng là thì quá khứ chưa hoàn thành để diễn tả nỗ lực (a conative imperíect): "Tôi đã cố bắt họ..."
7Ọ(2Ó:29) Morgan, Acts, trang 528.
80(27:13-17) Bản NU ghi là Euraquiỉon.
81 (27:13-17) Bản NU ghi là Cauda.
82(27:21-26) A w. Tozer, Thát Incredible Chrìstian, trang 134.
83(28:9, 10) ít nhất cũng có khả năng Luca dùng những kỹ năng y khoa của mình bên cạnh ân tứ chữa bệnh của Phaolô. Nếu Đức Chúa Trời không chấp thuận nghề y, chắc Ngài hầu như không chọn một thầy thuốc để viết 28% Tân Ước (Luca - Công Vụ Các Sứ Đồ!
84(28:29) John Calvin, The Acts oi the Apostles, 11:314. Bản Kinh Thánh NU bỏ qua câu 29.
85{Phần Phụ Lục) J. H. Jowett, Things úiatMatterMost, trang 248.
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THƠ GỞI CHO NGƯỜI RÔMA

Giới Thiệu
"Đại giáo đường của đức tin Cơ Đốc." - Frédéric Godet
I. Vị Trí Độc Đáo Trong Kỉnh Thánh
Thơ Rôma luôn luôn đứng đầu các thơ tín của Phaolô, và có quyền giữ địa vị đó. Vì sách CôngVụ kết thúc khi Phaolô đến Rôma, nên cũng hợp lý để phần Thơ Tín của Tân ước bắt đầu từ bức thơ sứ đồ gởi cho hội thánh Rôma, được viết trước khi đến thăm các Cơ Đốc nhân tại đó. Mang tính quyết định hơn, thơ Rôma là sách quan trọng nhất về mặt thần học Ưong toàn Tân Ước, gần với phần ưình bày hệ thống về thần học Cơ Đốc đúng như ương Lời Đức Chúa Trời.
Về mặt lịch sử, thơ Rôma có ảnh hưởng lớn nhất Ương các sách của Kinh Thánh. Augustine hoán cải nhờ đọc Rôma 13:13 và 14 (380 S.C.). Cuộc cải Chánh Tin Lành được phát động khi rốt cuộc Martin Luther hiểu được ý nghĩa sự công bình của Đức Chúa Trời và "người công bình sẽ sống bởi đức tin" (15:17).
John Wesley nhận được sự bảo đảm về sự cứu rỗi khi nghe đọc lời mớ đầu sách giải nghĩa Rôma của Luther tại một hội thánh nhóm tại gia của người Moravian ở Aldersgate Street tại London (1738). John Calvin viết "Ai hiểu được thơ tín này thì được mở cho con đường thênh thang để hiểu toàn Kinh Thánh."
li. Quyển Tác Giả
Những người dạy tà giáo và thậm chí những nhà phê bình tíêu cực cấp tiến đã từng chấp nhận quan điểm phổ thông chánh thống - xem tác giả thơ Rôma là vị sứ đồ cho người ngoại bang. Trên thực tế, Marcion - người dạy tà giáo - được xem là người đầu tiên viết sách nêu tên cụ thể Phaolô là tác giả. Sách này được trích dẫn bởi những Cơ Đốc nhân chánh thống như Clement ở Rôma, Ignatius, Justin Martyr, Polycarp, Hippolytus, và Irenaeus. Bộ Kinh Điển Muratorian cũng kể thơ này của Phaolô.
Nội chứng về tác quyền của Phaolô cũng rất vững mạnh. Nền thần học, ngữ vựng và tinh thần đều hoàn toàn đặc trưng của Phaolô. Đương nhiên, sự kiện chính bức thơ tuyên bố ra từ Phaolô (1:1) chưa đủ thuyết phục những người hoài nghi, nhưng sự kiện này được củng cố thêm bới nhiều câu khác, chẳng hạn như 15:15-20. Có lẽ điều thuyết phục nhất chính là có rất nhiều điểm trùng hợp tình cờ với sách CôngVụ mà không có vẻ do cố xếp đặt. Lấy ví dụ như những câu nói đến sự quyên góp cho các thánh đổ, đến Gaiút, Êrát, và chuyến đi trù tính từ lâu đến Rôma, tất cả đểu chỉ ra Phaolô là tác giả. Tẹttiu là thư ký của ông {16:22).
HI. Thời Điểm Viết
Thơ Rôma viết sau thơ I.Côrinhtô và ILCôrinhtô, vì sự quyên góp được tổ chức khi viết các bức thơ kia giờ đây đã sẵn sàng và sắp được đưa đến các thánh đổ nghèo tại Giêrusalem. Những câu
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nói đến Xencơrê, thành phố cảng cho Côrinhtô (16:1), và nhiều chi tiết khác khiến hầu hết học giả chọn Côrỉnhtô là nơi ông viết thơ. Vì Phaolô ở tại đó chỉ ba tháng (vào cuối hành trình truyền giáo thứ ba) trước khi bị truy đuổi do những âm mưu chống ông, nên ắt hẳn thư tín này được viết Ưong thời kỳ ngắn ngủi ấy. Như vậy niên điểm viết khoảng năm 56 s.c. IV. Bối Cảnh Và Chủ Để
Cơ Đốc giáo đến Rôma lần đầu tiên bằng cách nào? Chúng ta không thể biết rõ, nhưng có thể những người Do Thái đến từ Rôma đã hoán cải tại Giêrusalem ữong ngày Lễ Ngũ Tuần (xem CôngVụ 2:10) rồi mang Tin Lành trỗ về Rôma. Điều đó xảy ra vào năm 30 s.c.
Đến khi viết thơ này từ thành Côrinhtô khoảng hai mươi sáu năm sau, Phaolô vẫn chưa hề đến Rôma. Nhưng ông biết rất rõ vài Cơ Đốc nhân tại đó, như ta thấy trong đoạn 16. Cơ Đốc nhân thời đó là những người luôn di chuyển, hoặc do bị bắt bớ, hoặc làm sứ giả của Tin Lành, hoặc trong những chuyến làm ăn bình thường. Những Cơ Đốc nhân tại Rôma xuất thân từ cả bối cảnh Do Thái lẫn ngoại bang.
Cuối cùng Phaolô đến Rôma vào khoảng năm 60 S.C., nhưng không như cách ông trông đợi. ồng đến đó với tư cách người tù vì cớ Chúa Jêsus Christ.
Thơ Rôma là tác phẩm kinh điển. Thơ này giải nghĩa rõ ràng cho người chưa được cứu biết tình trạng tội lỗi hư mất của họ, biết kế hoạch công bình của Đức Chúa Trời để cứu rỗi họ. Tân tín hữu học được sự hiệp nhất với Đấng Christ và chiến thắng nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh. Tín hữu trưởng thành được thỏa thích bất tận ưong phạm vi chân lý Cơ Đốc rất rộng của thơ: về giáo lý, lời tiên tri và sống đạo.
Cách xuất sắc để hiểu thơ gởi cho người Rôma là xem thơ như cuộc đối thoại giữa Phaolô với một người chống đối ẩn danh nào đó. Khi Phaolô rao giảng Tin Lành, dường như ông nghe người chống đối này đang nêu đủ mọi thứ lập luận để phản bác. Vị sứ đồ đáp lại từng câu hỏi một của người chống đối. Đến lúc kết thúc, Phaolô trả lời xong mọi thái độ ứng xử chủ yếu của con người đối với Tin Lành ân điển của Đức Chúa Trời.
Thỉnh thoảng những lời phản đối được nêu rõ ràng; có khi chỉ hàm ý thôi. Nhưng dầu nói rõ hay hàm ý, chúng đều xoay quanh Tin Lành - tin vui mừng về sự cứu rỗi bới ân điển qua đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, không nhờ đến các việc làm của luật pháp.
Chúng ta sẽ xem thơ đang giải quyết mười một câu hỏi chính: (1) Đề tài của Thơ Tín này là gì? (1:1,9,15,16); (2) Tin Lành là gì? (1:1-17); (3) Vì sao con người cần Tin Lành? (1:18 - 3:20); (4) Theo Tin Lành, làm thể nào những tội nhân bất kính được xưng công bình bởi một Đức Chúa Trời thánh khiết? (3:21-31); (5) Tin Lành có phù hợp với Kinh Thánh Cựu Ước không? (4:1-25); (ố) Sự xưng công bình có những ích lợi nào trong đời sống tín hữu? (5:1-21); (7) Giáo lý sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin có cho phép hay thậm chí có khích lệ nếp sống tội lỗi không? (0:1-23); (8) Mối quan hệ của Cơ Đốc nhân với luật
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pháp là gì? (7:1-25); (9) Cơ Đốc nhân làm cách nào có năng lực để sống cuộc đời thánh khiết? (8:1-39); (10) Co phải khi Tin Lành hứa ban sự cứu rỗi cho cả người Do Thái và người ngoại bang, thì có nghĩa Đức Chúa Trời đã bỏ lời Ngài đã hứa với dân sự trên ưần gian này của Ngài, tức những người Do Thái, hay không? (9:1-11:36); (li) Những người đã được xưng công bình bới ân điển phải đáp ứng thế nào trong đời sống hằng ngày của họ? (12:1-16:27).
Quen thuộc với mười một câu hỏi và những câu trả lời sẽ cung cấp hiểu biết cơ bản về bức thơ quan trọng này. Câu ưả lời cho câu hỏi thứ nhất, "Đề tài thơ Rôma là gì?" đương nhiên là "Tin Lành." Phaolô không phí chút thời gian nào để đi thẳng vào ý chính. Trong mười sáu câu đầu, ông đề cập đến Tin Lành bốn lần (câu 1,9,15,10).
Điều này dẫn đến câu hỏi thứ nhì: "Tin Lành là gì?" Bản thân từ ngữ này có nghĩa "tín tốt lành." Nhưng Ương câu 1-17, tác giả cho biết sáu sự kiện quan ừọng về tin tốt lành: (1) Nguồn của Tin Lành là Đức Chúa Trời (c. 1); (2) đã được hứa bởi các lời Kinh Thánh tiên ưi Ương Cựu Ước (c. 2); (3) Đây là Tin Lành về Con Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Jêsus (c. 3); (4) Đây là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu rỗi (c. 16); (5) Tin Lành này dành cho mọi người, cả người ngoại bang lẫn người Do Thái (c. ló); (ó) chỉ bởi một mình đức tín mà thôi (c. 17). Với phần giới thiệu trên, chúng ta bắt đầu xem xét chi tiết hơn những câu Kinh Thánh ưên.
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A. Giới Thiệu Về Tin Lành (1:1-15) B. Định Nghĩa Tin Lành (1:16-17) c. Nhu Cầu Phổ Thông cần Tin Lành (1:18-3:20) D. Cơ Sở Và Các Điều Khoản của Tin Lành (3:21-31) E. Sự Hòa Hợp Của Tin Lành Với Cựu Ước {Đoạn 4) F. Những ích Lợi Thực Tiễn của Tin Lành (5:1-11) G. Đắc Thắng Khải Hoàn Của Công Tác Đấng Chrỉst Trên Tội Lỗi của Ađam (5:15-21)
H. Phương Cách của Tin Lành Để Tiến Đến Nếp sống Thánh Khiết (Đoạn ó)
ỉ. Địa Vị Của Luật Pháp Trong Đời sống Tín Hữu (Đoạn 7) J. Đức Thánh Linh với tư cách quyền năng cho nếp sống thánh khiết (Đoạn 8)
li. THEO ĐỊNH KỲ: TIN LÀNH VÀ YSƠRAÊN (9-11)
A. Quá khứ của Ysơraên (Đoạn 9) B. Hiện Tại của Ysơraên (Đoạn 10) c. Tương Lai Của Ysơraên (Đoạn 11)
III. LUẬN VỀ BỔN PHẬN: SỐNG THỂ HIỆN RA TIN LÀNH (Đoạn 12 -16)
A. Trong Sự Dâng Mình (12:1,2)
B. Trong Sự Phục Vụ Qua Các Ân Tứ Thuộc Linh (12:3-8)
c. Đối Với Xã Hội (12:9-21)
D Đối Với Chính Quyền (13:1-7)
E. Đối Với Tương Lai (13:8-14)
F Đối Với Các Tin Hữu Khác (14:1-15:13)
G. Trong Những Kế Hoạch của Phaolô (15:14-33)
H. Trong Lời Tri Ân Những Người Khác (Đoạn Ì ó)
CHÚ
I. GIÁO LÝ: TIN LÀNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Đoạn 1-8)
A. Giới Thiệu Vẽ Tin Lành (1:1-15)
1:1 Phaolô tự giới thiệu mình là người đã được mua (hàm ý ương tên gọi "tôi tớ của Đức Chúa Jêsus"), được gọi (trên đường Đamách, ông được gọi làm sứ đổ, một sứ giả đặc biệt của Cứu Chúa), và được để riêng (biệt riêng ra để đem Tin Lành đến cho người ngoại bang [xem CôngVụ 9:15; 13:2]). Chung ta cũng được mua bởi huyết báu của Đấng Chrỉst, được gọi là chứng nhân cho quyền năng cứu rỗi của Ngài, và được biệt riêng để rao giảng Tin Lành tại mọi nơi nào mình đến.
1:2 Để mọi độc giả Do Thái của Phaolô đừng nghĩ Tin Lành là hoàn toàn mới lạ và không chút liên quan đến di sản thuộc linh của họ, ông nhắc rằng các tiên tri Cựu Ước đã hứa về Tin Lành ấy, cả bằng những lời tuyên bố rõ ràng (Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15; Êsai 7:14; Habacúc 2:4) lẫn bằng những hình bóng và biểu tượng (ví dụ như con tàu của Nôê, con rắn bằng đồng, và hệ thống dâng sinh tế).
1:3 Tin Lành là tin vui mừng về Con Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Jẽsus
GIẢI
Chrisỉ Chúa chúng ỉa, Đấng theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua Đavít (có nghĩa xét về nhân tánh của Ngài). Cụm từ theo xác thịt hàm ý Chúa chúng ta còn troi hơn một con người. Những từ này muốn nói đến nhân tánh của Ngài. Nếu Đấng Christ chỉ là một con người, thì không cần nêu ra đặc trưng này của Ngài, vì sẽ không còn đặc trưng nào khác nữa. Nhưng Ngài còn ưổi hơn một con người, như câu Kinh Thánh kế tiếp cho thấy.
1:4 Đức Chúa Jêsus nổi bật là "Con Đức Chúa Trời có quyển phép." Đức Thánh Linh - ở đây được gọi là "Thánh Linh của sự thánh khiết"1 (Bản Việt Ngữ: "thần linh của thánh đức"), đã khiến Đức Chúa Jêsus nổi bật tại phép báptêm của Ngài và Ương suốt chức vụ thi hành phép lạ của Ngài. Các phép lạ đầy quyền năng của Cứu Chúa, được thực hiện trong quyền năng Thánh Linh, đã làm chứng Ngài là Con Đức Chúa Trời. Khi đọc thấy Ngài "bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là Con Đức Chúa Trời có quyển phép," chúng ta tự nhiên nghĩ đến sự phục sinh của Ngài. Nhưng
nguyên văn ở đây là "bới sự sống lại của những kẻ chết," vì vậy có lẽ sứ đồ đang nghĩ đến việc Đấng Christ cứu sống con gái của Giairu, con ứai đàn bà góa tại thành Nain, và Laxarơ. Tuy nhiên, vẫn có khả năng câu này chủ yếu nói đến chính sự phục sinh của Chúa.
Khi nói Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, chúng ta muốn nói Ngài là Con không như mọi người khác. Đức Chúa Trời có rất nhiều con. Mọi tín hữu đều là con cái Ngài (Galati 4:5-7). Ngay cả các thiên sứ cũng được nói đến như các con của Ngài (Gióp 1:6; 2:1). Nhưng Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời theo ý nghĩa độc nhất vô nhị. Khi Chúa chúng ta nói Đức Chúa Trời là Cha Ngài, người Do Thái hiểu rất đúng rằng Ngài tuyên bố Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời (Giăng 5:18).
1:5 Chính nhờ Đức Chúa Jêsus Christ Chúa chúng ta mà Phaolô được nhận lãnh ân điển (ơn cứu ông mà ông không xứng đáng được nhận) và chức sứ đồ. Khi Phaolô nói "chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ," hầu như chắc chắn ông đang sử đụng chữ "chúng ta" theo cách của người biên tập, để nói đến chỉ riêng một mình ông thôi. Việc ông liên kết chức sứ đồ với các dân hay các dân ngoại bang để chỉ vào ông chứ không nhắm vào các sứ đồ khác. Phaolô được giao nhiệm vụ kêu gọi người thuộc mọi dân tộc đến sự vâng lời của đức tin - tức là vâng theo sứ điệp Tin Lành bằng cách ăn năn và tin Đức Chúa Jêsus Christ (CôngVụ 20:21). Mục tiêu rao giảng sứ điệp này khắp toàn cầu chính vì danh Ngài, để làm đẹp lòng Ngài và quy vinh hiển về Ngài.
1:6 Giữa vòng những người đáp ứng với Tin Lành có người được Phaolô gọi bằng danh hiệu "người được gọi bởi Đức Chúa Jẽsus Christ," nhấn mạnh chính Đức Chúa Trời đã khởi xướng sự cứu rỗi họ.
1:7 Bức thơ này được gởi cho mọi tín hữu tại Rôma, chứ không phải cho một hội thánh riêng biệt (như ữong các thơ tín khác). Đoạn cuối bức thơ cho thấy có rất nhiều buổi nhóm khác nhau của tín hữu tại thành phố này, và lời chào thăm gởi đến cho hết thảy họ.
Những người yêu dấu của Đức Chúa Trời, được gọi làm thánh đổ. Hai tên gọi rất trìu mến này đúng cho hết thảy những người được chuộc bởi huyết báu của Đấng Christ. Những người được ơn này là đối tượng của tình yêu thiên thượng theo cách đặc biệt, và cũng được gọi để biệt riêng khỏi thế gian cho Đức Chúa Trời, vì đây chính là ý nghĩa của chữ "thánh đồ".
Lời chào thăm đặc trưng của Phaolô kết hợp cả ân điển lẫn bình an. Ân điển (charís) là điểm nhấn mạnh ưong Hy vãn, và bình an (shalom) là lời chào thăm truyền thống của người Do Thái. Sự kết hợp này đặc biệt thích hợp, vì sứ điệp của Phaolô cho biết bằng cách nào những người Do Thái và người ngoại bang tin Chúa giờ đây là một người mới trong Đấng Christ.
Chữ "ân điển" được đề cập ở đây không phải là ân điển cứu rỗi (độc giả của Phaolô đã được cứu rồi) nhưng là ân điển để ữang bị và ban quyền năng cho
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nếp sống và sự phục vụ của Cơ Đốc nhân. "Bình an" không phải là sự bình an với Đức Chúa Trời (các thánh đổ có sự bình an ấy rồi vì đã được xưng nghĩa bởi đức tin) nhưng đúng hơn là sự bình an của Đức Chúa Trời đang cai trị ương lòng khi họ ở giữa một xã hội đầy biến loạn. Ân điển và bình an ra từ "Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ," hàm ý rất mạnh đến sự bình đẳng của Đức Chúa Con với Đức Chúa Cha. Nếu Chúa Jêsus chỉ là một con người, thì thật vô lý khi kể tên Ngài như ngang hàng với Đức Chúa Cha trong việc ban ân điển và bình an. Nói như thế chẳng khác gì bảo: "Nguyền cho anh em được ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Cha và từ Abraham Lincoln."
1:8 Cứ hễ có dịp, vị sứ đồ đều bắt đầu bức thơ bằng cách đánh giá cao mọi điều nào đáng khen nơi độc giả. (Tấm gương tốt cho hết thảy chúng ta!) ổ đây ông cảm tạ Đức Chúa Trời "nhờ Đức Chúa Jêsus Christ," là Đấng Trung Bảo, vì đức tin của Cơ Đốc nhân tại Rôma được rao báo "khắp cả thế gian." Lời làm chứng với tư cách Cơ Đốc nhân của họ được đồn ra khắp cả đế quốc La Mã, là vùng hợp thành "cả thế giới" theo cách nhìn của những người sống ưong khu vực Địa Trung Hải.
1:9 Vì Cơ Đốc nhân tại Rôma đã chiếu ánh sáng của họ trước mặt con người, Phaolô buộc phải cầu nguyện cho họ "không thôi." ông gọi Đức Chúa Trời là Đấng làm chứng rằng ông không ngừng cầu nguyện, vì không ai khác biết được điều này. Nhưng Đức Chúa Trời biết - tức là Đức Chúa Trời vị sứ đồ đang hầu việc bằng "tâm thần trong Tin Lành của Con Ngài" (Bản Anh Ngữ). Phaolô phục vụ bằng "tâm thần." Đây không phải là sự phục vụ của một người lao địch sùng đạo, làm theo những nghi thức bất tận và đọc thuộc làu những lời cầu nguyện và giáo nghi. Đây là sự phục vụ dầm thắm trong những lời cầu nguyện sốt sắng và tin cậy. Đây là sự phục vụ sẵn lòng, tận hiến không biết mệt mỏi, nóng cháy bởi tỉnh thần yêu mến Chúa Jêsus tột cùng. Đây là niềm say mê cháy bỏng để bày tỏ tin tức tốt lành về Con Đức Chúa Trời.
1:10 Kèm với lời cảm tạ Đức Chúa Trời về các thánh đồ tại Rôma, ông còn cầu nguyện để có thể đến thăm họ ttong tương lai không xa. Cũng giống như Ương mọi sự khác, ông muốn chuyến đi của mình được theo đúng "ý muốn Đức Chúa Trời."
1:11 Ước muốn thôi thúc vị sứ đồ là giúp tâm linh các thánh đổ để họ được "vững vàng" hơn ưong đức tin. ông không hề có ý nói đến "phước hạnh thứ nhì" nào đó cho họ, củng không định truyền ân tứ thiêng liêng nào đó bằng cách đặt tay ưên họ (dầu ông đã làm như vậy cho Timôthê ữong II.Timôthê Ì :6). Đây là vấn đề giúp họ tăng trướng "tâm linh" qua chức vụ rao giảng Lời Chúa.
1:12 Ông tiếp tục giải thích sẽ có phước hạnh hỗ tương, ông sẽ được khích lệ bởi đức tin chung, bồi linh phong phú thêm cho nhau. "Sắt mài nhọn sắt. Cũng vậy người bổ dưỡng diện mạo bạn hữu mình" (Châm Ngôn
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27:17). Để ý đến sự khiêm nhường và nhân hậu của Phaolô - không phải ông không cần sự giúp đỡ của các thánh đồ khác.
ỉ 1:13 Trước đó ông thường lập kế hoạch đến thăm Rôma nhưng bị ngăn trở, ró lẽ bởi nhu cầu cấp bách tại các khu vực khác, hoặc có lẽ do sự ngăn trở trực tiếp của Đức Thánh Linh, hoặc bởi chống đối của Satan. ông ước ao có kết quả giữa vòng dân ngoại tại Rôma như đã có tại giữa các dân ngoại khác. ỏ đây, ông đang nói đến kết quả ưong Tin Lành, như hai câu kế tiếp cho thấy. Trong câu li và 12, mục đích của ông là nhìn thấy Cơ Đốc nhân tại Rôma được gây dựng vững trong đức tin. Ồng muốn nhìn thấy tại đây nhiều linh hồn được chinh phục về cho Đấng Christ tại kinh đô của đế quốc La Mã.
1:14 Ai có Đấng Christ thì có câu trả lời cho nhu cầu sâu xa nhất của thế gian. Người ấy có phương trị liệu cho căn bịnh tội lỗi, con đường thoát khỏi nỗi kinh khiếp đời đời của hỏa ngục, và sự bảo đảm được hạnh phúc đời đời với Đức Chúa Trời. Điều này khiến người có bổn phận ương đại là chia sẻ tin mừng cho người thuộc mọi nền văn hóa - là người "dã man" - và người thuộc mọi mức học vấn - cả người thông thái lẫn người ngu dốt. Phaolô cảm nhận sâu xa bổn phận này. ông nói "tôi mắc nợ."
1:15 Để trả món nợ ấy, ông "sẵn lòng rao giảng Tin Lành" cho những người ở tại Rôma bằng toàn bộ quyền năng Chúa đã ban cho ông. Chắc chắn đây không phải là giảng cho những tín hữu tại Rôma, như thoạt nhìn thấy câu này có vẻ gợi ý, vì họ đã đáp ứng với những tin vui này rồi. Nhưng ông sẵn sàng giảng Tin Lành cho những người ngoại bang chưa tin Chúa tại thủ phủ này.
B. Định Nghĩa Tin Lành (1:16-17)
1:16 Phaolô không hổ thẹn để đem
Tin Lành của Đức Chúa Trời đến Rôma vãn minh, dầu sứ điệp này tỏ ra là đá vấp chân cho người Do Thái và dồ dại với người Gờréc, vì ông biết đây là quyển phép Đức Chúa Trời để cứu rỗi -có nghĩa sứ điệp này nói lên cách Đức Chúa Trời dùng quyền năng Ngài cứu mọi người tin Con Ngài. Quyền năng này được thi triển đồng đều cho cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp.
Thứ tự "trước là người Giuđa, sau là người Gờrẻc" đã được ứng nghiệm trong lịch sử qua thời kỳ của sách CôngVụ. Tuy chúng ta có phận sự lâu dài đối với dân sự thời xưa của Đức Chúa Trời, tức dân Do Thái, nhưng chúng ta không bị buộc phải giảng Tin Lành cho họ trước khi đến với người ngoại bang. Ngày nay, Đức Chúa Trời đối đãi với người Do Thái và người ngoại bang như nhau, sứ điệp và thời điểm là y như nhau cho mọi người.
1:17 Vì từ ngữ "sự công bình" xuất hiện ở đây lần đầu tiên Ưong thơ, nên chúng ta tạm dừng để xem xét ý nghĩa của từ ngữ này. Từ ngữ được dùng theo nhiều cách khác nhau trong Tân Ước, nhưng chúng ta chỉ xem xét ba cách dùng mà thôi.
Thứ nhất, từ ngữ này được dùng mô tả đặc tánh của Đức Chúa Trời để bởi
đó Ngài luôn luôn làm những việc đúng lẽ phải, công bình, chính đáng và nhất quán với mọi thuộc tánh khác của Ngài. Khi nói Đức Chúa Trời là công bình, chúng ta muốn nói ương Ngài không hề có điều sai lầm, không ngay thật hay không công bằng.
Thứ nhì, sự công bình của Đức Chúa Trời có thể chỉ đến phương cách để Ngài xưng công bình những tội nhân không kính sợ Chúa. Ngài có thể làm được việc này mà vẫn công bình vì cớ Đức Chúa Jêsus ữong tư cách Đấng Thay Thế vô tội đã đền chuộc thỏa mãn mọi đòi hỏi của công lý thiên thượng.
Cuối cùng, sự công bình của Đức Chúa Trời nói đến địa vị trọn vẹn mà Đức Chúa Trời dự bị cho những người tin nơi Con Ngài (Il.Côrinhtô 5:21). Những người bản thân vốn chẳng có gì công bình đã được đối đãi như thể họ công bình, vì cớ Đức Chúa Trời nhìn xem họ trong toàn bộ sự ữọn lành của Đấng Christ. Sự công bình được quy kể cho họ.
Câu 17 đùng từ ngữ này theo nghĩa nào? Tuy có thể bất cứ nghĩa nào Ưên đây, nhưng sự công bình của Đức Chúa Trời đường như nói đặc biệt đến phương cách Ngài xưng công bình tội nhân bởi đức tin.
Sự cồng bình của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Tin Lành. Trước hết Tin Lành cho chúng ta biết sự công bình của Đức Chúa Trời đòi hỏi tội lỗi phải bị hình phạt, và án phạt chính là sự chết đời đời. Nhưng sau đó chúng ta nghe được tình yêu của Đức Chúa Trời đã dự bị và cung cấp những gì đức công bình của Ngài đòi hỏi. Ngài đã sai Con
Ngài đến chịu chết để làm Đấng Thay Thế cho tội nhân, trả đầy đủ án phạt. Giờ đây, vì những đòi hỏi công bình của Ngài đã được thỏa đáp đầy đủ trọn vẹn, nên Đức Chúa Trời có thể cứu cách công bình mỗi ai sẵn lòng đón nhận công tác của Đấng Christ.
Sự công bình của Đức Chúa Trời được bày tỏ từ đức tin đến đức tin (Bản Việt Ngữ: "bởi đức tín mà được, lại dẫn đến đức tin nữa"). Cụm từ "từ đức tin đến đức tin" có thể mang nghĩa: (1) từ sự thành tín của Đức Chúa Trời đến đức tin của chúng ta; (2) từ một cấp độ này đến cấp độ khác của đức tin; hoặc (3) bởi đức tin từ lúc khởi đầu cho đến lúc kết thúc. Có lẽ ý thứ ba là đúng. Sự công bình của Đức Chúa Trời không quy kể dựa trên những việc lành đã làm hay dành sẵn cho những người tìm cách cậy công đức hay tìm cách xứng đáng với công bình ấy. Sự công bình ấy được bày tỏ căn cứ trên một mình nguyên tắc đức tin mà thôi. Điều này hoàn toàn phù hợp với ý chỉ thiên thượng trong Habacúc 2:4: "Người công bình thì sống bởi đức tin mình," và cũng có thể hiểu câu này là "người được xưng công bình bởi đức tin thì sẽ sống."
Trong mười bảy câu đầu tiên của thơ Rôma, Phaolô giới thiệu đề tài và nói vắn tắt một số điểm chính. Giờ đây ông nói đến câu hỏi chính thứ ba: "Vì sao con người cần Tin Lành?" Nói vắn tắt, câu trả lời là: nếu không có Tin Lành, họ bị hư mất. Nhưng điều này dẫn đến bốn câu hỏi phụ: (1) Những người ngoại giáo chưa hề nghe Tin Lành có bị hư mất không? (1:18-32); (2) Những nhà luân lý tự cho mình công
bình - cho dù đó là người Do Thái hoặc người ngoại bang - có bị hư mất không? (2: Ì-Ì ố); (3) Dân sự thời xưa của Đức Chúa Trời ưên Ưần gian này, tức dân Do Thái, có bị hư mất không? (2:17-3:8); (4) Có phải mọi người đều bị hư mất không? (3:9-20).
c. Nhu Cẩu Phổ Thông Cấn Tin Lành (1:18-3:20)
1:18 ở đây, chúng ta có câu giải đáp cho thắc mắc: "Vì sao con người cần Tin Lành?" Câu trả lời là: Không có Tin Lành thì họ bị hư mất, và cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời từ trẽn trời tỏ ra nghịch cùng sự gian ác của những người bắt hiếp lẽ thật cách không công bình và thông qua đời sống không công bình của họ. Nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời được tỏ ra bằng cách nào? Một câu trả lời được nêu ương văn mạch này. Đức Chúa Trời phó con người vào sự ô uế (1:24), vào những tình cảm gian ác (1:2Ố), và phú họ theo lòng hư xấu (1:28). Nhưng cũng đúng là thỉnh thoảng Đức Chúa Trời can thiệp vào lịch sử con người để tỏ ra sự khó chịu cực kỳ của Ngài trước tội lỗi con người - lấy ví dụ như cơn Đại Hồng Thủy (Sáng Thế Ký 7); sự phá hủy Sôđôm và Gômôrơ (Sáng Thế Ký 19); và sự hình phạt Côrê, Đathan và Abiram (DânsốKy 10:32).
1:19 "Người ngoại giáo chưa hề nghe Tin Lành có bị hư mất không?" Phaolô cho thấy họ bị hư mất không vì cớ sự hiểu biết mà họ chưa có, mà bởi vì sự sáng mà họ đã có, nhưng lại khước từ! Những điều "có thể biết được về Đức Chúa Trời" trong cõi tạo vật đã được bày tỏ ra "cho họ." Đức Chúa Trời không bỏ mặc họ không có sự khải thị về chính Ngài.
1:20 Từ buổi sáng thế, hai đặc tính của Đức Chúa Trời vốn không thấy bằng mắt thường đã bày tỏ ra cho mọi người đều thấy quyển phép đời đời và bổn tánh Ngài hay thần tánh Ngài. Từ ngữ Phaolô sử dụng ở đây có nghĩa thần tánh hay tư cách thần. Từ ngữ này nói lên tính cách của Đức Chúa Trời chứ không phải hữu thể của Ngài, nói lên những thuộc tánh vinh quang chứ không phải thần tánh cố hữu của Ngài. Thần tánh của Ngài coi như đã được thừa nhận rồi.
Lập luận ở đây thật rõ ràng: cõi thọ tạo đòi hỏi phải có Đấng Tạo Hóa. Mẫu thiết kế đòi hỏi phải có Đấng Thiết Kế. Khi nhìn lên mặt Ười mặt trăng và các ngôi sao, ai cũng có thể biết rằng có Đức Chúa Trời.
Câu ừả lời cho câu hỏi "Còn những người ngoại giáo thì sao?" Ấy là: họ không thể chữa mình được. Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài cho họ trong cõi thọ tạo, nhưng họ không đáp ứng với khải thị ấy. Vì vậy, không phải người ta bị định tội vì cớ đã khước từ Cứu Chúa mà họ chưa hề nghe đến, nhưng vì cớ không trung tín với những gì họ có thể biết về Đức Chúa Trời.
1:21 Họ dẫu biết Đức Chúa Trời bởi những việc lành của Ngài, nhưng đã không làm sáng danh Ngài vì cớ chính Ngài, cũng không cảm tạ Ngài về mọi việc Ngài đã làm. Trái lại, họ buông mình vào những triết lý phỏng đoán vô ích về các thần khác, do đó đánh mất cả năng lực để nhìn thấy và suy nghĩ rõ ràng. "Khước từ sự sáng tức là phủ
772
RÔMA
773
RÔMA


nhận sự sáng." Những ai không muốn thấy thì mất luôn cả khả năng để thấy.
1:22 Khi con người ngày càng tự phụ về kiến thức do mình tự đặt ra, họ ngày càng lao sâu vào ngu dốt và vô ý nghĩa. Có hai điều luôn đặc trưng cho những người không chịu nhìn biết Chúa - họ trở nên tự cao tự đại đến nỗi không ai chịu nổi nữa đồng thời ưở nên cực kỳ ngu dốt.
1:23 Thay vì tiến hóa lên từ những hình thức thấp kém hơn, "con người thời đầu tiên" lại thuộc đẳng cấp đạo đức cao hơn. Vì không chịu công nhận Đức Chúa Trời chân thẩn không hể hư nát, con người đã thoái hóa đến tình trạng ngu đốt bại hoại để đi thờ lạy hình tượng. Toàn bộ phân đoạn này chứng tỏ thuyết tiến hóa nói dối.
Con người mộ đạo từ ương bản năng. Phải có một đối tượng nào đó để thờ phượng. Khi không chịu thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống, con người lập những thần riêng của mình bằng gỗ và đá để đại diện cho người, loài chim, loài thú, côn trùng, hay loài bò sát. Hãy lưu ý sự đi xuống dần - loài người, loài chim, loài thú, loài côn trùng. Và nhớ rằng con người ưở nên giống như những thứ họ thờ phượng. Khi khái niệm về Thượng Đế của con người đi xuống, đạo đức cũng đi xuống theo. Nếu thần của người ấy là loài bò sát, thì người ấy cảm thấy mình tự do sống tùy thích. Cũng nhớ rằng người thờ phượng nói chung xem mình thấp kém hơn đối tượng mình thờ phượng. Được dựng nên theo hình và theo tượng của Đức Chúa Trời nhưng giờ đây con người lại nhận lấy địa vị còn thấp kém hơn cả loài rắn!
Khỉ con người thờ lạy hình tượng, con người đã thờ lạy ma quỉ. Phaolô nói rõ rằng những vật dân ngoại bang dâng làm tế lễ cho thần tượng tức là dâng cho ma quỉ chứ không phải dâng cho Đức Chúa Trời (I.Côrinhtô 10:20).
1:24 Có ba lần nói Đức Chúa Trời đã phó con người. Ngài phó họ vào sự ô uế (Ì :24), vào những đàm mê tình dục xấu (1:26), và phó họ theo lòng hư xấu (1:28). Nói cách khác, cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời nhắm vào toàn bộ nhân cách của con người.
Để đáp lại những tham muốn xấu xa của lòng họ, Đức Chúa Trời bỏ mặc họ vào sự ô uế của tình dục khác phái -ngoại tình, tà dâm, dâm dục, mãi dâm, điểm đĩ, v.v... Đối với họ, cuộc đời trớ thành cuộc truy hoan dâm dục đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa.
1:25 Bị Đức Chúa Trời từ bỏ như vậy chính vì họ đã bỏ lẽ thật về Ngài trước để đổi lấy lời dối trá của tội thờ lạy hình tượng. Một hình tượng là một lời nói dối, là sự Ưình bày sai lầm về Đức Chúa Trời. Người thờ lạy hình tượng tôn thờ loài chịu dựng nên, nên đã lăng mạ và bất kính đối với Đấng Tạo Hóa, là Đấng đời đời xứng đáng được tôn ưọng và vinh hiển, chứ không phải để lăng mạ.
1:26 Vì nguyên nhân này, Đức Chúa Trời phó con người vào những hoạt động tính dục với người đồng phái. Phụ nữ trở thành người đồng tính luyến ái nữ, quan hệ tính đục trái lẽ tự nhiên và chẳng biết xấu hổ gì cả.
1:27 Đàn ông trở thành những người kê gian, hoàn toàn làm bại hoại những chức năng tự nhiên của họ. Khi bỏ quan
hệ hôn nhân do Chúa lập, họ un đốt tình dục với những người nam khác và quan hệ đồng tính luyến ái. Nhưng tội lỗi của họ làm hại thân thể và linh hồn họ. Bịnh tật, mặc cảm tội lỗi và những biến thoái nhân cách giáng xuống họ giống như nọc độc bò cạp. Điều này bác bỏ ý tưởng cho rằng ai cũng có thể phạm tội này mà không phải bị phạt.
Quan hệ đồng tinh luyến ái ngày nay đang được một số người mạo nhận là bịnh tật và một số khác xem là nếp sống thay thế hợp pháp. Cơ Đốc nhân phải cẩn thận đừng chấp nhận những đánh giá đạo đức của thế gian nhưng phải được dẫn dắt bởi Lời của Đức Chúa Trời. Trong Cựu Ước, tội này phải lãnh án tử hình (Lêvi Ký 18:29; 20:13), và ừong Tân Ước, những người sống như thế được cho biết là đáng chết (Rôma 1:32). Kinh Thánh nói đồng tính luyến ái là tội rất nặng, và được chứng minh bới việc Chúa xóa sổ thành Sôđôm và Gômôrơ, nơi có "những người tình dục đồng giới" hung hăng noi loạn (Sáng Thế Ky 19:4-25).
Tin Lành đem sự tha thứ đến cho những người đồng tính luyến ái, cũng như đã ban cho mọi tội nhân nào ăn năn và tín Đức Chúa Jêsus Christ. Cơ Đốc nhân nào sa vào tội ghê gớm này thì có thể tìm được sự tha thứ và phục hổi qua việc xưng tội và từ bỏ tội lỗi ấy. Có sự giải cứu trọn vẹn khỏi nếp sống đồng tính luyến ái cho mọi ai sẵn lòng vâng lời Đức Chúa Trời. Trong hầu hết các trường hợp, sự ượ giúp liên tục từ công tác tư vấn là rất quan trọng.
Đúng là một số người đường như cỏ khuynh hướng tự nhiên thiên về đồng tính luyến ái. Đừng ngạc nhiên, vì bản chất con người sa ngã có khả năng làm bất kỳ hình thức tội ác và bại hoại nào. Tội lỗi gớm ghiếc này không cốt tại xu hướng thiên về nó, nhưng cốt tại đầu hàng và thực hành nếp sống đó. Đức Thánh Linh ban quyền năng để chống cự cám dỗ và đắc thắng lâu dài (I.Côrinhtô 10:13). Một so Cơ Đốc nhân tại Côrinhtô là những bằng chứng sống chứng minh người đồng tính luyến ái không tất nhiên bị ràng buộc vào nếp sống đó không ra khỏi được (I.Côrinhtô 6:9-11).
1:28 Vì con người không chịu nhớ đến Đức Chúa Trời trong hiểu biết của minh, hoặc không chịu nhớ Ngài là Đấng Tạo Hóa, Đấng Nâng Đỡ, hay Đấng Giải Cứu, nên Đức Chúa Trời phó họ theo lòng hư xấu để phạm hàng loạt hình thức gian ác khác nữa. Câu Kinh Thánh này giúp hiểu rõ vì sao thuyết tiến hóa hấp dẫn mạnh đến thế đối với con người thiên nhiên. Nguyên nhân không nằm trong ưí tuệ nhưng trong ý chí của họ. Họ không muốn nhìn biết Đức Chúa Trời. Không phải vì bằng cớ cho thuyết tiến hóa quá dư dật đến nỗi họ bị thôi thúc phải chấp nhận; ưái lại, chính vì họ muốn có lời giải thích nào đó về những nguồn gốc sao cho loại bỏ hoàn toàn Đức Chúa Trời. Họ biết nếu có Đức Chúa Trời thì họ phải chịu trách nhiệm đạo đức với Ngài.
1:29 Như vậy, đây là danh sách đen tối nhất về những tội khác nữa đặc trưng cho con người khi xa lánh Đức Chúa Trời. Lưu ý rằng họ đầy dẫy mọi tội đỏ, chứ không phải thỉnh thoảng vướng vào một chút. Họ được huấn
luyện trong những tội lỗi không thích hợp cho con người: không công bình (không có công lý); gian dâm 2 (tà dâm, ngoại tình và mọi hình thức tính dục bất chính khác); độc ác (những điều xấu cách chủ động); tham lam (tham của, quyền lực, khao khát không ngừng để có nhiều hơn nữa); hung dữ (khao khát hại người khác; lòng thù ghét độc địa); chan chứa những điều ghen ghét (ghen tị với người khác); đầydẩỵsự giết người (giết người có tính toán trước và trái luật pháp, hoặc ương com giận hoặc ương khi phạm một tội ác nào khác); đầỵdẩỵsự cãi lẫy (cãi lộn, cãi nhau, gây gổ); đầy dẫy dối trá (lừa đảo, lường gạt, bày mưu xấu); đầy dẫy giận dữ (ác ý, chọc tức, thù nhau, cay đắng); hay mách lẻo (những người lén vu cáo, những người nói hành);
1:30 Gièm chê (vu cáo cách công khai, những người nói độc miệng về người khác); chẳng tin kính (hay thù ghét Đức Chúa Trời); xấc xược (chơi hiểm ác với người khác, lăng mạ người khác); kiêu ngạo (khinh miệt người khác, ngạo mạn); khoe khoang (những người khoác lác, những người tự khoe mình); khôn khéo về sự làm dữ (những người nghĩ ra những kiểu gian ác mới và hiểm độc); không vâng lời cha mẹ (nổi loạn chống thẩm quyền của cha mẹ).
1:31 Dại dột (thiếu biện biệt về đạo đức và thuộc linh, vô lương tâm); trái lời giao ước (nuốt lời hứa, vi phạm những thỏa thuận, những hiệp ước và hợp đổng bất cứ khi nào thấy có lợi cho mục đích của mình); không có tình nghĩa tự nhiên (hành động theo kiểu hoàn toàn xem thường những mối ràng buộc tự nhiên và những bổn phận đi kèm với chúng); không tha thứ 3 (không thể giảng hòa được hoặc không thể làm nguôi được, không khoan nhượng được); không có lòng thương xót (tàn nhẫn, không khoan dung, không có lòng ưắc ẩn).
1:32 Những kẻ lạm dụng tính dục (1:24), những người làm bại hoại tính dục (1:20,27), và những người phạm vào các tội khác được liệt kê ra đây (1:29-31) đều hiểu biết bẩm sinh rằng không những các điều này là sai mà bản thân họ còn đáng chết nữa. Họ biết đây là phán quyết của Đức Chúa Trời, bất kể họ có tìm cách hợp lý hóa hay hợp pháp hóa những tội này như thế nào đi nữa. Nhưng điều này vẫn không ngăn họ buông mình vào những hình thức không tín kính này. Trên thực tế, họ còn hiệp với người khác để quảng bá các tội đó, và cảm thấy có tinh thần đồng đội với những người bạn cộng sự phạm tội của mình.
DÂN NGOẠI CHƯA NGHE VỀ TIN LÀNH
Như vậy, Đức Chúa Trời trả lời thế nào cho thắc mắc "Người ngoại chưa hề nghe Tin Lành có bị hư mất không?"? Người ngoại bị định tội vì không sống đúng theo sự sáng Đức Chúa Trời đã ban cho họ ừong sự sáng thế. Thay vào đó, họ tiở thành người thờ lạy hình tượng, và kết quả là tự buông mình vào đời sống bại hoại và xấu xa.
Nhưng giả sử một cá nhân người ngoại thực sự sống theo ánh sáng Đức Chúa Trời ban cho. Giả sử người thiêu hủy các hình tượng của mình và tìm
kiếm Đức Chúa Trời chân thần. Như vậy thì thể nào?
Giữa những tín hữu Tin Lành thuần túy có hai trường phái tư tưởng về đề tài này. Một số tín nếu người ngoại sống đúng theo ánh sáng của Đức Chúa Trời trong cõi thọ tạo, Ngài sẽ ban cho người sự sáng của Tin Lành. Cọtnây được ưích dẫn làm ví dụ. ông đã tìm kiếm Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện và của bố thí của ông đã ưở thành dấu ghi nhớ trước mặt Đức Chúa Trời. Sau đó Đức Chúa Trời sai Phỉerơ đến nói cho ông biết làm sao để được cứu (CôngVụ 11:14).
Nhiều người khác tín nếu một người tin cậy nơi một Đức Chúa Trời chân thần và hằng sống duy nhất đúng như Ngài được bày tỏ trong cõi thọ tạo, nhưng chết trước khi được nghe Tin Lành, Đức Chúa Trời sẽ cứu người ấy trên cơ sở công tác của Đấng Christ đã làm xong tại đổi Gôgôtha. Dầu chính người này không biết gì về công tác Đấng Christ, Đức Chúa Trời vẫn kể giá trị của công tác Đấng Christ cho người ấy khi người ấy tin Đức Chúa Trời theo ánh sáng mình đã nhận được. Những người theo quan điểm này cho rằng đây là cách Đức Chúa Trời cứu con người trước thời Gôgôtha và cách Ngài vẫn đang cứu những người lớn nhưng mắc bệnh có ưí não của ưẻ con, những người có ưí thông minh kém cỏi cách không bình thường, cũng như những con Ưẻ chết trước khi chúng đến tuổi phải chịu ưách nhiệm khai trình.
Quan điểm thứ nhất có thể hậu thuẫn bới trường hợp của Cọtnây. Quan điểm thứ nhì thiếu hậu thuẫn của Kinh Thánh cho kỷ nguyên tiếp sau sự chết và sự phục sinh của Đấng Christ (tức kỷ nguyên hiện tại của chúng ta), và cũng làm suy yếu lẽ cần thiết phải có hoạt động truyền giáo năng nổ.*
Phaolô cho thấy người ngoại giáo bị hư mất và cần Tin Lành. Giờ đây ông quay sang hạng người thứ nhì. vẫn còn có phần Ưanh cãi về sự nhận diện chính xác hạng người này. Chúng ta tin ở đây sứ đồ đang nói đến những nhà đạo đức tự cho mình là công bình, có thể là người Do Thái hoặc người ngoại bang. Câu đầu tiên cho thấy họ là những nhà đạo đức tự cho là công bình qua cách họ lên án hành vi của người khác (nhưng chính họ cũng phạm y những tội đó). Câu 9,10,12,14 và 15 cho thấy Phaolô đang nói đến cả người Do Thái lẫn người ngoại bang. Vì vậy câu hỏi được nêu ra trước tòa ấy là: Có phải những nhà đạo đức tự cho mình công bình - cho dù đó là người Do Thái hay người ngoại bang đi nữa - cúng đều hư mất không? Và câu ưả lời - như chúng ta sẽ thấy - chính là "Đúng, họ cũng bị hư mất!"
2:1 Hạng người thứ nhì này gồm những người xem khinh người ngoại giáo, tự cho mình văn minh hơn, có học vấn cao hơn và tao nhã hơn. Họ lên án người ngoại giáo về hành vi gớm ghiếc, thế nhưng tự họ cũng phạm y như vậy, dầu có lẽ phạm theo cách tính tế hơn. Con người sa ngã sẵn sàng và dễ đàng nhìn thấy lỗi lầm nơi người khác hơn thấy ở nơi mình. Những điều xấu xa gớm ghiếc trong đời sống người khác dường như lại rất đáng trọng Ưong chính đời sống họ. Nhưng chính sự kiện họ có thể đoán xét tội lỗi nơi người
khác cho thấy họ biết phân biệt giữa đúng và sai. Nếu biết người khác cướp vợ mình là sai, thì cũng biết mình cướp vợ người khác là sai. Do đó, khi phạm chính tội mà mình đã lên án nơi người khác, thì không còn cớ biện hộ nào nữa.
Những tội đã phạm của người có văn hóa về cơ bản cũng chính là những tội của người ngoại giáo đã phạm. Dầu nhà đạo đức có thể cho rằng mình không phạm hết mọi tội ương danh sách này, nhưng nên nhớ những sự thực sau:
1.	Mình có thể phạm hết thảy mọi tội đó.
2.	Khi phạm vào một điều răn, thì phạm hết thảy (Giacơ 2:10).
3.	Mình đã phạm những tội lỗi trong tư tướng mà có thể chưa bao giờ phạm bằng hành động thực tế, và những tội đó đã bị Lời Chúa cấm. Chúa Jêsus dạy rằng cái nhìn tham muốn thì cũng ngang với tội ngoại tình (Mathiơ 5:28).
2:2 Điều nhà đạo đức tự mãn này đang cần chính là bài học về sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Vị sứ đồ tiếp tục dạy bài học ấy trong câu 2-1 ố. Điểm thứ nhất chính là: Sự đoán xét của Đức Chúa Trời hiệp với lẽ thật. Sự đoán xét đó không căn cứ ưên bằng chứng chưa đủ, thiếu chính xác hay lệ thuộc hoàn cảnh. Trái lại, căn cứ ưên lẽ thật, lẽ thật toàn vẹn, và không căn cứ ưên bất kỳ điều gì khác hơn là lẽ thật.
2:3 Thứ nhì, những người lên án người khác về những tội mà chính mình cũng phạm thì không thể Ưánh khỏi sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Khả năng để đoán xét người khác không miễn tội cho họ. Trên thực tế, nó càng tăng thêm sự định tội cho họ.
Sự đoán xét của Đức Chúa Trời là không thể tránh khỏi được, trừ phi chúng ta ăn năn và được tha thứ.
2:4 Tiếp theo, chúng ta biết sự đoán xét của Đức Chúa Trời đôi khi được hoãn lại ít lâu. Sự trì hoãn này chính là bằng chứng về lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung của Ngài. Lòng nhân từ của Ngài tức là Ngài sẵn sàng có thiện cảm đối với tội nhân, dầu vậy Ngài không có thiện cảm với tội lỗi của họ. Sự nhịn nhục của Ngài mô tả Ngài đang kiềm giữ lại hình phạt cho sự gian ác và phản nghịch của con người. Sự khoan dung chính là việc tự kiềm chế lạ lùng của Ngài bất chấp sự ừêu chọc không ngừng của con người.
Lòng nhân từ của Đức Chúa Trời -được nhìn thấy ữong ơn thần hưu, sự bảo vệ và gìn giữ của Ngài - nhằm dẫn con người đến sự ăn năn. Ngài "không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn" (Il.Phierơ 3:9).
Ăn năn có nghĩa quay mặt, quay lưng lại với tội lỗi để tiến theo hướng ngược lại. "Chính sự đổi ý đem lại sự thay đổi thái độ, và dẫn đến kết quả là thay đổi hành động."4 Ăn năn biểu thị hành động đứng về phía Đức Chúa Trời để chống lại chính mình và tội lỗi của mình. Nó còn trồi hơn sự đồng ý của lý trí đối với thực trạng tội lỗi của mình; nó cũng bao gồm cả lương tâm nữa, như John Newton đã viết: "Lương tâm tôi cảm thấy và thừa nhận mặc cảm phạm tội của tôi."
2:5 Điều thứ tư chúng ta học được về sự đoán xét của Đức Chúa Trời
chính là sự đoán xét tăng tiến tùy theo mức tích lũy sự phạm tội. Phaolô mô tả tội nhân cứng lòng và không chịu ăn năn đang chất chứa sự đoán xét cho mình, như thể đang gây dựng cơ ngơi bằng vàng và bạc vậy. Nhưng tài sản sẽ ra sao trong ngày cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời rốt cuộc sẽ được tỏ ra tại sự ởoán xét ở Ngai Trắng và Lớn (Khải Huyền 20:11-15)! Trong ngày đó sẽ thấy sự đoán xét của Đức Chúa Trời tuyệt đối công bình, không hề có thành kiến hay bất công.
2:6 Trong năm cầu kế tiếp, Phaolồ nhắc sự đoán xét của Đức Chúa Trời sẽ tùy theo công việc đã làm. Một người có thể khoe khoang sự nhân đức vĩ đại của cá nhân mình. Họ có thể cậy vào nguồn gốc chủng tộc hay quốc gia. Họ có thể viện ra sự kiện tổ tiên họ có rất nhiều người thuộc về Đức Chúa Trời. Nhưng họ sẽ bị đoán xét bới công việc họ đã làm, chứ không bới bất kỳ những điều nào đã khoe ở ưên. Công việc làm sẽ là yếu tố quyết định.
Nếu chỉ tách riêng câu 6-11, rất dễ để kết luận những câu này dạy sự cứu rỗi bởi việc làm. Dường như chúng nói rằng những ai làm việc lành thì sẽ bởi đó kiếm được sự sống đời đời.
Nhưng cần phải thấy rõ phân đoạn này không thể nói điều đó, vì như vậy sẽ mâu thuẫn thẳng thừng với lời chứng nhất quán của toàn bộ phần còn lại của Kinh Thánh vốn dạy sự cứu rỗi là bởi đức tin chứ không bởi việc làm. Chafer nói khoảng 150 phân đoạn trong Tân Ước quy định sự cứu rỗi chỉ bới đức tín hay bởi tin.5 Khi hiểu đúng, không phân đoạn nào có thể mâu thuẫn với lời chứng dư dật như thế.
Vậy chúng ta phải hiểu phân đoạn này như thế nào? Trước hết, chúng ta phải hiểu việc lành vẫn chưa bắt đầu cho đến khi được tái sanh. Khi dân chúng hỏi Chúa Jêsus "Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời?" Ngài đáp: "Các ngươi tín Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó la công việc Ngài" (Giăng 6:28, 29). Vì vậy, việc lành đầu tiên người ta có thể làm chính là tín Đức Chúa Jêsus Christ, và chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng đức tin không phải là một công đức để nhờ đó kiếm được sự cứu rỗi. Vì vậy, nếu người chưa được cứu bị đoán xét bởi công việc làm của họ, họ sẽ không có điều gì giá trị để đưa ra làm bằng chứng. Toàn bộ những gì họ cho là sự công bình đều bị xem là giẻ rách ô uế (Êsai 64:6). Họ bị đoán phạt chính vì không tin Đức Chúa Jêsus là Chúa (Giăng 3:18). Ngoài ra, công việc làm của họ sẽ xác định mức độ hình phạt (Luca 12:47,48).
Nếu tín hữu bị đoán xét tùy theo công việc họ làm, thì kết quả sẽ là gì? Đương nhiên, họ không thể trình ra một việc lành nào để bởi đó kiếm được hay xứng đáng nhận được sự cứu rỗi. Toàn bộ việc làm của họ trước khi được cứu đều là tội lỗi. Nhưng huyết của Đấng Christ đã xóa sạch quá khứ ấy. Giờ đây chính Đức Chúa Trời không thể tìm lời buộc tội nào để kết án họ đi địa ngục. Một khi đã được cứu rồi, họ mới bắt đầu thực hiện các việc lành - không nhất thiết phải là việc lành theo cách nhìn của thế gian, nhưng những việc
lành theo cách Đức Chúa Trời nhìn thấy. Những việc lành là kết quả của sự cứu rỗi, chứ không phải vì nguyên nhân công đức. Tại Ngai Đoán Xét của Đấng Christ, những việc làm của họ sẽ được duyệt lại, và sẽ được ban thưởng cho toàn bộ sự phục vụ trung tín.
Nhưng phải luôn nhớ rằng phân đoạn này không đề cập đến tín hữu -chỉ đề cập đến những người không tín Đức Chúa Trời.
2:7 Để giải thích sự đoán xét sẽ tùy theo công việc làm, Phaolô nói Đức Chúa Trời sẽ xét "Ai bển lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hể chết, thì báo cho sự sống đời đời." Như đã giải thích, điều này không có nghĩa những người này được cứu bởi bền lòng làm lành. Nếu như vậy thì đã thành một Tin Lành khác. Đó là loại nếp sống không ai tự nhiên sống được, và cũng không ai sống nổi nếu không có quyền năng thiên thượng. Bất kỳ ai thực sự phù hợp với lời mô tả này đều đã được cứu bởi ân điển qua đức tín rồi. Chính sự kiện người này tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hể chết cho thấy họ đã được tái sanh rồi. Toàn bộ chiều hướng chung của đời sống chứng tỏ người đã hoán cải rồi.
Người này tím vinh hiển của Thiên đàng, sự tôn Ưọng chỉ ra từ nơi Đức Chúa Trời (Giăng 5:44); sự chẳng hể chết vốn đặc trưng cho thân thể phục sinh (I.Côrinhtô 15:53,54); cơ nghiệp trên trời, vốn không hư đi, không ô uế và không suy tàn (I.Phierơ Ì :4).
Đức Chúa Trời sẽ thưởng sự sống đời đời cho mọi ai thể hiện bằng chứng của từng trải hoán cải này. Sự sống đời đời được diễn tả nhiều cách khác nhau ữong Tân Ước. Đây là sự sở hữu hiện tại chúng ta nhận được ngay giờ phút hoán cải (Giăng 5:24). Đây là của cải tương lai chúng ta sẽ hưởng lấy khi nhận thân thể vinh hiển (tại đây và Ưong Rôma 6:22). Dầu đây là món quà nhận bới đức tín, nhưng đôi khi liên hệ với những phần thưởng dành cho đời sống trung tín (Mác 10:30). Mọi tín hữu đều có sự sống ổời đời, nhưng một số người sẽ được hưởng sự sống ấy nhiều hơn người khác. Sự sống đời đời còn troi hơn cả sự tồn tại bất tận; đấy là phẩm chất của sự sống, sự sống càng dư dật hơn mà Cứu Chúa đã hứa ữong Giăng 10:10. Đây chính là sự sống của Đấng Christ (Côlôse 1:27).
2:8 Còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật, nhưng trái lại vâng phục sự không công bình, sẽ được báo cho họ sự căm phẩn và cơn thạnh nộ. Họ không vâng phục lẽ thật, không hề đáp lại tiếng gọi của Tin Lành. Trái lại, họ chọn vâng phục sự không công bình như chủ của họ. Đời sống họ đặc trưng bởi xung đột, cãi lẫy và không vâng lời -bằng chứng chắc chắn cho thấy họ chưa hề được cứu.
2:9 Giờ đây sứ đổ lập lại phán quyết của Đức Chúa Trời về hai hạng người làm việc và hai hạng công việc, ngoại trừ lần này Ngài phán quyết theo thứ tự ngược lại.
Phán quyết sẽ là giáng hoạn nạn và khốn khó cho mọi người làm ác. ỏ đây một lần nữa chúng ta phải nhấn mạnh những việc làm gian ác này tỏ ra tấm lòng vô tín xấu xa. Các công việc ấy là
biểu hiện bề ngoài cho thái độ đối với Chúa.
Cụm từ trước cho người Gỉuđa, sau cho người Gờréc cho thấy sự đoán xét của Đức Chúa Trời sẽ tùy theo đặc ân hoặc sự sáng đã nhận được. Người Do Thái đứng "trước" về mặt đặc ân trong tư cách tuyển dân ưên đất của Đức Chúa Trời; do đó, họ sẽ đứng "trước" về trách nhiệm. Phương diện này ữong sự đoán xét của Đức Chúa Trời sẽ được triển khai thêm Ưong câu 12-16.
2:10 Bản phán quyết sẽ là vinh hiển, tôn trọng và bình an cho mọi người nào làm lành - cả người Do Thái lẫn người ngoại bang. Chúng ta đừng quên không ai có thể làm lành đối với Đức Chúa Trời, trừ phi trước hết phải đặt đức tín và lòng tin cậy nơi Đức Chúa Jêsus Christ.
Cụm từ "trước cho người Giuđa, sau cho người Gờréc" không thể nói lên thái độ thiên vị, vì câu kế tiếp cho thấy sự đoán xét của Đức Chúa Trời không thiên vị. Như vậy, cụm từ này phải nói lên thứ tự lịch sử cho Tin Lành rao ra, như trong 1:16. Tin Lành được rao truyền trước hết cho người Do Thái, và những tín hữu đầu tiên là người Do Thái.
2:11 Một lẽ thật khác về sự đoán xét của Đức Chúa Trời ấy là không vị nể ai hết. Tòa án của con người thường thiên vị những người ưông đẹp mắt, giàu có và có thế lực; nhưng Đức Chúa Trời hoàn toàn không thiên vị. Ngài sẽ không hề xét đến chủng tộc, địa vị hay điện mạo.
2:12 Như đã nói ở trên, các câu 12-16 khai triển rộng thêm ý nói sự đoán xét của Đức Chúa Trời sẽ tùy theo lượng sự sáng đã nhận được. Hai hạng người được xét đến: người không có luật pháp (tức người ngoại bang) và những người ở dưới luật pháp (người Do Thái). Như vậy bao gồm mọi người ngoại trừ những người ở ừong hội thánh của Đức Chúa Trời (xem I.Côrinhtô 10:32, nơi đó nhân loại được chia ra thành ba hạng).
Những người không luật pháp mà phạm tội cũng sẽ không luật pháp mà hư mất. Câu Kinh Thánh này không nói "sẽ không luật pháp mà bị đoán xét," nhưng nói "sẽ không luật pháp mà hư mất." Họ sẽ bị đoán xét tùy theo bất cứ sự bày tỏ nào Chúa đã ban cho họ, và vì không sống đúng theo sự bày tỏ đó nên họ sẽ hư mất.
Những người phạm tội dưới luật pháp thì sẽ bị luật pháp đoán xét, và nếu không vâng theo luật pháp, họ cũng hư mất. Luật pháp đòi hỏi vâng phục Ưọn vẹn.
2:13 Chỉ sớ hữu luật pháp thì vẫn chưa đủ. Luật pháp đòi hỏi vâng lời trọn vẹn và liên tục. Không ai được kể là công bình chỉ vì cớ biết nội dung của luật pháp. Cách duy nhất có thể nghĩ đến để được xưng công bình dưới luật pháp là giữ toàn bộ luật pháp. Nhưng vì mọi người đều là tội nhân, nên không thể nào giữ toàn bộ luật pháp. Vì vậy câu này thực sự nêu ra điều kiện lý tưởng, chứ không nói lên điều con người có thể đạt được.
Tân Ước dạy mạnh mẽ rằng con người không thể được xưng công bình bởi giữ luật pháp (xem CôngVụ 13:39; Rôma 3:20; Galati 2:16,21; 3:11). Đức
Chúa Trời không hề dự định cho ai được cứu bới luật pháp. Dẫu có thể giữ luật pháp cách trọn vẹn kể từ hôm nay trở đi cũng vẫn không được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời đòi hỏi cả những điều Ương quá khứ. Vì vậy, khi câu 13 nói kẻ làm theo luật pháp được xưng công bình, chúng ta phải hiểu câu này muốn nói luật pháp đòi hỏi sự vâng lời, và nếu bất cứ ai có thể vâng phục trọn vẹn kể từ ngày ra đời, người ấy sẽ được xưng công bình. Nhưng sự thực lạnh lùng và khắc nghiệt chính là không ai làm được như thế.
2:14 Câu 14 và 15 là câu ương ngoặc, nhìn lại câu 12a, cho biết người ngoại bang nào không có luật pháp mà phạm tội thì sẽ không có luật pháp mà bị hư mất. Giờ đây Phaolô giải thích: dầu không ban luật pháp cho người ngoại bang, nhưng họ có hiểu biết bẩm sinh về lẽ phải quấy. Theo bản năng, họ biết nói dối, ưộm cắp, ngoại tình và giết người là sai. Điều răn duy nhất mà họ không biết theo bản năng chính là điều răn về ngày Sabát; điều răn đó thuộc về lễ nghi hơn là đạo đức.
Tóm lại, dân ngoại vốn không có luật pháp... cũng tự nên luật pháp cho mình. Từ những bản năng đạo đức, họ lập bộ luật riêng của mình về hành vi phải quấy.
2:15 Họ tỏ ra việc luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ. Không phải bản thân luật pháp được ghi ưong lòng họ, nhưng là "việc mà luật pháp dạy biểu." Công việc mà luật pháp được giao thực hiện trong đời sống người Ysơraên được nhìn thấy chừng mực nào đó trong đời sống của dân ngoại bang.
Chẳng hạn, chính sự kiện họ biết hiếu kính cha mẹ là lẽ phải, chứng tỏ việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ. Họ cũng biết có những hành động nào đó về cơ bản là sai quấy. Lương tâm họ, đóng vai ưò như một thiết bị kiểm tra, khẳng định cho sự hiểu biết theo bản năng này. Và tư tưởng họ không ngừng xác định điều đúng hoặc điều sai Ưong những việc làm, lúc thì cáo giác lúc thì binh vực, để ngăn cấm hoặc cho phép.
2:16 Câu này nối tiếp tư tưởng của câu 12, cho biết những người không có luật pháp và những người có luật pháp sẽ bị đoán xét lúc nào. Và khi cho biết như vậy, câu này dạy một lẽ thật chung quyết về sự đoán xét của Đức Chúa Trời - tức là, sự đoán xét sẽ tính sổ những việc kín nhiệm của loài người, chứ không phải chỉ những tội lối công khai của họ. Tội lỗi vốn kín nhiệm ương thời hiện tại sẽ là vụ tai tiếng công khai tại Sự Đoán Xét ở Ngai Lớn Và Trắng. Vị Quan Án trong chính giờ phút trang trọng đó chính là Chúa Jêsus Christ, vì Đức Chúa Cha đã giao toàn bộ công tác đoán xét cho Ngài (Giăng 5:22). Khi Phaolô nói thêm "y theo Tin Lành tôi," ông muốn nói "Tin Lành của tôi dạy như vậy." Tin Lành tôi có nghĩa Tin Lành Phaolô đã rao giảng, và cũng chính là Tin Lành do các sứ đồ khác rao giảng.
2:17 Vị sứ đồ còn cần nói thêm hạng người thứ ba nữa, vì vậy giờ đây ông quay sang câu hỏi: Có phải những người Do Thái đã được nhận luật pháp cũng bị hư mất không? Vài đương nhiên câu ưả lời là "Đúng, họ cũng bị hư mất!"
Rõ ràng, rất nhiều người Do Thái cảm thấy được miễn sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Họ nghĩ Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ người Do Thái nào vào địa ngục. Trái lại, người ngoại bang là nhiên liệu cho lửa địa ngục. Giờ đây Phaolô phải ữiệt hạ thái độ tự phụ này bằng cách cho thấy ương một số trường hợp, người ngoại bang có thể còn gần gũi Đức Chúa Trời hơn cả người Do Thái.
Trước hết, ông ôn lại những điều được người Do Thái quý trọng như thể chúng giúp họ có liên hệ nội bộ với Đức Chúa Trời. Người Do Thái mang danh người Giuđa, bởi đó là thành viên ữong tuyển dân ưên trần gian này của Đức Chúa Trời. Họ yên nghỉ trên luật pháp, là thứ chưa hề nhằm ban sự yên nghỉ nhưng ữáỉ lại để đánh thức lương tắm nhìn biết về tình ữạng tội lỗi. Họ khoe khoang về Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời chân thần duy nhất, Đấng bước vào mối quan hệ giao ước độc nhất vô nhị với dân Ysơraên.
2:18 Họ đã biết ý muốn của Đức Chúa Trời, vì nét đại cương của ý muốn Ngài được nêu ữong Kinh Thánh. Người này biết phân biệt phải trái, vì được luật pháp dạy cách đánh giá những giá trị đạo đức.
2:19 Người này tự khoe mình làm người dẫn đường cho kẻ mù về mặt đạo đức và tâm linh, làm sự sáng cho những người ở nơi tối tăm của sự ngu đốt.
2:20 Họ cảm thấy mình đủ tư cách để sửa sai cho kẻ ngu hay kẻ chưa được dạy dỗ, và đủ tư cách dạy kẻ tẩm thường (Bản Anh Ngữ - trẻ thơ - babes), vì luật pháp đã cho họ mẫu mực (Bản Anh Ngữ: "nét đại cương") của sự thông biết và của lẽ thật.
2:21 Nhưng những điều khoe khoang của người Do Thái chưa hề thay đổi đời sống người. Đây chỉ là sự kiêu hãnh về chủng tộc, tôn giáo và ưi thức mà không hề kèm theo sự biến đổi tương ứng về đạo đức. Họ dạy người khác nhưng không nhận lấy những bài học ấy cho mình. Họ giảng chống lại ăn cắp, nhưng không thực hành những điều mình đã giảng.
2:22 Khi họ cấm phạm tội ngoại tình, đấy chính là trưởng hợp "Làm theo lời tôi bảo, chứ đừng bắt chước cách tôi làm." Trong khi ghét và gớm ghiếc hình tượng, họ không ngần ngại cướp những đền thừ, có lẽ bằng cách thực sự cướp bóc các đền miều của ngoại giáo.
2:23 Họ khoe mình có luật pháp, nhưng hạ nhục chính Đức Chúa Trời là Đấng đã ban luật pháp ấy bằng cách phạm các điều khoản thiêng liêng của luật pháp.
2:24 Nói nhiều và làm ít khiến cho người ngoại bang nói phạm đến danh Đức Chúa Trời. Họ đánh giá về Chúa -theo như cách con người vẫn luôn luôn làm - qua những người tuyên bố là mồn đồ của Ngài. Điều này đã đúng ương thời Êsai (Êsai 52:5) và ngày nay vẫn đúng. Mỗi chúng ta phải hỏi:
Nếu điều duy nhất họ nhìn thấy về Chúa Jêsus
Lại chính là những điều họ thấy về Ngài ở trong bạn,
(điền tên của bạn vào), họ thấy điều gì? 2:25 Ngoài luật pháp, người Do Thái này còn khoe mình về nghi lễ cắt bì.
Đây là một tiểu phẫu trên đương bì của người nam Do Thái. Nghi lễ này do Đức Chúa Trời thiết lập để làm dấu về giao ước của Ngài với Ápraham (Sáng Thế Ký 17:9-11). Nghi lễ này biểu lộ sự phân rẽ dân sự của Đức Chúa Trời ra khỏi thế gian. ít lâu sau, người Giuđa tự hào mình có phép cắt bì này đến nỗi họ gọi người ngoại bang cách khinh khi là "kẻ không chịu cắt bì."
ở đây, Phaolô liên kết phép cắt bì với luật pháp Môise và nêu rõ phép cắt bì là một dấu hiệu chỉ hiệu lực khi nào được kết hợp với đời sống vâng phục. Đức Chúa Trời không câu nệ nghi thức suông; Ngài không thỏa mãn với những lễ nghỉ bề ngoài trừ phi chúng đi kèm sự thánh khiết bề ương. Vì vậy, người Do Thái đã chịu cắt bì nhưng vi phạm luật pháp thì có thể bị xem như người chưa chịu cắt bì.
Khi sứ đổ nói đến người giữ theo hay người làm theo luật pháp trong phân đoạn này, chúng ta không được phép hiểu những từ ngữ đó theo nghĩa tuyệt đối.
2:26 Như vậy, nếu người ngoại hành động phù hợp với nếp sống đạo đức do luật pháp quy định, dầu không ỗ dưới luật pháp, tình ưạng chưa chịu cắt bì của người vẫn đáng được chấp nhận hem phép cắt bì của một người Do Thái phạm luật pháp. Trong trường hợp ấy, tấm lòng của người ngoại đã chịu cắt bì, và đó mới là vấn đề quan ương.
2:27 Hành vỉ vượt trồi này của người ngoại bang đã lên án người Do Thái kia, là người có chữ của luật pháp và phép cắt bì nhưng lại không giữ luật pháp hay không sống cuộc đời của người chịu cắt bì, tức đời sống phân rẽ và nên thánh.
2:28 Theo cách tính của Đức Chúa Trời, một người Do Thái thật không phải chỉ là người mang dòng máu Ápraham chảy Ương huyết quản, hay là người mang dấu ấn cắt bì ứong thân thể. Có thể mang cả hai điểu này nhưng vẫn là cặn bã đạo đức của quả đất. Chúa không bị dao động bới những cân nhắc bề ngoài về chủng tộc hoặc tôn giáo; Ngài tìm sự thành thật và thanh sạch ở bề Ương.
2:29 Một người Do Thái thật là người không chỉ thuộc dòng dõi Ápraham nhưng cũng bày tỏ nếp sống tín kính. Phân đoạn này không dạy mọi tín hữu đều là người Do Thái, hay hội thánh là Ysơraên của Đức Chúa Trời. Phaolô đang nói đến những người mang huyết thống Do Thái và ông quả quyết rằng chỉ có huyết thống và nghi lễ cắt bì thôi thì vẫn chưa đủ. Còn phải có thực tại bề ữong nữa.
Phép cắt bì thật là vấn đề của tấm lòng - không phải chỉ là cắt thân thể theo nghĩa đen, nhưng là một thực tại thuộc linh về sự giải phẫu bản tánh cũ chưa được tái sanh.
Như vậy, những ai kết hợp dấu hiệu bề ngoài với ân điển bề ương thì nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời, chứ không phải sự khen ngợi của con người. Trong câu cuối có lối chơi chữ không thấy rõ được ương Anh ngữ (cũng như ưong Việt ngữ). Từ ngữ ttDo Thái" ra từ "Giuđa," có nghĩa "khen ngợi." Một người Do Thái thật là người có tính cách làm sao cho nhận được sự khen ngợi từ Đức Chúa Trời.
3:1 Phaolô tiếp tục đề tài sự phạm tội của người Do Thái trong tám câu đầu của đoạn này. ỏ đây xuất hiện một người Do Thái phản đối ông và bắt đầu đối chất với vị sứ đồ. Tiến ưình đối chất như sau:
NGƯỜI PHẢN ĐỐI: Nếu toàn bộ những điều ông vừa nói trong 2:17-29 là đúng, thì một người Do Thái có được thuận lợi thế nào và chịu phép cắt bì có ích lợi gì?
3:2 PHAOLÔ: Người Do Thái có rất nhiều đặc ân đặc biệt. Quan ữọng nhất là họ đã được giao phó những lời phán của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh Cựu Ước được giao cho người Do Thái viết ra và bảo quản, nhưng dân Ysơraên đã đáp ứng thế nào với đặc ân lớn lao này? Nói chung, họ tỏ ra thiếu đức tin đến kinh khiếp.
3:3 NGƯỜI PHẢN ĐỐI: ổ, cứ chấp nhận không phải toàn bộ những người Do Thái đều tin, nhưng có phải như vậy có nghĩa Đức Chúa Trời không còn giữ những lời đã hứa? Suy cho cùng, Ngài đã thực sự chọn Ysơraên làm dân sự Ngài và lập giao ước rõ ràng với họ. Liệu vô tín của một số người có thể khiến Đức Chúa Trời nuốt lời hứa của Ngài sao?
3:4 PHAOLÔ: Đương nhiên không! Bất cứ khi nào thắc mắc xem Đức Chúa Trời hay con người nói đúng, thì phải luôn luôn dựa ưên cơ sớ Đức Chúa Trời nói đúng và mọi người là kẻ nói dối. Thực ra, đây chính là lời của Đavít trong Thi Thiên 51:4: "Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa; Hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, và được thanh sạch khi Chúa xét đoán." Tội lỗi chúng ta đã phạm chỉ nhằm khẳng định tính chân thật của Lời Đức Chúa Trời mà thôi.
3:5 NGƯƠI PHẢN ĐỐI: Nếu đúng như vậy, vì sao Đức Chúa Trời lại định tội chúng ta? Nếu sự không công bình cùa chúng ỉa khiến cho sự công bình của Đức Chúa Trời càng chói sáng rạng ngời, làm thể nào Đức Chúa Trời lại giáng thạnh nộ ừên chúng ta? (ở đây, Phaolồ lưu ý rằng khi trích những lời này, ông đang sử dụng lập luận điển hình của con người.)
3:6 PHAOLÔ: Lập luận như thế không đáng để xem xét cách nghiêm túc. Nếu có khả năng Đức Chúa Trời không công bình, vậy làm sao Ngài xứng đáng để đoán xét toàn thế gian? Thế nhưng hết thảy chúng ta phải thừa nhận Ngài sẽ đoán xét thế gian.
3:7 NGƯỜI PHẢN ĐỐI: Nhưng nếu tội lỗi của tôi đem vinh hiển đến cho Đức Chúa Trời, nếu lời nói dối của tôi minh chứng lẽ thật của Ngài, nếu Ngài khiến cơn thạnh nộ của con người ngợi khen Ngài, vậy làm sao Ngài cứ kiên ưì bới móc lỗi lầm nơi một tội nhân như tôi?
3:8 Nói thế này không hợp lý sao...-
PHAOLÔ: Tôi xin ngắt ngang để nói rằng một số người thực sự buộc tội Cơ Đốc nhân chúng tôi đang lập luận kiểu này, nhưng đó là vu cáo.
NGƯỜI PHẢN ĐỐI: Nói như vầy không hợp lý hay sao: "Sao chúng ta không làm sự dữ cho được sự lành"?
PHAOLÔ: Tất cả những gì tôi có thể nói ấy là những người nói như thế rất đáng bị đoán phạt.
(Thực ra, lập luận cuối này, dầu có vẻ ngớ ngẩn, lại thường xuyên được nêu ra nhằm chống lại Tin Lành ân điển của Đức Chúa Trời. Người ta bảo: "Nếu có thể được cứu chỉ bới đức tin nơi Đấng Christ, thì có thể đi ra sống trong tội lỗi. Vì ân điển của Đức Chúa Trời trối dư dật hơn tội lỗi con người, nên càng phạm tội nhiều bao nhiêu, ân điển Ngài càng dư dật bấy nhiêu." Vị sứ đồ giải đáp sự chống đối này trong đoạn ó).
3:9 NGƯỒI PHẢN ĐỐI: Như vạy, có phải ông đang bảo người Do Thái chúng ta là tốt hơn những người ngoại bang tội lỗi kia? Hay theo một số bản Kinh Thánh, câu hỏi này có thể như sau: "Có phải người Do Thái chúng ta xấu hơn người ngoại bang?" Câu ưả lời ưong mỗi trường hợp chính là: người Do Thái chẳng tốt hơn cũng chẳng xấu hơn. Hết thảy mọi người đều là tội nhân.
Điều này dẫn đến và đi song song với câu hỏi kế tiếp Ưong phần trình bày của Phaolô. Đến nay, ông đã trình bày người ngoại giáo bị hư mất; những nhà đạo đức tự cho mình là công bình, cho dù đó là người Do Thái hay người ngoại bang - bị hư mất; người Do Thái bị hư mất. Giờ đây ồng quay sang câu hỏi: Có phải mọi người đều hư mất không?
Câu trả lời là: "Đúng, chúng ta đã tỏ ra là mọi người thảy đều phục dưới quyền tội lỗi." Như vậy trong phương diện này, người Do Thái không khác gì người ngoại bang cả.
3:10 Nếu cần thêm bằng chứng, thì có bằng chứng trong Cựu Ước. Trước hết, chúng ta thấy tội lỗi đã tác động đến mọi người do loài người sanh ra (3:10-12) và rồi chúng ta thấy tội lỗi tác động đến mọi thành phần ưong con người (3:13-18). Chúng ta có thể diễn ý phân đoạn này như sau: "Không có được đến một người công bình nửa" (Thi Thiên 14:1).
3:11 "Chẳng có một người nào hiểu biết đúng về Đức Chúa Trời, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời" (Thi Thiên 14:2). Nếu để yên cho con người, con người sa ngã sẽ không bao giờ tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chỉ bởi công tác Thánh Linh mà người ta mới tìm kiếm Ngài.
3:12 "Chúng nó thay thảy đều bội nghịch, cùng nhau ứở nên ô uế; Chẳng có ai làm điều lành, dầu một người cũng không" (Thi Thiên 14:3).
3:13 "Họng chúng nó là huyệt mả mở ra; Lưỡi chúng nó đầy đẫy điều dua nịnh" (Thi Thiên 5:9). "Chúng nó mài nhọn lưỡi mình như rắn, có nọc độc rắn hổ trong môi mình" (Thi Thiên 140:3).
3:14 "Miệng hắn đẩy sự nguyền rủa, và sự gian lận" (Thi Thiên 10:7).
3:15 "Chúng nó có chân nhẹ nhàng đặng làm cho đổ máu" (Ềsai 59:7).
3:16 "Trên đường lối chúng nó rạc những sự tàn hại và khổ nạn" (Êsai 59:7).
3:17 "Chúng nó chẳng hề biết con đường bình an" (Êsai 59:8).
3:18 "Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó" (Thi Thiên 3ó:l).
Như vậy, đây là tấm phim X quang Đức Chúa Trời chụp cho nhân loại. Nó bày tỏ sự không công bình phổ thông (3:10); sự ngu dốt và tách khỏi Đức Chúa Trời (3:11); sự ngang ngược, vô
ích và thiếu nhân lành (3:12). cổ họng con người đầy dẫy sự thối rữa, lưỡi dối gạt, môi miệng đầy nọc độc (3:13); miệng đầy dẫy những lời nguyền rủa (3:14); chân vội chạy đến giết người (3:15); có người để lại đàng sau mình rắc rối và sự hủy hoại (3: Ì ó). Không biết cách để đem đến bình an (3:17); và không xem ương Đức Chúa Trời (3:18). ở đây chúng ta thấy sự hoàn toàn bại hoại của con người, và chúng ta dùng từ ngữ này để nói rằng tội lỗi đã tác động đến toàn bộ nhân loại và tác động đến mọi phần trong con người. Hiển nhiên, không phải mỗi người đều phạm hết mọi tội, nhưng con người có bản tánh để có thể phạm toàn bộ những tội đó.
Nếu Phaolô muốn nêu một loạt đầy đủ hơn nữa về tội lỗi, ông có thể đề cập những tội về tính dục. ngoại tình, đồng tính luyến ái nam, đồng tính luyến ái nữ, trụy lạc, quan hệ tính dục với thú vật, mãi dâm, hãm hiếp, dâm đãng, tranh ảnh khiêu dâm, nói tục thi, dâm ô. Hẳn ông đã có thể đề cập đến những tội lỗi liên quan đến chiến tranh: tiêu diệt những người vô tội, những hành động độc ác, tàn bạo, những phòng hơi ngạt, những lò thiêu người, những trại tập trung, những dụng cụ ưa tấn, nạn ác dâm. Ông hẳn có thể nhắc đến những tội lỗi trong gia đình: không chung thủy, ly dị, đánh đập vợ, độc ác về mặt tính thần, hành hung con cái. Thêm vào đó còn những tội giết người, làm cho tàn tật, trộm cắp, biển thủ công quỹ, nạn phá hoại công trình văn hóa, nạn hối lộ, tham nhũng. Cũng có những tội lỗi trong lời nói: báng bổ, những câu ứêu đùa gợi dục, ngôn ngữ dâm ô, nguyền rủa, phạm thượng, nói dối, nói xấu sau lưng, lén phá hoại tính cách người khác, lầm bằm, than phiền. Các tội cá nhân khác như: say sưa, nghiện ma túy, kiêu ngạo, ganh tị, tham lam, vong em, nếp sống ô uế của tư tưởng, thù ghét và cay đắng. Danh sách này dường như bất tận - làm ô nhiễm mồi trường, xả rác, kỳ thị chủng tộc, bóc lột, lừa gạt, phản bội, bội ước, và còn nhiều nữa. Còn cần thêm bằng chứng nào nữa về sự bại hoại của con người?
3:19 Khi Đức Chúa Trời ban luật pháp cho Ysơraên, Ngài dùng Ysơraên làm mẫu mực cho nhân loại. Ngài thấy Ysơraên là một thất bại, và Ngài áp dụng chính xác phát hiện này cho toàn nhân loại. Điều này cũng giống như khi một thanh tra sức khỏe lấy một ống nước từ giếng lên để thử nghiệm, kiểm ưa mẫu thử, thấy bị ô nhiễm, thì tuyên bố toàn bộ cái giếng đã bị ô nhiễm.
Vì vậy, Phaolô giải thích khi luật pháp nói, thì nói cho toàn bộ những người ở dưới luật pháp - tức là dân Ysơraên - để mọi miệng - cả miệng của người Do Thái lẫn ngoại bang - đều phải ngậm lại và cả thế gian đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời.
3:2Q Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài. Luật pháp được ban ra không phải để xưng công bình cho con người, nhưng để giúp biết về tội - không phải biết về sự cứu rối, nhưng để biết về tội.
Chúng ta không bao giờ biết được đường cong là gì trừ phi cũng đã biết được đường thẳng. Luật pháp giống như đường thẳng. Khi con người tự kiểm tra
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mình theo luật pháp, họ mới thấy mình không ngay thẳng như thế nào.
Chúng ta có thể dùng gương soi để thấy khuôn mặt mình đang bẩn, nhưng gương soi không nhằm rửa sạch khuôn mặt bẩn. Nhiệt kế có thể cho biết người có bị sốt hay không, nhưng nuốt nhiệt kế sẽ không chữa khỏi cơn sốt.
Luật pháp là tốt lành khỉ được sử dụng để đem đến sự cáo trách tội lỗi, nhưng không giá trị gì ương tư cách giải cứu khỏi tội lỗi. Đúng như Luther nói, chức năng của luật pháp không phải để xưng công bình, nhưng để làm cho khiếp sợ.
D. CU Sở Và Các Điểu Khoản của Tin Lành (3:21-31)
3:21 Giờ đây chúng ta tiến đến ương tâm bức thơ gởi cho người Rôma, khi Phaolô giải đáp thắc mắc: Theo Tin Lành, làm thể nào những tội nhằn không tín kính được xưng công bình bởi một Đức Chúa Trời thảnh khiết?
Ông bắt đầu bằng cách tuyên bố sự công bình của Đức Chúa Trời được bày tỏ ở bẽn ngoài luật pháp. Điều này có nghĩa đã bày tỏ một chương trình hay kế hoạch để bởi đó Đức Chúa Trời có thể cứu những tội nhân không công bình theo cách công bình, và không phải cứu bằng cách đòi hỏi con người tuân giữ luật pháp. Vì Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết, Ngài không thể bỏ qua tội lỗi, hay xem thường, hay làm bộ như không thấy tội lỗi. Ngài phải hình phạt tội lỗi. Và hình phạt cho tội lỗi chính là sự chết. Thế nhưng Đức Chúa Trời yêu thương tội nhân và muốn cứu họ; đây mới là vấn đề nan giải. Sự công bình của Đức Chúa Trời đòi hỏi tội nhân phải chết, nhưng tình yêu của Ngài muốn tội nhân được hưởng hạnh phúc đời đời. Tin Lành bày tỏ cách Đức Chúa Trời có thể cứu tội nhân mà không làm hại đến sự công bình của Ngài.
Kế hoạch công bình này được luật pháp và các Đấng tiên tri làm chứng
cho. Điều này đã được báo trước qua các hình bóng của hệ thống dâng tế lễ vốn đòi hỏi phải đổ huyết để chuộc tội. Và cũng được báo trước bởi những lời tiên tri trực tiếp (ví dụ như xem Êsai 51:5,0,8; 50:1; Đaniên 9:24).
3:22 Câu 21 cho biết sự cứu rỗi công bình này không căn cứ ữên cơ sở giữ luật pháp. Giờ đây vị sứ đồ cho chúng ta biết cách để nhận được sự cứu rỗi ấy - bởi đức tin đến Đức Chúa Jêsus Christ. Đức tin ở đây có nghĩa nương cậy hoàn toàn nơi Đức Chúa Jêsus Christ hằng sống là Cứu Chúa duy nhất cứu mình khỏi tội lỗi và là hy vọng duy nhất cho mình được đến Thiên đàng. Đức tin được căn cứ trên sự bày tỏ về thân vị và công tác của Đấng Christ như được tìm thấy trong Kinh Thánh.
Đức tin không phải là bước nhảy mù quáng vào bỏng tối. Đức tin đòi hỏi bằng chứng chắc chắn nhất, và tìm thấy bằng chứng đó trong lời vô ngộ của Đức Chúa Trời. Đức tin không phi lý cũng không vô lý. Còn gì hữu lý hom là tạo vật phải tin cậy vào Đấng Tạo Hóa của mình?
Đức tin không phải là việc công đức để nhờ đó kiếm được hay xứng đáng được sự cứu rỗi. Con người không thể khoe khoang vì mình đã tin Chúa; không tin Chúa tức nhiên mình là kẻ
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dại. Đức tin không phải là nỗ lực để kiếm được sự cứu rỗi, nhưng là tiếp nhận đơn sơ sự cứu rỗi Đức Chúa Trời đã ban như món quà biếu không.
Phaolô tiếp tục cho biết sự cứu rỗi này dành cho mọi người và trên 6 mọi người nào tin. Sự cứu rỗi dành cho mọi người theo ý nghĩa được dành sẵn cho mọi người, được ban cho mọi người, và đầy đủ cho mọi người. Nhưng sự cứu rỗi này chỉ ban cho những người nào tin; tức là chỉ hiệu lực trên đời sống những ai tiếp nhận Chúa Jêsus bằng một hành động dứt khoát của đức tin. Sự tha thứ dành cho mọi người, nhưng trở nên hiệu lực ưên đời sống của một cá nhân chỉ khi nào người ấy tiếp nhận.
Khi Phaolô nói rằng sự cứu rỗi dành sẵn cho mọi người, ông bao gồm cả người ngoại bang cũng như người Do Thái, vì giờ đây chẳng có phân biệt chi hét. Người Do Thái không có quyền ưu tiên đặc biệt nào cả, và người ngoại bang cũng không hề bị thất thế.
3:23 Tính có sẵn của Tin Lành cũng phổ thông y như nhu cầu. Và nhu cầu là phổ thông vì mọi người đểu đã phạm tội 7 thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mọi người đã phạm tội ưong Ađam; khi Ađam phạm tội, ông hành động với tư cách người đại diện cho mọi hậu tự của mình. Nhưng con người không chỉ là tội nhân bởi bản chất; họ còn là tội nhân bới đã thực sự phạm tội. Chính bản thân họ đã thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
PHỤ LỤC VỀ TỘI LỖI
Tội lỗi là bất kỳ tư tưởng, lời nói hoặc hành động nào thiếu hụt tiêu chuẩn thánh khiết và ữọn lành của Đức Chúa Trời. Ấy chính là ừật mục tiêu, chưa tới được mục tiêu. Người ta đã từng nghe một người da đỏ bắn mũi tên chưa tới được mục tiêu đã la lên "ồ, tôi phạm tội rồi." Trong ngôn ngữ của anh, 8 từ ngữ này cũng diễn tả việc phạm tội và việc thiếu hụt mục tiêu.
Tội lỗi là sự ưái luật pháp (I.Giăng 3:4), là ý muốn phản nghịch của tạo vật để chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Tội lỗi không những là làm sai quấy, mà còn là không làm được điều mình biết là đúng (Giacơ 4:17). Bất kỳ điều gì không bởi đức tín đều là tội lỗi (Rôma 14:23). Điều này có nghĩa một khi đã nghi ngờ về một điều gì đó mà vẫn làm, thì đó là sai quấy. Nếu không có lương tâm ương sạch về điều đó, nhưng vẫn cứ tiếp tục làm, người đó đang phạm tội.
"Mọi điều không công bình đều là tội" (I.Giăng 5:17). Và tư tưởng dại dột là tội lỗi (Châm Ngôn 24:9). Tội lỗi bắt đầu từ ứong tâm trí. Khi được khuyến khích và nuôi dưỡng, nó bùng lên thành hành động, và hành động dẫn đến sự chết. Tội lỗi thường hấp đẫn khi mới thưởng thức lúc đầu, nhưng khi hồi tưởng lại thì thật khủng khiếp.
Đôi khi Phaolô phân biệt giữa tội đã phạm (sins) với tội lỗi (sin). Tội đã phạm chỉ đến những điều sai quấy chúng ta đã làm. Tội lỗi chỉ đến bản chất xấu xa của chúng ta - tức nói đến con người thật của chúng ta. Bản chất chúng ta còn tệ hơn rất nhiều so với những việc chúng ta đã từng làm. Nhưng Đấng Christ đã chết cho bản chất xấu xa của chúng ta cũng như cho
những việc làm xấu xa của chúng ta. Đức Chúa Trời tha thứ những tội chúng ta đã phạm, nhưng Kinh Thánh không hề nói Ngài tha thứ bản chất tội của chúng ta. Trái lại, Ngài xử phạt hay đoán xét tội lỗi ương xác thịt (Rôma 8:3).
Cũng có sự khác nhau giữa tội lỗi (sin) và sự phạm tội (transgression). Sự phạm tội là vi phạm đến luật pháp đã biết. Trộm cắp về cơ bản là tội lỗi; bản thân nó là điều sai quấy. Nhưng ưộm cắp cũng là một sự quá phạm khi đã có một luật pháp cấm nó. "Đâu không có luật pháp, thì đó cũng không có sự phạm luật pháp" (Rôma 4:15).
Phaolô đã chứng minh rằng mọi người đều đã phạm tội và liên tục thiếu hụt vinh hiển của Đức Chúa Trời. Giờ đây ông tiếp tục ưình bày giải pháp.
3:24 Nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình cách nhưng không. Tin Lành cho biết phương cách Đức Chúa Trời xưng công bình tội nhân như một món quà tặng không, với hành động ban ơn mà không đòi hỏi người đó phải xứng đáng. Nhưng nói đến hành động xưng công bình thì chúng ta muốn nói đến điều gì?
Từ ngữ xưng công bình có nghĩa "kể hay tuyên bố là công bình". Lấy ví dụ, Đức Chúa Trời công bố một tội nhân là công bình khi tội nhân đó tin Đức Chúa Ịêsus Christ. Nghĩa này được sử dụng thường xuyên nhất trong Tân Ước.
Tuy nhiên, một người có thể xưng Đức Chúa Trời là công bình (xem Luca 7:29) bằng cách tin và vâng theo lời của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, người ấy tuyên bố Đức Chúa Trời là công bình ương mọi điều Ngài phán và làm.
Đương nhiên, con người có thể xưng công bình cho chính mình; nghĩa là có thể long trọng xác nhận sự công bình của chính mình (xem Luca 10:29). Nhưng điều này chẳng khác gì hem một hình thức tự lừa dối.
Xưng công bình không có nghĩa là thực sự khiến cho một người trở nên công bình. Chúng ta không thể khiến Đức Chúa Trời nên công bình; Ngài đã là công bình rồi. Nhưng chúng ta có thể cồng bố Ngài là công bình. Đức Chúa Trời không khiến bản thân tín hữu trở nên vô tội hay công bình. Đúng hem, Đức Chúa Trời đặt sự công bình vào hổ sơ của người đó. A. T. Pierson nói: "Khi xưng công bình tội nhân, Đức Chúa Trời gọi họ là công bình Ương khi họ hiện không công bình - Ngài không quy gán tội lỗi vào nơi mà bản chất tội hiện hữu, và Ngài quy kể sự công bình vào nơi không có sự công bình." 9
Định nghĩa phổ biến về sự xưng công bình chính là "công bình như thể tôi chưa hề phạm tội." Nhưng mô tả như vậy vẫn chưa đủ. Khi Đức Chúa Trời xưng công bình cho một tội nhân đã tín Ngài, Ngài không những tha bổng người ấy khỏi mặc cảm phạm tội, nhưng còn mặc cho người ấy sự công bình của chính Ngài để bởi đó khiến người ấy tuyệt đối phù hợp cho Thiên đàng. "Sự xưng công bình vượt ưổi hem sự tha bổng để được chấp thuận; vượt trồi hơn sự tha thứ để khuyến khích tin.10 Tha bổng chỉ có nghĩa người ấy được giải thoát khỏi lời buộc tội. Sự xưng công bình có nghĩa một sự công bình tích cực được kể đến.
Nguyên nhân Đức Chúa Trời có thể xưng những tội nhân bất kính là người
công bình chính vì Đức Chúa Jêsus Christ đã ưả đầy đủ món nợ tội lỗi của họ bởi sự chết và sự sống lại của Ngài. Khi tội nhân tiếp nhận Đức Chúa Jêsus Christ bởi đức tín, họ được xưng công bình.
Khi Giacơ dạy sự xưng công bình là bởi việc làm (Giacơ 2:24), ông không nói chúng ta được cứu bới những việc lành, hoặc bởi đức tín cộng với việc lành, nhưng đúng hom ông nói bởi loại đức tin sẽ đem đến công việc lành.
Điều quan trọng là phải thấy sự xưng công bình là việc đã được xảy ra ừong ý của Đức Chúa Trời. Đây không phải là điều mà tín hữu cảm nhận; tín hữu biết điều này đã xảy ra rồi vì Kinh Thánh nói như vậy. c. ì. Scoíỉeld nói thế này: "Sự xưng công bình là hành động của Đức Chúa Trời qua cách đó Ngài xưng công bình cho mọi người nào tín nơi Đức Chúa Jêsus. Đây là điều xảy ra ữong tâm trí của Đức Chúa Trời, chứ không phải trong hệ thần kinh hay Ương bản tánh tình cảm của tín hữu ấy."
Trong Rôma 3:24 nẩy, sứ đồ dạy chúng ta được xưng công bình cách nhưng không. Đây không phải là điều chúng ta có thể kiếm được hay mua được, nhưng là điều được ban cho như một tặng phẩm.
Tiếp theo, chúng ta biết mình được xưng công bình bồi ân điển của Đức Chúa Trời. Điều này đem giản có nghĩa: Nó hoàn toàn không bởi bất kỳ công đức nào nơi chúng ta. Đối với chúng ta, chúng ta không xứng đáng được nhận, không thể tìm kiếm được, và không thể mua được điều ấy.
Để tránh lẫn lộn sau nẩy, chúng ta nên tạm dừng ở đây để giải thích. Có sáu phương diện khác nhau của sự xưng công bình ương Tân Ước. Kinh Thánh nói chúng ta được xưng công bình bới ân điển, bởi đức tin, bới huyết, bới quyền năng, bởi Đức Chúa Trời, và bởi việc làm; tuy vậy không có sự mâu thuẫn hay xung đột nào về những phương diện nẩy.
Chúng ta được xưng công bình bởi ân điển - điều đó có nghĩa chúng ta không xứng đáng được nhận.
Chúng ta được xưng công bình bởi đức tín (Rôma 5:1) - có nghĩa chúng ta phải tiếp nhận bằng cách tín nơi Đức Chúa Jêsus Christ.
Chúng ta được xưng công bình bởi huyết (Rôma 5:9) - điều này nói đến giá Cứu Chúa phải trả để chúng ta được xưng công bình.
Chúng ta được xưng công bình bởi quyền phép (Rôma 4:24) - cũng chính quyền phép đã khiến Đức Chúa Jêsus từ kẻ chết sống lại.
Chúng ta được xưng công bình bởi Đức Chúa Trời (Rôma 8:33) - Đức Chúa Trời chính là Đấng kể chúng ta là công bình.
Chúng ta được xưng công bình bởi việc làm (Giacơ 2:24) - không có nghĩa những việc lành kiếm được sự xưng công bình, nhưng có nghĩa chúng là bằng chứng chúng ta đã được xưng công bình rồi.
Trô về với 3:24, chúng ta thấy chúng ta được xưng công bình bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ. Sự chuộc tội có nghĩa trả một giá để mua chuộc lại. Đức Chúa Jêsus đã mua chúng ta từ chợ nộ lệ tội lỗi. Huyết báu của Ngài là giá chuộc
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phải trả để làm thỏa mãn những tuyên bố của Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình. Nếu hỏi: "Giá chuộc này ưả cho ai?" thì đã hiểu sai ý ồ đây. Kinh Thánh không chỗ nào gợi ý một giá đặc biệt trả cho Đức Chúa Trời hoặc cho Satan. Giá chuộc này không trả cho bất kỳ ai, nhưng là sự thanh toán trừu tượng nhằm cung cấp cơ sớ công bình để bới đó Đức Chúa Trời có thể cứu những kẻ không tin kính.
3:25 Đức Chúa Trời đã lập Đức Chúa Jêsus Christ làm của lễ chuộc tội (Bẳn Anh Ngữ - của lễ vãn hồi hay của lễ làm nguôi giận), của lễ chuộc tội là phương tiện để bởi đó thỏa mãn công lý, tránh được cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, và em thương xót được bày tỏ dựa trên một của tế lễ có thể chấp nhận được.
Tân Ước ba lần nói Đấng Christ là của lễ chuộc tội. ỏ đây trong Rôma 3:25, chúng ta biết những người đặt đức tín nơi Đấng Christ thì tìm được em thương xót nhờ huyết Ngài đã đổ ra. Trong I.Giăng 2:2, Đấng Christ được mô tả là của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, và chuộc tội lỗi của toàn thế gian. Công tác của Ngài đầy đủ cho toàn thế gian, nhưng chỉ hiệu nghiệm cho những ai đặt lòng tin cậy Ngài. Cuối cùng, trong I.Giăng 4:10, tình yêu Đức Chúa Trời được bày tỏ qua việc sai Con Ngài đến làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta.
Lời cầu nguyện của người thâu thuế trong Luca 18:13 nghĩa đen là "Lạy Đức Chúa Trời, xin nguôi giận với tôi, là kẻ tội nhân." ông đang xin Đức Chúa Trời tỏ lòng thương xót mình bằng cách đừng bắt ông phải đền trả hình phạt cho tội phạm trầm ưọng của mình.
Từ ngữ "của lễ chuộc tội" cũng xuất hiện ương Hêbơrơ 2:17: "Nhân đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, Mu cho đối với Đức Chúa Trời, trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân." ở đây, cụm từ "đặng đền tội" (Bản Anh Ngữ: làm của lễ chuộc tội) có nghĩa xóa bỏ bằng cách đền trả hình phạt.
Chữ Ương Cựu Ước tương đương với của lễ chuộc tội là nắp thỉ ân. Nắp thi ân là nắp của hòm giao ước. Trong ngày Lễ Chuộc Tội, thầy tế lễ thượng phẩm rưới huyết của con sinh trên nắp thi ân. Nhờ đó, các lỗi lầm của thầy tế lễ thượng phẩm và của dân sự đã được chuộc hay được khỏa lấp.
Khi Đấng Christ làm của lễ chuộc tội cho chúng ta, Ngài đã tiến xa hom. Ngài không chỉ khỏa lấp chúng, nhưng xóa bỏ chúng hoàn toàn.
Giờ đây trong 3:25 Phaolô cho chúng ta biết Đức Chúa Trời lập Đấng Christ làm của lễ chuộc tội bởi huyết Ngài, qua đức tin (Bản Anh Ngữ). Không truyền dạy chúng ta đặt đức tín mình nơi huyết Ngài; chính Đấng Christ mới là đối tượng cho đức tin chúng ta. Chỉ một mình Đức Chúa Jêsus Christ đã phục sinh và hằng sống mới là Đấng có thể cứu được. Ngài là của lễ chuộc tội. Đức tin nơi Ngài là điều kiện để chúng ta được nhận của lễ chuộc tội này. Huyết Ngài là giá đã được trả ra.
Công tác đã hoàn tất của Đấng Christ công bố sự công bình của Đức Chúa Trời để bôi xóa những tội lỗi trong quá khứ. Điều này liên hệ đến những tội đã phạm trước khi Đấng
Chrỉst chịu chết. Từ Ađam đến Đấng Chrỉst, Đức Chúa Trời cứu những người đặt đức tin nơi Ngài ưên cơ sở bất kỳ sự khải thị nào Ngài đã ban cho họ. Lấy ví dụ, Ápraham tin Đức Chúa Trời, và điều đó được kể là công bình cho ông (Sáng Thế Ký 15:6). Nhưng làm sao Đức Chúa Trời thực hiện điều này một cách công bình được? Đấng Thay Thế vô tội vẫn chưa bị giết. Huyết về của Tế Lễ trọn vẹn vẫn chưa đổ ra. Nói tóm lại, Đấng Christ chưa chịu chết. Món nợ vẫn chưa trả xong. Những lời tuyên bố công bình của Đức Chúa Trời vẫn chưa được thỏa đáp. Vậy làm sao Đức Chúa Trời có thể cứu những tội nhân tín Ngài ữong thời Cựu Ước?
Câu trả lời ấy là: dầu Đấng Christ chưa chịu chết, Đức Chúa Trời biết Đấng Christ sẽ chịu chết, và Ngài cứu con người dựa trên công tác hãy còn trong tương lai của Đấng Christ. Dầu các thánh đồ Cựu Ước không biết gì về Gôgôtha, nhưng Đức Chúa Trời biết, và Ngài quy kể toàn bộ giá ưị công tác của Đấng Christ cho họ khi họ tin Đức Chúa Trời. Theo ý nghĩa rất thực tế, những tín đồ Cựu Ước đã được cứu theo kiểu ứng trước. Họ được cứu trên cơ sở vẫn còn phải ưả một giá nữa. Họ hướng tới Gôgôtha; còn chúng ta nhìn ướ lại Gôgôtha.
Đây chính là ý của Phaolô khi bảo của lễ chuộc tội của Đấng Christ đã công bố sự công bình của Đức Chúa Trời vì Ngài đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Không phải ông nói - như một số người đã nghĩ sai lầm - về những tội mà cá nhân một con người đã phạm trước khi hoán cải. Nói như vậy có vẻ gợi ý rằng công tác của Đấng Christ giải quyết những tội lỗi trước khi được tái sanh, nhưng sau đó thì người ấy phải tự lo. Không, ông đang đề cập điều có vẻ như sự khoan dung của Đức Chúa Trời khỉ Ngài dường như bỏ qua tội phạm của những người được cứu trước thời thập tự giá. Có vẻ Đức Chúa Trời đã biện hộ cho những tội đó hay giả vờ không thấy chúng. Phaolô nói "Không phải vậy đâu." Chúa biết Đấng Christ sẽ chuộc tội ưọn vẹn, và như vậy Ngài cứu rỗi con người dựa Ưên cơ sở đo.
Vì vậy, thời Cựu Ước là thời kỳ nhịn nhục của Đức Chúa Trời. Trong ít nhất bốn ngàn năm, Ngài đã kiềm giữ lại sự đoán xét tội lỗi. Rồi khi kỳ đã Ưọn, Ngài sai Con Ngài đến làm Đấng gánh lấy tội lỗi. Khỉ Đức Chúa Jêsus mang lấy tội chúng ta ưên chính thân thể Ngài. Đức Chúa Trời đã giáng ữọn vẹn cơn thạnh nộ công bình và thánh khiết của Ngài ưên Con rất yêu dấu của Ngài.
3:26 Giờ đây sự chết của Đấng Christ công bố sự công bình của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là công bình vì Ngài đã đòi hỏi đền trả Ươn vẹn hình phạt cho tội lỗi. Và Ngài có thể xưng công bình cho kẻ không tin kính mà không bỏ qua tội lồi của họ hay thỏa hiệp chính sự công bình của Ngài vì Đấng Thay Thế ưọn lành đã chịu chết và sống lại. Albert Midlane trình bày lẽ thật này qua bài thơ sau:
Đức công bình trọn lành của Đức Chúa Trời
Thể hiện nơi huyết Cứu Chúa, Chính tại thập tự giá của Đấng Christ, chúng ta thấy
Sự công bình, thêm cả ân điển kỳ diệu của Ngài.
Đức Chúa Trời không thể nhắm mắt làm ngơ tội nhân,
Tội lỗi đòi hỏi tội nhân phải chết;
Nhưng tại thập tự giá của Đấng Christ chúng ta thấy
Cách Đức Chúa Trời có thể cứu rỗi, thể nhưng Ngài vẫn công bình
Tội lỗi chất trên Cứu Chúa, món nợ tội lỗi được trả xong trong chính huyết Ngài;
Công lý nghiêm khắc không thể đòi hỏi gì hơn nữa,
Và ơn thương xót có thể tuôn ban.
Tội nhân nào tin Ngài thì được tự
do,
Có thể nói: "Cứu Chúa đã chết
thay tôi";
có thể chỉ về dòng huyết chuộc tội, Và nói: "Nhờ đó tôi được hòa lại
với Đức Chúa Trời. "
3:27 Vậy thì sự khoe mình ở đâu
trong kế hoạch cứu rỗi tuyệt vời này? Đã bị loại trừ rồi, đã bị ngăn chận lại, đã bị bãi bỏ rồi. Bởi nguyên tắc nào để loại trừ sự khoe mình? Bởi nguyên tắc của việc làm ư? Không. Nếu được cứu nhờ việc làm, thì sẽ có chỗ cho đủ mọi loại tự chúc mừng. Nhưng khi sự cứu rỗi căn cứ trên nguyên tắc của đức tin, thì không còn chỗ cho sự khoe mình nữa. Người được xưng công bình nói: "Tôi đã phạm mọi tội; còn Đức Chúa Jêsus đã thực hiện trọn sự cứu rỗi." Đức tin thật loại bỏ mọi khả năng tự giúp mình, tự cải thiện hay tự cứu mình, duy chỉ nhìn đến Đấng Christ là Cứu Chúa. Ngôn ngữ của đức tin thật chính là:
Bên gốc thập tự giá tôi quỳ, Bàn tay trắng chẳng bạc vàng chi; Nguyện ban áo phủ thân trần tôi, Cầu ơn cứu giúp kẻ mồ côi; Đem ác tâm lại suối linh gội Bằng không, chết mất đi, Ngài ôi!
- Augustits M. Toplady (Thánh ca 17ỉ) 3:28 Phaolô lập lại nguyên nhân sự khoe mình bị loại trừ: Người ta được xưng công bình bởi đức tin, chứ không bởi việc làm theo luật pháp.
3:29 Tin Lành trình bày Đức Chúa Trời bằng cách nào? Có phải Ngài là Đức Chúa Trời chỉ của người Do Thái không? Không, Ngài cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại nữa. Đức Chúajêsus Christ đã không chịu chết vì một chủng tộc, nhưng chịu chết cho toàn thế gian tội nhân. Sự ban em cứu rỗi đầy trọn và tặng không dành cho mọi người nào muốn, cả người Do Thái lẫn người ngoại bang.
3:30 Không phải có hai Đức Chúa Trời - một Đức Chúa Trời cho người Do Thái và một cho người ngoại bang. Chỉ có duy nhất một Đức Chúa Trời và một con đường cứu rỗi cho toàn nhân loại. Ngài xưng công bình kẻ chịu cắt bì bởi đức tin và kẻ không chịu cắt bì qua đức tin. Bất luận nguyên nhân sử dụng các giới từ khác nhau ở đây có là gì đi nữa (bởi và qua n), thì củng không có khác gì ữong cách xưng công bình; cả hai trường hợp đều là đức tin.
3:31 vẫn còn một câu hỏi quan trọng. Khi nói sự cứu rỗi là bởi đức tin chứ không phải bởi giữ luật pháp, có phải chúng ta hàm ý luật pháp là vô giá
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ưị và nên loại bỏ? Có phải Tin Lành gạt luật pháp qua một bên dường như luật pháp không còn giữ địa vị gì nữa cả? Trái lại, Tin Lành làm vững bền luật pháp, theo phương cách như sau:
Luật pháp đòi hỏi sự vâng lời trọn vẹn. Hình phạt cho việc vi phạm luật pháp phải được đền ữả. Án phạt đó là Sự CHẾT. Nếu người giữ luật pháp ưả án phạt, người ấy sẽ hư mất đời đời. Tin Lành nói cho chúng ta biết Chúa Jêsus đã chết để trả xong án phạt của luật pháp đã bị vi phạm kia. Ngài không xem án phạt ấy như thứ đáng làm ngơ. Ngài đã ưả xong trọn vẹn món nợ. Giờ đây, bất kỳ ai vi phạm luật pháp ấy đều có thể áp dụng sự kiện Đấng Christ ưả xong án phạt thay cho mình. Vì vậy, Tin Lành cứu rỗi bởi đức tin làm vững bền luật pháp bằng cách quả quyết rằng những đòi hỏi tối hậu của luật pháp hiện và đã được đáp ứng trọn vẹn.
E. Sự Hòa HỢP Của Tin Lành Vãi cựu Ước (Đoạn 4)
Câu hỏi chính thứ năm Phaolô nêu lên là: Tin Lành có phù hợp với những sự dạy dỗ của Cựu ước không? Lời giải đáp cho thắc mắc này đặc biệt quan trọng cho dân Do Thái. Do đó, sứ đồ giờ đây cho thấy có sự hòa hợp trọn vẹn giữa Tin Lành ương Tân Ước và ữong Cựu Ước. Sự xưng công bình luôn luôn bởi đức tin.
4:1 Phaolô chứng minh ý mình bằng cách trưng dẫn hai nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử Ysơraên: Ápraham và Đavít. Đức Chúa Trời đã lập những giao ước vĩ đại với cả hai nhân vật này. Một người đã sống nhiều thế kỷ trước khi luật pháp được ban ra, còn người kia sống nhiều năm sau luật pháp. Một người được xưng công bình trước khi chịu phép cắt bì, còn người kia sau khi chịu cắt bì.
Trước hết chúng ta hãy xét đến Ápraham, nhân vật được mọi người Do Thái gọi là tổ phụ của họ. Ông có kỉnh nghiệm nào theo xác thịt? 12 ông tìm được điều gì liên quan đến con đường để được xưng công bình?
4:2 Nếu Ápraham được xưng công bình bởi việc làm, thì ông có cớ để khoe mình. Ông có thể tự khoe mình kiếm được địa vị công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng hoàn toàn không thể có được. Sẽ không ai có thể khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời (Êphêsô 2:9). Trong Kinh Thánh, không điều nào cho thấy Ápraham có bất kỳ cơ sở nào để khoe rằng mình được xưng công bình bởi những việc làm.
Nhưng sẽ có người nói: "Chẳng phải Giacơ 2:21 nói Ápraham được xưng công bình bởi việc làm sao?" Đúng vậy, nhưng ý nghĩa ở câu đó hoàn toàn khác. Ápraham được xưng công bình bới đức tin Ương Sáng Thế Ký 15:6 khi ông tín lời hứa của Đức Chúa Trời ban cho dòng dõi ông đông vô số. Hơn ba mươi năm sau, ông được xưng công bình (được xác minh) bởi việc làm khi ông bắt đầu dâng Ysác làm của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 22). Hành động vâng lời này chứng tỏ thực tại đức tín của ông. Đây là biểu hiện bề ngoài chứng minh ông thực sự được xưng công bình bởi đức tin.
4:3 Kinh Thánh dạy gì về sự xưng công bình cho Ảpraham? Kinh Thánh phán: "Ápram tin Giêhôva, vì Ngài kể
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sự đó là công bình cho người" (Sáng Thế Ký 15:6). Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài cho Ápraham và hứa dòng dõi của ông sẽ đông vô số. Vì tổ phụ tín nơi Đức Giêhôva, và Đức Chúa Trời kể người là công bình. Nói cách khác, Ápraham đã được xưng công bình bởi đức tin. Đom giản như thế thôi. Không liên quan gì đến việc làm cả. Thậm chí còn không nhắc đến việc làm nữa.
4:4 Toàn bộ điều này đưa chúng ta đến một ừong những tuyên bố siêu phàm nhất Ương Kinh Thánh về mâu thuẫn giữa việc làm và đức tin đối với kế hoạch cứu rỗi.
Hãy suy nghĩ điều này như sau: Khi một người làm việc để kiếm sống và nhận tiền lương vào cuối tuần, anh ta có quyền trên số liền lương của mình. Anh đã kiếm được chúng. Anh không phải khúm núm trước mặt chủ, cảm ơn vì chủ đã tỏ ra quá nhân hậu như thế, và cam đoan mình không xứng đáng nhận số tiền đó. Không hề như vậy! Anh bỏ tiền vào túi, trở về nhà, cảm thấy mình được bồi hoàn về thì giờ và công lao động.
Nhưng ưong vấn đề xưng công bình thì không phải như thế.
4:5 Dầu có vẻ gây sốc, nhưng người được xưng công bình trước hết là người không làm việc. Người từ bỏ mọi khả năng để bỏ công kiếm sự cứu rỗi. Người khước từ mọi công đức hay nhân đức của cá nhân mình. Người ấy công nhận mọi công khó tốt nhất của mình cũng không bao giờ làm trọn được những đòi hỏi công bình của Đức Chúa Trời.
Thay vào đó, người tin nơi Đấng xưng người có tội là công bình. Người đặt đức tin và lòng tín cậy mình nơi Chúa. Người ấy nghe theo lời Đức Chúa Trời. Như đã thấy, đây không phải là một hành động cậy công đức. Công đức không có trong đức tín của người ấy, nhưng ở trong đối tượng của đức tin người ấy.
Lưu ý rằng người này tin Đấng xưng người có tội là công bình. Người này không đến nài nỉ xin cho rằng mình đã cố gắng hết sức, không nói rằng mình đã sống đúng theo Luật Vàng, rằng mình không đến nỗi tệ như những người khác. Không, người này đến với tư cách một tội nhân không kính sợ Chúa, có tội, và gieo mình xuống trước sự thương xót của Đức Chúa Trời.
Kết quả là gì? Đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho người. Vì người đã tín thay vì làm việc, nên Đức Chúa Trời đã kể sự công bình cho người. Bởi những công đức của Cứu Chúa phục sinh, Đức Chúa Trời mặc cho người sự công bình, và bởi đó khiến người phù hợp cho Thiên đàng. Từ đó ửở đi, Đức Chúa Trời nhìn thấy người ấy trong Đấng Christ và chấp nhận người ưên cơ sở đó.
Như vậy, sự xưng công bình đành cho người có tội - chứ không dành cho những người tốt lành. Đây là vấn đề ân điển - không phải vấn đề nợ nần. Và tiếp nhận bởi đức tín - không phải bởi việc làm.
4:6 Tiếp theo, Phaolô quay sang Đavít để chứng minh luận điểm của mình. Từ ngữ ấy vậy... cũng ở đầu câu cho thấy kinh nghiệm của Đavít cũng giống như kinh nghiệm của Ápraham. Ca sĩ giỏi của Ysơraên nói rằng người
được phước chính là tội nhân được Đức Chúa Trời kể công bình cho chẳng bởi việc làm. Dầu Đavít không hề nói điều này trong chừng đó chữ, nhưng sứ đồ đã rút điều đó ra từ Thi Thiên 32:1,2 và ông trích trong hai câu tiếp theo.
4:7 Phước thay cho kẻ, lỗi mình được tha thứ,
Tội mình được che đậy!
4:8 Phước thay cho người mà Chúa chẳng kể tội lỗi cho!
Phaolô thấy điều gì Ương những câu Kinh Thánh này? Trước hết, ông lưu ý Đavít không nói gì đến việc làm; tha tội là vấn đề của ân điển Chúa, chứ không phải của nỗ lực con người. Thứ nhì, ông thấy nếu Đức Chúa Trời không kể tội cho người nào, thì người đó phải có địa vị công bình trước mặt Ngài. Cuối cùng, ông thấy Đức Chúa Trời xưng công bình cho kẻ có tội; Đavít đã phạm tội ngoại tình và giết người, nhưng ương những câu này, ông đang nếm vị ngọt ngào của sự tha thứ ữọn vẹn và miễn phí.
4:9 Nhưng có thể một số người trong tuyển dân của Đức Chúa Trời vẫn còn khó hiểu về sự xưng công bình của Đức Chúa Trời, đến nỗi cho rằng chỉ những người đã chịu cắt bì mới được xưng công bình. Sứ đồ một lần nữa ưở về với kinh nghiệm của Ápraham để chứng minh không phải như vậy. Ông đưa ra câu hỏi: "Sự xưng công bình chỉ được kể cho những người Do Thái tin Ngài mà thôi, hay cũng cho những người ngoại bang tin Ngài nữa?" Chính sự kiện Ápraham được nêu lên làm ví dụ dường như gợi ý chỉ những người Do Thái được xưng công bình.
4:10 ỏ đây Phaolô bám vào một sự thực lịch sử mà hầu hết chúng ta sẽ không hề lưu ý đến. Ồng chứng tỏ rằng Ápraham đã được xưng công bình (Sáng Thế Ký 15:6) trước khi từng chịu phép cắt bì (Sáng Thế Ký 17:24). Nếu tổ phụ của dân tộc Ysơraên có thể được xưng công bình đang khi chưa chịu cắt bì, thì xuất hiện thắc mắc: "Tại sao những người không chịu cắt bì khác lại không thể được xưng công bình?" Theo ý nghĩa thực tế, Ápraham được xưng công bình đang khi vẫn còn mang bối cảnh ngoại bang, và điều này mở rộng cứa cho những người ngoại bang khác được xưng công bình, hoàn toàn không cần đến phép cắt bì.
4:11 Như vậy, cắt bì không phải là công cụ cho sự xưng công bình Ápraham. Đó chỉ là dấu hiệu bề ngoài trong xác thịt ông chứng minh ông đã được xưng công bình bới đức tin. về cơ bản, phép cắt bì là biểu tượng bề ngoài của giao ước giữa Đức Chúa Trời với Ysơraên; nhưng ở đây ý nghĩa của phép cắt bì mở rộng để cho thấy sự công bình Đức Chúa Trời quy kể cho Ápraham qua đức tin.
Ngoài vấn đề làm một dấu hiệu, phép cắt bì còn là ấn chứng - dấu ấn của sự công bình mà người đã được bởi đức tin, khi chưa chịu cắt bì. Dấu hiệu
biểu thị sự hiện hữu của điều được biểu thị. Dấu ấn xác chứng, khẳng định, chứng nhận, hay bảo đảm tính đích thật của điều được biểu thị đó. Phép cắt bì khẳng định cho Ápraham rằng ông được Đức Chúa Trời xem là đã công bình bởi đức tin.
Phép cắt bì là dấu ấn của sự công bình chữ đức tin của Ápraham. Có thể điều này muốn nói lên đức tin của ông là công bình, hoặc cũng có thể ông nhận được sự công bình qua đức tin. Hầu như là ý thứ nhì; phép cắt bì là dấu ấn chứng nhận sự công bình vốn thuộc về đức tín của ông, hoặc ông nhận được dựa ưên đức tin.
Vì Ápraham được xưng công bình trước khi chịu cắt bì, ông có thể làm cha của hết thảy những người tín mà chưa chịu cắt bì khác - tức là những người ngoại bang tín Chúa. Họ có thể được xưng công bình y như cách của ông - bởi đức Un.
Khi nói Ápraham là tổ phụ của những người ngoại bang tin Chúa, đương nhiên không có ý nói đến dòng dõi về mặt thuộc thể. Câu này chỉ nói về những tín hữu ấy là con cái của ông vì họ bắt chước đức tín của ông. Họ không phải là con cháu của ông đo được sinh ra, nhưng bởi noi theo gương mẫu của ông. Phân đoạn này cũng không nói những người ngoại bang tin Chúa trở thành người Ysơraên của Đức Chúa Trời. Người Ysơraên của Đức Chúa Trời hợp bởi những người Do Thái đã tiếp nhận Chúa Jêsus, là Đấng Mêsia, là Chúa và Cứu Chúa của họ.
4:12 Ápraham còn nhận được đấu hiệu cắt bì vì một nguyên nhân khác nữa - để ông có thể làm cha của những người Do Thái nào không những đã chịu cắt bì, nhưng còn noi dấu chân ông trên con đường đức tin, tức loại đức tin ông đã có khi chưa chịu cắt bì.
Có sự khác biệt giữa làm dòng dõi của Ápraham và làm con cái của
Ápraham. Đức Chúa Jêsus phán với người Pharisi: "Ta biết rằng các ngươi là dòng dõi Ápraham" (Giăng 8:37). Nhưng Ngài nói tiếp: "Nếu các ngươi là con Ápraham, thì chắc sẽ làm công việc của Ápraham" (Giăng 8:39). Vì vậy, ở đây Phaolô quả quyết phép cắt bì ương thân thể là không quan ữọng. Phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời hằng sống. Những người chịu cắt bì và tin Đức Chúa Jêsus Christ là những người Ysơraên thật của Đức Chúa Trời.
Tóm lại, ương cuộc đời Ápraham, có lúc ông có đức tin và chưa chịu phép cắt bì, và có lúc khác ông đã có đức tín và chịu cắt bì rồi. Cặp mắt tính tường toàn cảnh của Phaolô ương sự kiện này nhìn thấy cả những người ngoại bang tin Chúa và những người Do Thái tín Chúa đều có thể tuyên bố Ápraham là cha của mình và có thể gắn bó với Ápraham như con cái của ông vậy.
4:13 "Lập luận cứ tiếp tục không ngưng nghỉ khi Phaolô truy theo mỗi một người có thể phản đối theo mọi ngõ hẹp khả dĩ của luận lý và Kỉnh Thánh. 3 Giờ đây, sứ đồ phải đối phó với lời phản đối cho rằng phước hạnh đến thông qua luật pháp, nên bởi đó những người ngoại bang nào không biết luật pháp thì đều bị rủa sả (xem Giăng 7:49).
Khi Đức Chúa Trời hứa cho Ápraham và dòng dõi ông lấy thế gian làm gia nghiệp, Ngài không đặt lời hứa có điểu kiện và gắn liền với một bộ luật pháp lý nào đó. (Bản thân luật pháp vẫn chưa được ban ra mãi đến 430 sau -Galati 3:17) Đây là một lời hứa vô điều kiện của ân điển, nhận lãnh bởi đức tin,
đồng với loại đức tin mà bởi đó chúng ta nhận sự xưng cổng bình của Đức Chúa Trời ngày nay.
Cụm từ "lấy thế gian làm gia nghiệp" (kẻ kế tự thế gian) có nghĩa ông sẽ là cha của những người ngoại bang tin Chúa cũng như của những người Do Thái (4:11,12), ông sẽ là cha của nhiều dân tộc (4:17,18) chứ không phải chỉ là cha của dân Do Thái. Theo những ý nghĩa trọn vẹn nhất, lời hứa này sẽ được ứng nghiệm khi Chúa Jêsus, là dòng dõi của Ápraham, cầm lấy vương trượng của đế quốc phổ thông và cai trị với tư cách Vua muôn vua và Chúa muôn chúa.
4:14 Nếu những người tím kiếm phước hạnh của Đức Chúa Trời, đặc biệt phước hạnh của sự xưng công bình, có thể hưởng được điều đó nhờ giữ luật pháp, thì đức tin ra vô ích, lời hứa cũng bỏ rồi. Đức tin bị loại bỏ vì đây là nguyên tắc hoàn toàn ừái ngược với luật pháp: Đức tin là vấn đề tín, trong khi luật pháp là vấn đề làm. Như vậy, lời hứa sẽ vô giá trị vì nó căn cứ trên những điều kiện không ai đáp ứng được.
4:15 Luật pháp đem đến cơn thạnh
nộ của Đức Chúa Trời, chứ không phải phước hạnh của Ngài. Luật pháp lên án những ai không giữ các điều răn cách trọn vẹn và liên tục. Và vì không ai có thể giữ được như vậy, nên mọi người nào ở dưới luật pháp đều bị định tội. Không thể nào ở dưới luật pháp mà không ở dưới sự rủa sả được.
Nhưng nơi đâu không có luật pháp, thì đó không có sự phạm luật pháp.
Phạm luật pháp có nghĩa vi phạm đến luật đã biết. Phaolô không nói nơi nào không có luật pháp, thì nơi đó không có tội lỗi. Có thể một hành động là sai quấy cố hữu cho dẫu chưa có luật nào chống lại nó. Nhưng sẽ ứở thành sự phạm luật pháp khi có biển báo hiệu dựng lên tuyên bố "Giới hạn tốc độ 32 km/giờ."
Người Do Thái nghĩ họ thừa hướng phước hạnh nhờ có luật pháp, nhưng tất cả những gì họ được thừa hưởng chính là sự phạm luật pháp. Đức Chúa Trời ban luật pháp để có thể nhìn thấy tội lỗi tức là sự phạm luật pháp, hay nói cách khác, để có thể nhìn thấy tội lỗi trong toàn bộ tình trạng tội lỗi của nó. Ngài không hề định cho luật pháp ƯỞ thành con đường cứu rỗi cho những người phạm luật pháp đầy tội lỗi kia!
4:16 Vì luật pháp đem lại cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời chứ không phải sự xưng công bình, nên Đức Chúa Trời quyết định sẽ cứu con người bới ân điển qua đức tin. Ngài sẽ ban sự sống đời đời như một món quà tặng không cho người không xứng đáng được nhận, cho tội nhân nào nhận tặng phẩm ấy bới hành động đơn giản của đức tin.
Như vậy, lời hứa ban sự sống được bảo đảm chắc chắn cho toàn bộ dòng dõi. Chúng ta nên đề cập hai từ ngữ tại đây - chắc chắn và toàn bọ. Trước hết, Đức Chúa Trời muốn lời hứa này được chắc chắn. Nếu sự xưng công bình tùy thuộc những việc làm theo luật pháp của con người, thì người giữ luật pháp không bao giờ có thể biết chắc chắn, bởi vì không thể biết mình đã làm đủ
việc lành hay đúng loại việc lành hay chưa. Không ai ương số người tìm cách tạo công đức để kiếm sự cứu rỗi được hưởng sự bảo đảm đầy ừọn. Nhưng khi sự cứu rỗi được ban ra như một tặng phẩm để lấy đức tín đón nhận, thì con người có thể biết chắc chắn mình được cứu dựa ưên thẩm quyền Lời Đức Chúa Trời.
Thứ nhì, Đức Chúa Trời muốn lời hứa được chắc chắn cho "cả" dòng dõi - không phải chỉ riêng cho người Do Thái, cho những người đã được nhận luật pháp, nhưng cũng cho người ngoại bang tín nơi Chúa y như cách Ápraham đã tín. Ápraham là tổ phụ của hết thảy chúng ta - có nghĩa của toàn bộ những người Do Thái và người ngoại bang tín nơi Chúa Jêsus.
4:17 Để khẳng định quyền làm tổ phụ của Ápraham trên tất cả những tín hữu thật, Phaolô trích Sáng Thế Ký 17:5 như ương một đoạn Ương ngoặc: "Ta đã lập người làm cha nhiều dân tộc." Đức Chúa Trời chọn Ysơraên làm tuyển dân trên đất này của Ngài không có nghĩa ân điển và lòng thương xót của Ngài sẽ giới hạn cho họ mà thôi. Vị sứ đồ chân thật ưích từng câu Kỉnh Thánh một từ Cựu Ước để chứng minh ý định của Đức Chúa Trời luôn luôn là tôn trọng đức tin tại bất kỳ nơi đâu Ngài tìm thấy.
Cụm từ "trước mặt Đức Chúa Trời, tức là Đấng người đã tin" tiếp nối ý tưởng từ 4:16: "... Ápraham, là tổ phụ hết thảy chúng ta." Sự kết nối nằm ở chỗ này: Ápraham là tổ phụ của hết thảy chúng ta ở trước mặt Ngài (Đức Chúa Trời) là Đấng mà ông (Ápraham) đã tin, chính Ngài là Đấng ban sự sống cho kẻ chết và nói về những điểu chưa hiện hữu như đã hiện hữu rồi. Muốn hiểu được lời mô tả Đức Chúa Trời ở đây, chúng ta chỉ có thể xem những câu tiếp theo. Đức Chúa Trời ban sự sống cho kẻ chết - tức là cho Ápraham và Sara, vì dầu họ không chết về mặt thuộc thể, nhưng không có con cái và đã vượt quá tuổi có thể sanh con (xem 4:19). Đức Chúa Trời gọi những điểu không có như có rồi - tức là dòng dõi đông vô số bao gồm rất nhiều dân tộc (xem 4:18).
4:18 Trong những câu đi trước, Phaolô nhấn mạnh lời hứa đã đến cho Ápraham bởi đức tín chứ không bởi luật pháp để lời hứa có thể bởi ân điển và có thể chắc chắn cho cả dòng dõi. Lẽ tự nhiên điều này dẫn đến sự suy xét đức tin của Ápraham nơi Đức Chúa Trời của sự phục sinh. Đức Chúa Trời hứa ban cho Ápraham dòng dõi đông vô số như sao trên ười như cát dưới biển. Nói theo cách con người, những cơ may là hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng trái với hy vọng của con người, Ápraham đã tin, hy vọng mình sẽ trồ thành cha của nhiều dân tộc, đúng như Đức Chúa Trời đã hứa ứong Sáng Thế Ký 15:5: "Dòng dõi người cũng sẽ như vậy."
4:19 Khi lời hứa về hậu tự đông đảo được lập lần đầu với Ápraham, ông đã bảy mươi lăm tuổi (Sáng Thế Ký 12:2-4). Lúc đó, xét về mặt thuộc thể, ông vẫn có khả năng để sinh con, vì sau đó ông sanh íchmaên (Sáng Thế Ký 16:1-11). Nhưng Ương câu này, Phaolô đang nói đến lúc Ápraham khoảng một ừăm tuổi và lời hứa được tái lập (Sáng Thế
Ký 17:15-21). Giờ đây, ngoại trừ quyền năng kỳ diệu của Đức Chúa Trời thì ông không còn khả năng sinh con nữa. Tuy nhiên, trước đó Chúa đã hứa ban cho ông đứa con ừai, và Ápraham tín lời hứa của Ngài.
Đức tin chẳng hể kém sút, ông vẫn khổng 14 nghĩ đến chính thân thể đã chết rồi của mình, cũng không nghĩ đến tử cung đã chết của Sara. Theo cách nói của con người thì đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng Ápraham có đức tín.
4:20 Dầu có vẻ lời hứa của Đức Chúa Trời không thể thực hiện được, nhưng điều đó vẫn không khiến ông rúng động. Đức Chúa Trời đã phán, Ápraham tin lời Ngài; và như vậy là giải quyết xong lời hứa. Đối với vị tổ phụ, chỉ duy nhất một điều không thể có được, và điều không thể đó chính là Đức Chúa Trời nói dối. Đức tín của Ápraham mạnh mẽ và đầy sức sống. Ông đã ngợi khen Đức Chúa Trời, tôn vinh Ngài là Đấng con người có thể nương cậy, Đấng làm trọn lời hứa của Ngài bất chấp mọi quy luật về cơ may hay xác suất.
4:21 Ápraham không biết Đức Chúa Trời sẽ làm thành lời Ngài bằng cách nào, nhưng điều đó không quan ương. Ông biết Đức Chúa Trời và tin quyết Ngài có đẩy đủ khả năng làm trọn điểu tỉa hứa. Một đàng, đây là đức tin kỳ diệu, nhưng đàng khác, đây là việc hữu lý nhất để làm, vì Lời Đức Chúa Trời là điều chắc chắn nhất trong vũ trụ, và đối với Ápraham, tin vào lời ấy thì không có gì là liều lĩnh cả.
4:22 Đức Chúa Trời đẹp lòng khi thấy một người tiếp nhận và vâng theo lời Ngài; Ngài luôn luôn đẹp lòng khi tìm thấy người như thế. Và Ngài kể Ápraham là công bình. Nơi ngày trước từng có cán cân tội lỗi và mặc cảm phạm tội, giờ đây chỉ còn lại một địa vị công bình trước mặt Đức Chúa Trời mà thôi. Ápraham đã được giải thoát khỏi sự định tội và được xưng công bình bởi Đức Chúa Trời chí thánh qua đức tin.
4:23 Câu chuyện lịch sử về sự xưng công bình bởi đức tin của ông được chép ra không phải vì một mình ông mà thôi. Đương nhiên, ưên một phương diện, câu chuyện này được viết ra vì cớ ông - hồ sơ vĩnh viễn về sự tha bổng cho ông và địa vị hiện trọn lành của ông trước mặt Đức Chúa Trời.
4:24 Nhưng câu chuyện này cũng được chép cho chúng ỉa nữa. Đức tin của chúng ta tương tự được kể là công bình khi chúng ta tin Đức Chúa Trời, Đấng đã làm cho Đức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta, sống lại từ trong kẻ chết. Điểm khác biệt duy nhất chính là: Ápraham tín Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho kẻ chết (tức là cho thân thể yếu mòn của ông và dạ son sẻ của Sara). Chúng ta tin Đức Chúa Trời đã ban sự sống cho kẻ chết bằng cách khiến Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ kẻ chết. c. H. Mackintosh giải thích:
Ápraham được kêu gọi đê tin nơi lời hứa, trong khi chúng ta được ban đặc ân để tin vào một hành động đã hoàn tất. Ápraham được kêu gọi để nhìn hướng tới điều sẽ được thực hiện; chúng ta nhìn lại điều được thực hiện xong, ngay cả đó là một hành động cứu chuộc đã hoàn tất, được khẳng định bởi sự thực Cứu Chúa phục sinh
và được tôn vinh ngồi bên hữu Đấng Tôn Nghiêm ở trên trời. 15
4:25 Đức Chúa Jêsus Christ đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Dầu
giới từ "vi" (Hy văn - dĩa) được sử dụng ở đây có liên hệ đến cả tội của chúng ta lẫn sự xưng công bình của chúng ta, nhưng văn mạch đòi hỏi sắc thái nghĩa khác nhau ương mỗi trường hợp. Ngài đã bị nộp không những vì tội của chúng ta, nhưng còn để cất bỏ chúng đi. Ngài sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta - tức là để chứng minh sự thỏa mãn ứọn vẹn của Đức Chúa Trời về công tác của Đấng Christ, nhờ đó chúng ta được xưng công nghĩa. Trong trường hợp thứ nhất, tội của chúng ta là nan đề cần phải giải quyết. Trong trường hợp thứ nhì, sự xưng công bình của chúng ta là kết quả được bảo đảm bởi sự phục sinh của Đấng Christ. Hẳn không thể có sự xưng công bình nào cả nếu Đấng Christ vẫn còn ương mồ mả. Nhưng chính sự kiện Ngài sống lại nói cho chúng ta biết công tác đã hoàn tất, giá đã được trả xong, và Đức Chúa Trời thỏa mãn vô hạn với công tác chuộc tội của Cứu Chúa.
F. Những ích LỢI Thực Tiễn của Tin Lành (5:1-
11)
Sứ đồ đưa lập luận về sự xưng công bình tiến lên thêm bước nữa bằng cách nêu câu hỏi: Sự xưng công bình đem lại những ích lợi nào ương đới sống tín hữu? Nói cách khác, sự xưng công bình có thật sự hiệu quả không? Cầu trả lời của ông là "Có" vang dội, khi ông liệt kê bảy ơn phước chủ yếu mỗi tín hữu đều có. Những om phước này tuôn đổ vào tín hữu qua Đấng Christ. Ngài là Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và con người, và mọi ân tứ của Đức Chúa Trời được truyền dẫn thông qua Ngài.
5:1 ích lợi lớn đầu tiên những người được xưng công bình bởi đức tin được hưởng chính là được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jẽsus Christ chúng ta. Chiến tranh đã chấm dứt. Sự thù địch không còn. Thông qua công tác của Đấng Chrỉst, mọi nguyên nhân thù địch giữa linh hồn chúng ta với Đức Chúa Trời đã được cất bỏ. Chúng ta được thay đổi từ kẻ thù trở thành bạn bởi phép lạ của ân điển.
5:2 Chúng la cũng được hưởng quyền bước vào địa vị hưởng ơn không sao tả xiết ừước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta được chấp nhận Ương Đấng Yêu Dấu; do đó chúng ta cũng được gần gũi và được yêu thương trong Đức Chúa Trời giống như Con Yêu Dấu của Ngài. Đức Chúa Cha chìa phủ việt của Ngài cho chúng ta, nghênh đón chúng ta như con, không phải khách lạ. ơn này, hay được đứng ữong om này, bao gồm mọi phương diện của địa vị chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, một địa vị ưọn lành và vĩnh viễn như của Đấng Christ vì chúng ta ở trong Ngài.
Như thể vẫn còn chưa đủ, chúng ta còn vui mừng trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa chúng ta vui sướng ừông chờ thời điểm không những chăm xem vinh quang của Đức Chúa Trời, nhưng chính mình cũng sẽ hiện ra trong vinh hiển (xem Giăng 17:22; Cồlôse 3:4). Chúng ta không the hiểu hết đầy đủ ý nghĩa niềm hy vọng
đó ở trên đất này, cũng sẽ không hiểu hết điều kỳ diệu của sự ưông cậy ấy suốt cả cõi đời đời.
5:3 Phước hạnh thứ tư tuôn tràn từ sự xưng công bình chính là chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa -không phải khoe về những bất tiện hiện tại của hoạn nạn, nhưng về những kết quả cuối cùng của chúng (xem Hêbơrơ 12:11). Một Ưong những nghịch lý thú vị của đức tín Cơ Đốc ấy là: sự vui mừng có thể cùng tồn tại với hoạn nạn. Trái nghĩa với vui mừng là tội lỗi, chứ không phải sự chịu khổ. Một ương những sản phẩm phụ của hoạn nạn chính là hoạn nạn sinh ra sự nhịn nhục hay sự kiên định. Chúng ta không bao giờ phát ưiển được sự nhịn nhục nếu đời sống không hề gặp hoạn nạn.
5:4 Giờ đây Phaolô tiếp tục giải thích sự nhịn nhục sanh sự rèn tập (Bản Anh Ngữ: "sự bền đỗ rèn luyện tính cách"). Nếu Đức Chúa Trời thấy chúng ta chịu đựng thử thách và nhìn lên Ngài để tìm biết những ý định của Ngài thông qua những thử thách đó, Ngài ban cho chúng ta Dấu Ấn Chứng Nhận Chịu Đựng Giỏi của Ngài. Chúng ta đã được thử nghiệm và đã được xác nhận. Và ý thức về sự chấp nhận của Ngài khiến chúng ta đầy dẫy sự trông cậy. Chúng ta biết Ngài đang hành động ương đời sống chúng ta, phát ưiển tính cách chúng ta. Điều này đem lại cho chúng ta lòng tín quyết rằng khi Ngài đã bắt đầu làm việc lành trong chúng ta, Ngài sẽ lo làm cho trọn (Philíp 1:6).
5:5 Sự trông cậy không làm hổ thẹn. Nếu chúng ta hy vọng một điều gì đó nhưng rồi về sau thấy mình sẽ không bao giờ có được, niềm hy vọng của chúng ta sẽ làm cho hổ thẹn hoặc làm cho thất vọng. Nhưng sự ưông cậy về sự cứu rỗi của chúng ta sẽ không bao giờ làm cho hổ thẹn. Chúng ta sẽ không bao giờ biết thất vọng hay thấy mình đã nương vào lòng tin sai lầm. Làm sao chúng ta biết chắc như vậy được? Vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ỉa. Sự yêu thương của Đức Chúa Trời có thể nói đến lòng chúng ta yêu mến Chúa, hay tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. ở đây muốn nói đến nghĩa thứ nhì vì câu ố-20 ghi lại một số bằng chứng vĩ đại về tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta ngay giây phút chúng ta tín, Ngài đổ đầy lòng chúng ta những biểu hiện về tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời, và bởi những biểu hiện ấy, chúng ta được bảo đảm Ngài sẽ lo liệu cho chúng ta an toàn đến quê hương Thiên đàng. Sau khi nhận lãnh Thánh Lỉnh, bạn sẽ cảm nhận được Đức Chúa Trời yêu thương bạn. Đây không phải là cảm giác mơ hồ huyền bí rằng "ai đó trên kia" quan tâm đến nhân loại, nhưng là lòng tín quyết sâu đậm rằng một Đức Chúa Trời có thân vị thực sự yêu mến bạn với tư cách một cá nhân.
5:6 Trong câu ố-20, Phaolô lập luận từ yếu đến mạnh. Phép lý luận của ông như sau: nếu tình yêu của Đức Chúa Trời đã đến với chúng ta khi chúng ta còn là những kẻ thù của Ngài, thì giờ đây khi chúng ta thuộc về Ngài rồi, chẳng phải Ngài sẽ bảo vệ chúng ta càng nhiều hơn nữa sao? Điều này đưa
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chúng ta đến lợi ích thứ năm của sự xưng công bình; chúng ta được chắc chắn đời đời Ương Đấng Christ. Để ưiển khai chủ đề, sứ đồ giới thiệu năm câu "Nhiều hơn biết dường nào."
Sự giải cứu khỏi thạnh nộ nhiều hơn "là dường nào" (5:9).
Sự bảo tồn nhiều hơn "là dường nào" bởi sự sống phục sinh của Ngài (5:10).
Sự ban cho của ân điển nhiều hơn "là dường nào" (5:15).
Sự cai trị ương sự sống của tín đồ nhiều hơn "là dường nào" (5:17).
Ân điển lại càng dư dật nhiều hơn "là dường nào" (5:20).
Trong câu 6,7 và 8, Phaolô nhấn mạnh chúng ta ra sao (còn yếu đuối, xấu xa, tội lỗi) khi Đấng Chrỉst chịu chết thay chúng ta. Trong câu 9 và lo, ông nhấn mạnh chúng ta hiện ra sao (được xưng công bình bởi huyết Đấng Christ, được hòa thuận bởi sự chết của Đấng Christ) và xuất phát từ đó biết chắc chắn về điều Đấng Christ sẽ thực hiện ừong chúng ta (giải cứu chúng ta khỏi thạnh nộ, giữ gìn chúng ta qua sự sống Ngài).
Trước hết, chúng ta được nhắc rằng mình yếu đuối bất lực, không có sức mạnh, và không thể tự cứu mình. Nhưng đến kỳ đã hẹn trước, Đức Chúa Jêsus Christ đến thăm hành tinh chúng ta và chịu chết thay con người. Và Ngài đã không chết thay cho người tốt lành, như một số người có thể nghĩ, nhưng chịu chết thay người có tội. Trong chúng ta không hề có phẩm hạnh hay xuất sắc nào để tiến cử mình với Đức Chúa Trời. Chúng ta hoàn toàn không xứng đáng, nhưng dẫu thế nào đi nữa, Đấng Christ vẫn chịu chết thay chúng ta.
5:7 Hành động của tình yêu thiên thượng này là độc nhất vô nhị và vô song đối với kinh nghiệm con người. Cuộc sống của người bình thường là quý báu cho người ấy, và sẽ không ai nghĩ đến chuyện vứt bỏ vì một con người không xứng đáng. Lấy ví dụ, người bình thường sẽ không chết thay cho kẻ sát nhân, cho kẻ ngoại tình, hay cho kẻ cướp. Trong thực tế, người ấy sẽ lưỡng lự để chịu chết thay cho người nghĩa, là người ngay thật và đáng tín, nhưng sẽ không chịu chết thay cách đặc biệt hết lòng đâu. Có thể trong trường hợp tột cùng, người ấy sẽ chết thay cho người lành, tức là người tốt bụng, thân thiện, yêu thương và đáng yêu.
5:8 rinh yêu thương của Đức Chúa Trời là hoàn toàn siêu nhiên và siêu phàm. Ngài chứng minh tình yêu tuyệt vời của Ngài đối với chúng ta bằng cách sai Con Yêu Dấu Ngài đến chết thay đang khi chúng ta còn là người có tội. Nếu hỏi vì sao Ngài chịu chết thay như vậy, chúng ta phải tìm câu trả lời trong ý muốn tối thượng của Đức Chúa Trời. Nơi chúng ta chẳng có gì tốt để đòi hỏi một tình yêu như thế.
5:9 Giờ đây có một loạt điều kiện mới. Chúng ta không còn bị kể là những tội nhân có tội. Với giá phải trả lớn phi thường là huyết của Cứu Chúa, tuôn đổ thay cho chúng ta tại Gôgôtha, chúng ta đã được Đức Chúa Trời kể là công bình. Vì Ngài ưẫ xong giá lớn lao đến thế để xưng công bình chúng ta đang khi chúng ta còn là tội nhân,
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chẳng phải Ngài sẽ bởi Đấng Chrỉst cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ nhiều hơn biết dường nào sao? Nếu Ngài đã trả xong giá lớn nhất để đưa chúng ta vào ữong om Ngài, thì liệu có khả năng Ngài để cho chúng ta đến cuối cùng bị chết mất không?
Được cứu khỏi cơn thạnh nộ có thể nói đến "được cứu ra khỏi thạnh nộ" hoặc "được giải cứu từ bất kỳ mối tiếp xúc nào với thạnh nộ." ở đây, chúng ta tin giới từ này (Hy văn - apo) muốn nói đến nghĩa thứ nhì - tức được cứu ra từ mọi mối tiếp xúc với cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, hoặc trong cõi thời gian hoặc trong cõi đời đời.
5:10 Trở về với bản chất chúng ta ngày trước và bản chất ngày nay, hãy suy nghĩ như thế này. Chính khi còn là kẻ thù, thì chúng ta đã được giải hòa với Đức Chúa Trời bởi sự chết cùa Con Ngài. Chúng ta đã thù địch với Chúa và rất thỏa lòng vì đã sống thù địch như vậy. Nếu phó mặc cho chúng ta, chúng ta cảm thấy không cần được hòa giải với Ngài. Hãy suy nghĩ đến điều đó - là kẻ thù của Đức Chúa Trời!
Đức Chúa Trời đã không có cùng thái độ như chúng ta ưong vấn đề này. Ngài đã can thiệp để bày tỏ ơn thuần túy. Sự chết thay của Đấng Christ xóa bỏ nguyên nhân thù hận của chúng ta đối với Đức Chúa Trời - tức là tội lỗi của chúng ta. Bởi đức tin nơi Đấng Christ, chúng ta được hòa giải với Đức Chúa Trời.
Nếu Chúa đã mua sự giảng hòa cho chúng ta đắt đến như thế, có bao giờ Ngài chịu buông chúng ta không? Nếu chúng ta đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, tức là biểu tượng về sự yếu đuối tột cùng, chúng ta há chẳng được bảo vệ cho đến cuối cùng bới sự sống hiện tại của Đấng Christ bên hữu của Đức Chúa Trời, là sự sống có quyền năng vô hạn sao? Nếu sự chết của Ngài đã có quyền năng đến như thế để cứu chúng ta, thì sự sống của Ngài sẽ có quyền năng để giữ chúng ta nhiều đến là dường nào!
5:11 Và giờ đây chúng ta tiến đến ích lợi thứ sáu của sự xưng công bình: chúng ta cũng khoe mình trong Đức Chúa Trời bơi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Chúng ta không những vui mừng nơi các ân tứ của Ngài, nhưng còn vui mừng nơi chính Ngài nữa. Trước khi được cứu, chúng ta tìm những niềm vui của mình ở nơi khác. Giờ đây, chúng ta sung sướng mỗi khi nhớ đến Ngài, và chỉ buồn khi nào quên Ngài. Điều gì đã đem lại sự thay đổi tuyệt vời này, để giờ đây chúng ta có thể vui mừng Ưong Đức Chúa Trời? Chính công tác của Đức Chúa Jêsus Chrỉst. Cũng giống mọi ơn phước khác của chúng ta, sự vui mừng này đến với chúng ta qua Ngài.
ích lợi thứ bảy cho người được xưng công bình được tìm thấy qua những chữ "chúng ta hiện nay đã được sự hòa thuận.16 Sự hòa thuận nói đến việc thiết lập sự hài hòa giữa Đức Chúa Trời và con người qua công tác hy sinh của Cứu Chúa. Tội lỗi đến gieo ghẻ lạnh, xa lánh và thù địch giữa con người với Đức Chúa Trời. Khi cất bỏ tội lỗi đi, là điều vốn gây nên sự xa lánh ấy, Đức Chúa
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Jêsus đã khôi phục lại những người tin nơi Ngài để đưa họ vào tình ừạng sống hài hòa với Đức Chúa Trời. Nhân tiện, chúng ta phải thấy rằng Đức Chúa Trời không cần được giải hòa. Chính con người mới cần được giải hòa, vì con người đã thù địch với Đức Chúa Trời.
G. Sắc Thắng Khải Hoàn Của Cũng Tác Đấng ChPist Trên Tội Lõi của Ađam (5:15-21)
5:12 Phần còn lại của đoạn 5 là cầu nối giữa phần thứ nhất của bức thơ với ba đoạn kế tiếp. Nó được nối với phần thứ nhất bằng cách nêu lên những đề tài về sự đoán phạt bởi Ađam và sự xưng công bình bởi Đấng Christ, và cho thấy công tác của Đấng Christ đem lại phước hạnh ưổi hơn những gì công việc của Ađam đã làm trong khốn khổ và mất mát. Phần này được nối kết với đoạn ó- 8 bằng cách chuyển từ sự xưng công bình sang sự nên thánh, và từ những hành động của tội lỗi sang tội lỗi trong bản chất của con người.
Trong những câu này, Ađam được mô tả như là thủ lãnh liên minh hay người đại diện cho toàn bộ những người ở ương sự tạo dựng cũ. Đấng Christ được trình bày là Thủ Lãnh Liên Minh của toàn bộ những người ở Ương sự tạo dựng mới. Thủ Lãnh Liên Minh hành động thay cho toàn bộ những người ở dưới quyền mình. Lấy ví dụ, khi tổng thống của một quốc gia ký một bản dự luật để trở thành luật pháp, ông đang hành động thay cho toàn bộ công dân của quốc gia đó.
Đây là điều đã xảy ra trong trường hợp của Ađam. Bởi kết quả của tội lỗi ông, sự chết của con người đã bước vào Ương thế gian. Sự chết trở thành số phận chung cho toàn bộ dòng dõi của Ađam vì ngày trước họ thảy phạm tội trong ông. Đúng là họ thảy đều phạm những việc làm tội lỗi riêng từng cá nhân nữa, nhưng đó không phải là ý tưởng ở đây. Ý của Phaolô ấy là tội lỗi của Ađam đã là hành động đại diện, và toàn bộ dòng dõi của ông bị kể là đã phạm tội trong ông.
Có thể có người phản đối rằng người đã phạm tội đầu tiên ưên ưái đất là Êva chứ không phải Ađam. Đúng là vậy, nhưng vì Ađam là người thứ nhất được dựng nên, quyền làm thú lãnh đã được giao cho ông. Vì vậy ông được xem đã hành động thay cho toàn bộ dòng dõi mình.
ở đây, khi sứ đồ Phaolô nói sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người, ông
đang nói đến sự chết thuộc thể, cho dù tội lỗi của Ađam cũng đem đến sự chết thuộc linh nữa. (Câu 13 và 14 cho thấy đang nói đến sự chết thuộc thể.)
Khi chúng ta đọc đến phân đoạn này ương Kinh Thánh, dứt khoát sẽ nảy sinh nhiều thắc mắc. Có công bình không khi dòng dõi của Ađam trở thành tội nhân chỉ vì cớ Ađam đã phạm tội? Đức Chúa Trời đoán phạt con người vì cớ họ sanh ra đã là tội nhân, hay chỉ vì cớ những tội họ đã thực sự phạm? Nếu con người sinh ra với bản chất tội lỗi, và nếu bới đó họ phạm tội vì cớ họ là những tội nhân bẩm sinh, làm sao Đức Chúa Trời bắt họ chịu ưách nhiệm về những gì họ đã làm?
Các học giả Kinh Thánh đã vật lộn với những hỏi này và vô số những nan đề tương tự, và họ đã đưa ra nhiều kết luận khác nhau đến ngạc nhiên. Tuy
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nhiên, có những sự thật nhất định mà chúng ta có thể biết chắc chắn.
Thứ nhất, Kinh Thánh thực sự dạy rằng mọi người đều là tội nhân, cả bởi bản tánh lẫn bởi thực tiễn. Mọi người được sinh ra bởi cha mẹ và mọi người thì đều thừa hưởng tội lỗi của Ađam, và cũng phạm tội bởi sự quyết tâm chọn lựa của riêng mình.
Thứ nhì, chúng ta biết rằng tiền công của tội lỗi là sự chết - cả sự chết thuộc thể lẫn sự phân cách đời đời khỏi Đức Chúa Trời.
Nhưng không ai buộc phải trả án phạt của tội lỗi trừ khi mình muốn. Đây là ý quan trọng. Với một giá trả hết sức lớn lao, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến để chịu chết làm Đấng Thay Thế cho tội nhân. Sự cứu khỏi tội và tiền công của tội được ban như một món quà biếu không bởi đức tín nơi Đức Chúa Jêsus Chrỉst.
Con người bị định tội ưên ba cơ sở: con người có bản tánh tội lỗi, tội của Ađam được quỵ kể cho người, và người là tội nhân bởi đã thực sự phạm tội. Nhưng tội Ương của con người chính là khước từ sự dự bị cứu rỗi của Đức Chúa Trời trên người ấy (Giăng 3:18,19,36).
Nhưng có người sẽ hỏi: "Còn những người chưa hề nghe Tin Lành thì sao?" ít ra, thắc mắc này cũng được trả lời một phần trong đoạn Ì. Ngoài phần ấy ra, chúng ta có thể biết chắc rằng quan án của toàn thế gian sẽ xử đúng (Sáng Thế Ký 18:25). Ngài sẽ không bao giờ hành động bất công hay không đúng. Mọi quyết định của Ngài đều căn cứ trên tính vô tư và sự công bình. Dù có những hoàn cảnh làm nảy sinh nhiều nan đề cho tầm nhìn lờ mờ của chúng ta, nhưng chúng không phải là nan đề đối với Ngài. Khi vụ án cuối cùng được xét xử và khi cửa tòa án đóng lại, không ai có cơ sở hợp lý để kêu nài quan án.
5:13 Giờ đây Phaolô chứng minh tội lỗi của Ađam ảnh hưởng đến toàn nhân loại. Trước hết, ông nêu rằng tội lỗi đã có trong thế gian từ thời Ađam cho đến khi ban luật pháp tại núi Sinai. Nhưng Ương thời đó, luật pháp của Đức Chúa Trời vẫn chưa được bày tỏ rõ ràng. Ađam đã được nhận điều răn thành tiếng từ Chúa, rồi nhiều thế kỷ sau, Mười Điều Răn là sự bày tỏ thành văn đặc biệt về luật pháp thiên thượng. Nhưng giữa thời kỳ đó, con người không có bộ luật pháp lý nào đến từ Đức Chúa Trời. Do đó, dầu thời đầu đã có tội lỗi, nhưng không có sự phạm tội, vì sự phạm tội là vi phạm một luật pháp đã biết. Nhưng khỉ chưa có luật pháp để cấm tội đó, thì không kể tội đó là sự phạm tội.
5:14 Thế nhưng sự chết đã không được đi nghỉ phép ương thời kỳ chưa có luật pháp. Chỉ một ngoại lệ duy nhất là Hênóc, ngoài ra sự chết đã trải qua ưên hết thảy nhân loại. Bạn không thể nói rằng những người này đã chết vì cớ họ đã phạm vào mạng lịnh rõ ràng của Đức Chúa Trời, giống như Ađam đã phạm. Vậy tại sao lúc đỏ họ chết. Câu trả lời được hàm ý: họ chết vì họ đã phạm tội Ưong Ađam. Nếu điều này có vẻ như bất công, hãy nhớ rằng điều này không liên quan đến sự cứu rỗi. Toàn bộ những ai đặt đức tin nơi Chúa đều đã được cứu đời đời. Nhưng họ chết về mặt thuộc thể y như nhau, và nguyên
nhân khiến họ chết chính là vì tội lỗi của thủ lãnh liên minh của họ, là Ađam. Với vai trò thủ lãnh liên minh, Ađam làm hình bóng (biểu tượng) của Đấng phải đến - tức là Đức Chúa Jêsus Christ. Trong những câu tiếp theo, Phaolô sẽ ữiển khai đề tài về vị thủ lãnh liên minh này, nhưng phần lớn bởi cách đối chiếu tương phản hơn là bởi những điểm tương đồng. Ông sẽ chứng minh rằng:
Trong Christ, con cái Ađam sẽ khoe mình.
Nhiều về phước hạnh chứ không phải về sự hư mất của tổ phụ.
5:15 Điểm tương phản đầu tiên là giữa tội lỗi của Ađam và sự ban cho miễn phí và hào phóng của Đấng Christ. Bởi sự phạm tội của con người đầu tiên, nhiều người đã chết. Nhiều người ở đây đương nhiên nói đến dòng dõi của Ápraham. Sự chết ở đây có thể bao gồm sự chết thuộc linh cũng như thuộc thể.
Sự ban cho miễn phí dư dật cho hết thảy mọi người. Sự ban cho miễn phí này là biểu hiện tuyệt vời về ân điển của Đức Chúa Trời dư dật cho tội nhân. Điều này được thực hiện bởi ân điển của một người, là Đức Chúa Jêsus Christ. Ân điển lạ lùng của Ngài là chịu chết thay cho những tạo vật phản loạn. Qua sự chết hy sinh của Ngài, món quà sự sống đời đời được ban cho hết thảy mọi người.
Hai chữ "nhiều người" (Bản Việt Ngữ: là "mọi người") trong câu này không nói đến cùng một nhóm người. Chữ nhiều người thứ nhất bao gồm mọi người đã phải chết do kết quả sự phạm tội của Ađam. Chữ nhiều người thứ nhì nói đến toàn bộ những người trở nên thành viên của sự dựng nên mới, mà Đấng Christ là Thủ Lãnh Liên Minh của nhóm ấy. Nhóm này chỉ bao gồm những người mà ân điển Đức Chúa Trời được ban dư dật cho họ - tức là những tín hữu thật. Tuy sự thương xót của Đức Chúa Trời được tuôn đổ trên mọi người, chỉ những người nào tín cậy Cứu Chúa mới nắm lấy được ơn của Ngài.
5:16 Còn một điểm tương phản quan trọng nữa giữa tội của Ađam và sự ban cho của Đấng Christ. Một tội phạm của Ađam đem lại sự đoán phạt không thể tránh khỏi, và bản phán quyết là "đã bị định tội." Mặt khác, sự ban cho miễn phí của Đấng Christ giải quyết hiệu quả nhiều tội, chứ không phải chỉ một tội, và đem đến bản phán quyết "Tha bổng." Phaolô nêu bậc những sự khác biệt giữa tội của Ađam và sự ban cho của Đấng Christ, giữa sự tàn phá khủng khiếp do một tội đem đến và sự giải cứu lớn lao khỏi nhiều tội, và cuối cùng là giữa phán quyết đoán phạt và phán quyết xưng công bình.
5:17 Bởi tội một người mà sự chết đã cai trị như một tên bạo chúa tàn ác. Nhưng bới sự ban cho dư dật của sự công bình, tức món quà ân điển tuôn tràn dư dật, mọi tín hữu nhờ Một Đấng, là Đức Chúa Jêsus Chrisỉ, được cai trị trong sự sống.
Đây là ân điển tuyệt vời biết dường nào! Chúng ta không những được giải thoát khỏi quyền cai trị của sự chết như một tên bạo chúa trên chúng ta, mà chúng ta còn được cai trị như những vị
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vua, được hưởng sự sống hiện nay và đời đời. Chúng ta có thực sự hiểu và quý trọng điều này không? Chúng ta có sống như những vị vua của Thiên đàng, hay đang khúm núm giữa đống ô uế của thế gian này?
5:18 Tội của Ađam đem lại sự đoán phạt cho mọi người, nhưng hành động công bình của Đấng Chrỉst đem đến sự xưng công bình để ban sự sống cho mọi người. Hành động công bình không phải là đời sống của Cứu Chúa hay việc Ngài tuân giữ luật pháp, nhưng đúng hơn là sự chết thay của Ngài trên đồi Gôgôtha. Chính điều này đem đến sự xưng công bình của sự sống - tức là sự xưng công bình đem lại sự sống - và đem đến cho mọi người.
Hai chữ "mọi người" ương câu này không chỉ về cùng một nhóm người. Chữ "mọi người" thứ nhất nói đến mọi người ở Ưong Ađam. Chữ "mọi người" thứ nhì nói đến mọi người ở trong Đấng Christ. Điều này rõ ràng qua những chữ trong câu trước "những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự cồng bình cách dư dật..." món quà này phải nhận bằng đức tin. Chỉ những ai tin cậy Chúa mới nhận được sự xưng công bình của sự sống.
5:19 Bởi sự không vâng phục mạng lịnh Đức Chúa Trời của Ađam mà mọi người khác đểu thành ra kẻ có tội thể nào, thì cũng vậy, bởi sự vâng phục của
Đấng Christ đối với Cha mà nhiều người tin cậy Ngài được xưng là công bình. Sự vâng phục của Đấng Christ đưa Ngài đến thập tự giá để làm Đấng gánh vác tội lỗi chúng ta.
Thật vô ích cho những người theo phổ thông thuyết nếu sử dụng những câu này để cố gắng chứng minh rằng mọi người rốt cuộc đều sẽ được cứu. Phân đoạn này đề cập đến hai tư cách lãnh đạo liên minh, và rõ ràng tội lỗi Ađam ảnh hưởng đến những người "ở Ương Ađam" thể nào, thì cũng vậy, việc làm công bình của Đấng Christ cũng chỉ ích lợi cho những ai "ở trong Ngài" thể
ấy. '
5:20 Điều Phaolô đang nói ở đây sẽ gây sốc kinh khiếp cho người Do Thái đang phản đối ông, là người cảm thấy mọi việc đều tập trung quanh luật pháp. Giờ đây, người phản đối này biết tội lỗi và sự cứu rỗi không tập trung trong luật pháp, nhưng tập trung trong hai thủ lãnh liên minh. Như vậy, người này có thể bị cám dỗ để hỏi: "Vậy thì luật pháp được ban cho để làm gì?" Sứ đồ trả lời: "Luật pháp đã xen vào, hâu cho tội lỗi gia thêm." Luật pháp không làm phát sinh tội lỗi, nhưng bày tỏ cho thấy tội lỗi là một phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời. Luật pháp không cứu khỏi tội lỗi nhưng bày tỏ cho thấy tội lỗi ương toàn bộ đặc điểm khủng khiếp của nó.
Nhưng ân điển Đức Chúa Trời tỏ ra là lớn hem tội lỗi của mọi người. Nơi nào tội lỗi gia thêm, thì ân điển Đức Chúa Trời tại Gôgôtha tại càng dư dật nhiều hơn biết dường nào!
5:21 Giờ đây, sự cai trị của tội lỗi, vốn gây ra sự chết trên mọi người, đã chấm dứt, thì ân điển cai trị bởi sự công bình, ban sự sống đời đời bởi Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta. Lưu ý ân điển cai trị bởi sự công bình. Mọi đòi hỏi thánh khiết của Đức Chúa Trời đều
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đã được đáp ứng, hình phạt của luật pháp đã được ưả xong, vì vậy giờ đây Đức Chúa Trời có thể ban sự sống đời đời cho mọi người nào đến kêu cầu công đức của Đấng Christ, là Đấng Thay Thế cho họ.
Trong những câu này, có lẽ chúng ta có một phần câu trả lời cho thắc mắc quen thuộc: "Vì sao Đức Chúa Trời để cho tội lỗi và ương thế gian?" Câu trả lời chính là: Qua sự hy sinh của Đấng Christ, Đức Chúa Trời được vinh hiển nhiều hơn và con người nhận ơn phước nhiều hơn nếu so với tình trạng tội lỗi không hề vào Ương thế gian. Chúng ta được phước và thỏa mãn còn nhiều hơn cả mức có thể có ữong Ađam chưa sa ngã. Nếu Ađam chưa hề phạm tội, ông sẽ được hưởng sự sống liên tục ưên trái đất ương vườn Êđen, nhưng không hề có triển vọng tìỗ thành con cái được cứu chuộc của Đức Chúa Trời, kẻ kế tự của Đức Chúa Trời, hay người đồng kế tự bởi Đức Chúa Jêsus Christ. ông không hề có lời hứa về quê hương ưên ười hay được ở với Đấng Christ và được giống Ngài đời đời. Những phước hạnh này chỉ đến thông qua công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jẽsus Chrisỉ, Chúa chúng ta.
H. Phương Cách Cùa Tin Lành Để Tiến Bến Nếp Sõng Thánh Khiết (Đoạn 6)
Lời Phaolô nói ở cuối đoạn 5 - rằng ân điển lại càng ưổi hơn dư dật Ưên tội lỗi của mỗi người - làm phát sinh thắc mắc khác, và là một thắc mắc rất quan ương. Sự dạy dỗ của Tin Lành (sự cứu rỗi nhờ ân điển qua đức tin) có cho phép hay thậm chí có khích lệ nếp sống tội lỗi không?
Câu trả lời - là câu phủ nhận mạnh mẽ - ưải dài suốt đoạn ố- 8. Trong đoạn ó đây, câu ừả lời tập trung quanh ba từ chìa khóa: biết (câu 3, 6), kế hoặc coi (câu 11), và dâng [cầu 13).
Chúng ta sẽ dễ theo dõi lập luận của Phaolô Ương đoạn này nếu hiểu sự khác biệt giữa địa vị và nếp sống đạo của một người tín hữu. Địa vị của tín hữu là chỗ đứng trong Đấng Chrisi. Nếp sống đạo chính là điều người ấy đang hoặc đáng phải có ương nếp sống hằng ngày.
Ân điển đặt chúng ta vào địa vị rồi dạy chúng ta sống xứng đáng với địa vị ấy. Địa vị của chúng ta là ứọn lành tuyệt đối, vì chúng ta hiện ở ưong Đấng Christ. Nếp sống đạo của chúng ta phải ngày càng tương xứng với địa vị chúng ta. Sẽ không bao giờ tương xứng trọn vẹn được, cho đến khi chúng ta thấy Cứu Chúa trên Thiên đàng, nhưng trong lúc này chúng ta đáng phải trở nên ngày càng giống với hình ảnh của Ngài hem.
Trước hết, sứ đồ nêu lẽ thật về sự đổng nhất của chúng ta với Đấng Christ trong sự chết và sự phục sinh, sau đó khuyên chúng ta sống đúng theo lẽ thật vĩ đại này.
6:1 Người Do Thái phản đối nêu tiếp lập luận xem như một sự giải quyết. Nếu Tin Lành của ân điển dạy rằng tội lỗi của con người giúp cho ân điển của Đức Chúa Trời ngày càng dư dật hơn, chẳng phải điều đó gợi ý chúng ta nên cứ tiếp tục sống trong tội lỗi để cho ân điển càng được dư dật thêm sao?
Phiên bản hiện đại của lập luận này sẽ như sau: "ông nói con người được cứu bởi ân điển qua đức tín, chứ không bới luật pháp. Nhưng nếu toàn bộ
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những điều ông phải làm để được cứu chính là tín, thì ông có thể đi ra tiếp tục sống ương tội lỗi." Theo lập luận này, ân điển không phải là động cơ đủ cho nếp sống thánh khiết. Bạn phải đặt người ta dưới những kiềm tỏa của luật pháp.
Trong đoạn này có thể gợi ý bốn câu trả lời cho câu hỏi mở đầu, "Chúng ta phải cứ ở ữong tội lỗi sao?"
Ì. Bạn không thể, vì được hiệp nhất với Đấng Christ. Lý luận (câu 1-11).
2.	Bạn không cần, vì ách thống trị của tội lỗi đã bị ân điển phá vỡ. Kêu gọi (câu 12-14).
3.	Bạn không được phép, vì một lần nữa sẽ đưa tội lỗi lên làm chủ trỗ lại. Truyền lịnh (câu 15-19).
4.	Bạn đừng nên làm như vậy thì hơn, vì sẽ kết thúc ương thảm họa. Lời cảnh cáo (câu 20-23). 17
6:2 Như vậy, câu trả lời thứ nhất của Phaolô ấy là: chúng ta không thể tiếp tục sống trong tội lỗi vì chúng ta đã chết về tội lỗi. Đây là sự thật về địa vị. Khi Đức Chúa Jêsus chết với tội lỗi, Ngài chết Ưong tư cách Người Đại Diện của chúng ta. Ngài không những chết với tư cách Đấng Thay Thế chúng ta -tức là chết thay chúng ta hay chết ương chỗ của chúng ta - nhưng Ngài còn chết với tư cách Đấng Đại Diện chúng ta -tức là chết như chúng ta. Do đó, khi Ngài chết, chúng ta cũng chết. Ngài chết đối với toàn bộ vấn đề tội lỗi, giải quyết nó một lần đủ cả. Toàn bộ mọi người hiện ở trong Đấng Christ đều được Đức Chúa Trời xem như đã chết đối với tội lỗi.
Điều này không có nghĩa tín hữu là vô tội. Điều này cỏ nghĩa tín hữu được đồng nhất hóa với Đấng Christ trong sự chết Ngài, và ương toàn bộ những ý nghĩa của sự chết Ngài.
6:3 Từ ngữ chìa khóa đầu tiên ương phần trình bày của Phaolô chính là BIẾT. ở đây, ông giới thiệu đề tài phép báptêm để chứng minh tín hữu cứ tiếp tục sống Ương tội lỗi là không phù hợp về mặt đạo đức. Nhưng lập tức nảy sinh thắc mắc: "Ông đang nói đến phép báptêm nào?" Vì vậy, ở đây việc giải nghĩa giới thiệu là cần thiết.
Khi được cứu, một người chịu phép báptẽm trong Đức Chúa Jêsus Chrỉst theo ý nghĩa được đồng nhất với Đấng Christ trong sự chết và sự sống lại của Ngài. Đây không phải là một với phép báptêm trong (hoặc của) Đức Thánh Linh, dầu cả hai đều xảy ra đồng thời. Phép báptêm trong Đức Thánh Linh đặt tín hữu vào thân thể của Đấng Christ (I.Côrinhtô 12:13); đấy không phải là phép báptêm vào trong sự chết. Phép báptêm vào trong Đấng Christ có nghĩa theo Đức Chúa Trời, tín hữu được kể như đã đồng chết với Đấng Christ và đã đồng sống lại với Ngài.
Khi Phaolô nói đến phép báptêm ở đây, ông đang nghĩ đến cả sự đồng nhất hóa thuộc linh của chúng ta với Đấng Christ lẫn sự thể hiện điều ấy trong phép báptêm bằng nước. Nhưng khi lập luận, ông dường như đặc biệt chuyển trọng điểm của mình sang phép báptêm bằng nước khi nhắc độc giả nhớ họ đã "bị chôn" và "được đặt chung vào" ương "sự chết giống như" sự chết của Đấng Christ.
Tân ước không hề tính đến tình huống bất thường của tín hữu không chịu phép báptêm. Tân Ước coi như thừa nhận ai hoán cải thì đều chịu phép báptêm ngay. Do đó Chúa chúng ta có thể nói về đức tin và phép báptêm liền một mạch: "Ai tin và chịu phép báptêm, sẽ được rỗi" (Mác 16:16). Dầu phép báptêm không phải là điều kiện phải có để được cứu, nhưng nên là một dấu hiệu công khai không thay đổi về sự cứu rỗi.
6:4 Phép báptêm bằng nước cung cấp biểu hiện hữu hình về phép bápỉêm ương Đấng Christ. Phép báptêm này mô tả tín đồ được dìm mình xuống dòng nước tối tăm của sự chết (ương con người của Chúa Jêsus), và mô tả người mới ữong Đấng Christ sống lại để bước đi Ương đời mới. Trên một phương diện, tín hữu dự lễ tang chính con người cũ của mình khi chịu phép báptêm. Khi bước xuống nước người ấy đang nói: "Toàn bộ con người cũ của tôi là đứa con tội lỗi của Ađam phải bị chết tại thập tự giá. Khi bước lên ra khỏi nước, người đang tuyên bố: "Tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống ương tôi" (xem Galati 2:20).
Conybeare và Howson nói "Không thể hiểu phân đoạn này nếu không nghĩ phép báptêm thời kỳ đầu tiên được thực hiện bằng cách dìm mình xuống nước."
Vị sứ đồ tiếp tục nói sự sống lại của Đấng Christ khiến chúng ta có thể bước đi trong đời mới. ông nói Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại. Điều này đơn giản có nghĩa toàn bộ những sự trọn lành thiên thượng của Đức Chúa Trời - sự công bình, yêu thương, công chính của Ngài, v.v... - đòi hỏi Ngài phải khiến Đấng Christ sống lại. Xét đến tính xuất sắc của thân vị Cứu Chúa, nếu cứ để Cứu Chúa ở Ưong mộ thì thật không nhất quán với tính cách của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã thực sự khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, và vì chúng ta được hiệp một với Đấng Chrỉst ương sự sống lại của Ngài, nên chúng ta có thể và phải sống trong đời mới.
6:5 Chúng ỉa đã hiệp một với Đấng Christ bởi sự chết giống như sự chết của Ngài thể nào, chắc chắn chúng ỉa cũng SẼ hiệp một với Ngài bởi sự sống lại giống nhau thể ấy. Từ ngữ "sự chết giống như sự chết của Ngài" ý nói tín hữu được đặt dưới nước ương phép báptêm. Sự liên hiệp thực sự với Đấng Christ ương sự chết Ngài xảy ra gần hai ngàn năm trước, nhưng phép báptêm là "sự giống như" điều đã xảy ra lúc bấy giờ.
Chúng ta không những đi xuống dưới nước, mà còn ra khỏi nước, là sự giống như sự sống lại của Ngài. Tuy đúng là cụm từ "giống như" không phải là một phần ữong bản văn nguyên thủy ở phần thứ hai của câu Kinh Thánh này, nhưng phải đưa vào để hoàn chỉnh ý nghĩa.
Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài
(dìm vào nước), thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau (được đi lên ra khỏi nước). Mệnh đề chúng ta cũng sẽ không nhất thiết chỉ ra tính tương lai. Hodge nói:
Câu này không nói đến điều xảy ra ở đời sau, nhưng nói đến tính chắc chắn của trình tự diễn tiến, hay mối nối kết nhân quả. Nếu điều này xảy ra, điều kia sẽ chắc chắn tiếp theo sau. 18
6:6 Trong phép báptêm, chúng ta tuyên xưng con người cũ của mình đã bị đóng đinh với Đấng Christ. Người cũ của chúng ta nói đến toàn bộ con người của chúng ta khi làm con cái của Ađam - tức là bản ngã cũ, xấu xa và chưa được tái sanh cùng với mọi thói quen và sở thích cũ của chúng ta. Khi hoán cải, chúng ta lột bỏ con người cũ và mặc lấy người mới, dường như thể đổi những mảnh giẻ rách ô uế lấy áo xống không tì vít (Côĩôse 3:9,10).
Đóng đinh người cũ tại Gôgôtha có nghĩa để thân thể của tội lỗi không hoạt động được nữa. Thân thể của tội lỗi không nói đến thân thể vật chất này. Đúng hom, nói đến tội lỗi đang cư trú bên trong và đang được nhân cách hóa trở thành một tên bạo chúa cai ưị ưên người đó. Thân thể tội lỗi này bị tiêu diệt đi, có nghĩa là bị vô hiệu hóa, bị làm cho không còn hoạt động như một thế lực điều khiển nữa. Mệnh đề cuối chứng tỏ ý nghĩa này: Chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Chế độ độc tài của tội lỗi trên chúng ta đã bị bẻ gãy.
6:7 Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Lấy ví dụ, đây là con người bị tuyên án phải chết trên ghế điện vì giết một sĩ quan cảnh sát. Ngay khi chết, người ấy được thoát khỏi (nghĩa đen là "được xưng công bình") khỏi tội đó. Án phạt đã được trả xong và vụ án kết thúc.
Giờ đây chúng ta đã chết với Đấng Christ ưên thập tự giá tại Gôgôtha. Không những án phạt của chúng ta được trả xong, mà gọng kìm của tội lỗi bóp nghẹt đời sống chúng ta cũng bị bẻ gãy. Chúng ta không còn là phu tù bất lực của tội lỗi nữa.
6:8 Sự đồng chết với Đấng Chrỉst của chúng ta là một mặt của sự thật. Mặt kia chính là chúng ta cũng sẽ cùng sống với Ngài. Chúng ta đã chết đối với tội lỗi; chúng ta sống cho sự công bình. Ách thống trị của tội lỗi ưên chúng ta đã bị phá vỡ; chúng ta dự phần sự sống phục sinh của Đấng Christ ngay Ưên đời này và ngay hiện giờ. Và chúng ta sẽ dự phần sự sống của Ngài suốt cả cõi đời đời, ca ngợi danh Ngài!
6:9 Lòng tín quyết của chúng ta căn cứ Ưên sự kiện Đấng Christ phục sinh sẽ không chết nữa. Sự chết không còn cai trị trên Ngài. Sự chết đã thực sự cai trị ưên Ngài ương ba ngày đêm, nhưng ách thống trị đó đã qua vĩnh viễn rồi. Đấng Christ không bao giờ có thể chết được nữa!
6:10 Khi Đức Chúajêsus chết, Ngài chết cho toàn bộ vấn để tội lỗi một lẩn đủ cả. Ngài đã chết đối với những yêu cầu của tội lỗi, tiền công của tội lỗi, những đòi hỏi của tội lỗi, hình phạt của tội lỗi. Ngài hoàn tất công tác để giải quyết xong cách hoàn hảo đến nỗi không bao giờ cần lập lại nữa. Giờ đây Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Đương nhiên, trên một phương diện, Ngài luôn luôn sống cho Đức Chúa Trời. Nhưng giờ đây Ngài sống cho Đức Chúa Trời ương mối quan hệ
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mới, với tư cách Đấng Phục Sinh, và ương một phạm vi mới, là nơi tội lỗi không bao giờ bước vào được.
Trước khỉ tiếp tục, chúng ta ôn lại mười câu đầu. Đề tài chung là sự nên thánh - phương pháp của Đức Chúa Trời cho nếp sống thánh khiết, về địa vị trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta được xem như đã chết với Đấng Christ và đã đồng sống lại với Ngài. Điều này được mồ tả trong phép báptêm. Sự đồng chết với Đấng Christ kết thúc lịch sử của chúng ta là những người nam nữ ữong Ađam. Lời tuyên án của Đức Chúa Trời trên con người cũ của chúng ta không phải là sự cải cách nhưng là sự chết. Và lời tuyên án được thực thi khi chúng ta chết với Đấng Christ. Giờ đây chúng ta được sống lại với Đấng Christ để sống ương đời mới. Ách bạo chúa của tội lỗi ưên chúng ta bị bẻ gãy, vì tội lỗi không còn nói được gì với người đã chết. Giờ đây chúng ta được tự do để sống cho Đức Chúa Trời.
6:11 Phaolô mô tả sự thực về mặt địa vị cho chúng ta. Giờ đây ông quay sang kết quả thực tiễn của sự thật ấy trong đời sống chúng ta. Chúng ta phải COI như mình đã chết về tội lỗi, và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jẽsus Chrỉsỉ.
"Coi" ở đây nghĩa là chấp nhận điều Đức Chúa Trời đã phán về chúng ta là đúng, và sống theo đúng điều đó. Ruth Paxson viết:
[Điều này có nghĩa] tin Lời Chúa phán trong Rôma 6:6 và biết đây là một sự thật trong sự cứu rỗi cá nhân của chính mình. Điều này đòi hỏi hành động rõ ràng của đức tin, đem lọi một thái độ cố định đối với "người cũ." Chúng ta sẽ nhìn người cũ tại chỗ Đức Chúa Trời nhìn thấy nó - trên thập tự giá, đã bị đồng chết với Đấng Christ. Đức tin sẽ hành động liên tục để giữ cho người cũ ở yên tại chỗ ăn điển đã đặt nó. Điều này buộc chúng ta dự phần rất sâu nhiệm, vì có nghĩa chúng ta hết lòng ưng thuận Đức Chúa Trời lên án và đoán xét "cái tôi" cũ là hoàn toàn không xứng đáng được sống và hoàn toàn bị tước hết mọi đòi hỏi nào khác nữa trên chúng ta. Bước đầu tiên trong nếp sống thánh khiết thực tiễn chính là bước coi "con người cũ" đã bị đóng đinh. 19
Chúng ta coi mình chết về tội lỗi
khi đáp ứng với cám đỗ như cách đáp ứng của một người chết. Một ngày kia Augustine gặp một phụ nữ theo bắt chuyện, cô vốn là tình nhân của ông trước khi ông hoán cải. Khi ông quay lại rồi bỏ đi thật nhanh, nàng kêu lên đàng sau ông: "Augustine, chính em đây mà! Em đây!" ông vừa bước nhanh hơn, vừa nói vói ra sau: "Đúng, ta biết, nhưng đây không còn là ta nữa!" 20 Ý ông muốn nói mình đã chết đối với tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời. Người chết không còn liên quan gì đến gian dâm, nói dối, lừa gạt, nói hành, hay bất kỳ tội lỗi nào khác.
Giờ đây chúng ta sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jẽsus Christ. Điều này có nghĩa chúng ta được kêu gọi đến sự thánh khiết, thờ phượng, cầu nguyện, phục vụ và sinh kết quả.
6:12 Chúng ta thấy Ương 6:6, con người cũ của chúng ta bị đóng đinh để tội lỗi trong tư cách tên bạo chúa đang
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cai trị bị hạ gục, để chúng ta không còn là những phu tù bất lực của tội lỗi nữa. Giờ đây, lời khuyên thực tế được căn cứ ưên sự thực về địa vị. Chúng ta đừng để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của mình bằng cách vâng theo những ước muốn xấu của nó nữa. Tại đồi Gôgôtha, quyền cai trị của tội lỗi đã kết thúc bởi sự chết. Giờ đây, chúng ta phải tận dụng điều đó thật thực tiễn. Sự cộng tác của chúng ta là cần thiết. Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể khiến chúng ta nên thánh, nhưng Ngài sẽ không làm điều đó nếu chúng ta không sẵn lòng dự phần.
6:13 Điều này đưa chúng ta đến từ ngữ chìa khóa thứ ba ương đoạn này -DÂNG. Chứng ta không được phép dâng các chi thể của mình cho tội lỗi, để dùng làm vũ khí hay công cụ của gian ác. Bổn phận của chúng ta là giao quyền kiểm soát các chi thể mình cho Đức Chúa Trời, để được dùng phục vụ sự công bình. Suy cho cùng, chúng ta đã được sống lại từ sự chết; và như được nhắc ương 6:4, chúng ta phải bước đi trong đời sống mới.
6:14 Giờ đây thêm một nguyên nhân khác nữa cho biết vì sao là tín hữu, chúng ta không để tội lỗi cai trị mình. Nguyên nhân thứ nhất là: người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Đấng Christ (ó:ó). Nguyên nhân thứ nhì là chứng tã không thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển.
Tội lỗi thực sự thắng thế trên người còn ở dưới luật pháp. Vì sao vậy? Vì luật pháp cho biết phải làm gì nhưng không ban quyền năng để làm. Và luật pháp khơi dậy những khát vọng âm ỉ Ương bản chất con người sa ngã để làm những điều bị cấm. Chuyện xưa kể rằng "trái cấm thật ngọt ngào."
Tội lỗi không cai trị trẽn người ở dưới ân điển. Tín hữu đã chết đối với tội lỗi. Tín hữu nhận lấy Thánh Linh ngự ương lòng như quyền năng cho nếp sống thánh khiết. Và tín hữu yêu mến Cứu Chúa do được thôi thúc bởi tình yêu, chứ không bởi sợ hình phạt. Ân điển là điều duy nhất thực sự đem lại sự thánh khiết. Đúng như Denney nói: "Không phải sự kiềm chế nhưng chính là sự cảm thúc mới giải phóng khỏi tội lỗi, không phải núi Sỉnai nhưng chính núi Gôgôtha mới tạo nên các thánh đồ."21
6:15 Những người sợ ân điển thì quả quyết ân điển cấp giấy phép để phạm tội. Phaolô thẳng thừng đáp lại sai lầm này bằng cách đặt câu hỏi, rồi sau đó thẳng thắn bác bỏ. Chúng ta được buông tha khỏi luật pháp nhưng không phải là vô luật pháp. Ân điển có nghĩa được tự do để phục vụ Chúa, chứ không phải để phạm tội chống nghịch Ngài.
Trong 6:1, thắc mắc chính là: "Chúng ta phải cứ ở ừong tội lỗi sao?" Tại đây, câu hỏi lại là: "Chúng ỉa sẽ phạm tội chút đỉnh sao?" Câu ưả lời ữong hai trường hợp đều là "Chẳng hề như vậy!" Thật kinh khiếp. Đức Chúa Trời không thể bỏ qua bất kỳ tội lỗi nào cả.
6:16 Một sự thật rất đơn giản của cuộc đời ấy là khi chúng ta nộp mình cho người nào đó làm chủ thì chúng ta trớ thành tôi mọi của người đó. Tương
tự, nếu chúng ta bán mình cho tội lỗi, chúng ta trở thành nô lệ của tội lỗi, và sự chết đời đời đang chờ ở cuối con đường ấy. Mặt khác, nếu chúng ta chọn vâng lời Đức Chúa Trời, thì kết quả chính là đời sống thánh khiết. Nô lệ của tội lỗi bị ràng buộc vào mặc cảm phạm tội, sợ hãi và khốn khổ, nhưng đầy tớ của Đức Chúa Trời được tự do làm những điều mà bản tánh mới ưa thích. Vậy vì sao lại làm nô lệ ừong khi mình có thể được tự do?
6:17 "Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì anh em - là người ngày trước từng làm đầy tớ của tội lỗi - đã thành tâm đáp ứng đạo lý của Đấng Christ khi chịu lấy ảnh hưởng của đạo ấy" (JBP). Những Cơ Đốc nhân tại Rôma đã hết lòng vâng phục Tin Lành của ân điển mà họ được phó thác, bao gồm mọi giáo lý Phaolô dạy ừong Thơ Tín này.
6:18 Đạo lý đúng phải dẫn đến bổn phận đúng. Để đáp ứng lẽ thật họ được buông tha khối ông chủ "lội lỗi," họ đã trở thành tôi mọi của sự công bình. Cụm từ "được buông tha khỏi tội lỗi" không có nghĩa không còn bản chất tội lỗi nửa. Cũng không phải họ không còn phạm tội nữa. Văn mạch cho thấy điều này nói đến sự buông tha khỏi tội lỗi với tư cách quyền thống trị trong đời sống.
6:19 Trong câu 18, sứ đồ nói về những nô lệ của sự công bình, nhưng ông nhận thấy những người sống công bình thực sự không ở dưới ách nô lệ. "Sự công bình thực tiễn không phải là ách nô lệ, trừ khi nào chúng ta nói theo cách của con người."22 Người nào phạm tội đều là nô lệ của tội lỗi, nhưng ai được Đức Chúa Con buông tha thực sự được tự do (Giăng 8:34,30).
Phaolô giải thích rằng khi ông dùng cách ví von về nô lệ và chủ, ông đang nói theo cách của con người; có nghĩa ông đang dùng minh họa quen thuộc từ đời sống thường ngày. ông làm như vậy vì sự yếu đuối của xác thịt họ - hay nói cách khác là vì lý trí và tâm linh họ khó hiểu chân lý khi ưình bày bằng những từ ngữ tổng quát. Chân lý thường cần được minh họa sao cho ưở nên dễ hiểu.
Trước khi hoán cải, những tín đồ này giao nộp thân thể mình làm nô lệ cho đủ mọi loại ô uế, hết loại gian ác này đến loại gian ác khác. Giờ đây họ nên dâng chính thân thể ấy làm nô lệ cho sự công bình, để đời sống họ thực sự nên thánh.
6:20 Khỉ họ còn là nô lệ của tội lỗi, tự do duy nhất họ được biết đến chính là tự do để thoát khỏi sự công bình. ở trong tình Ưạng như thế thì thật tuyệt vọng - bị ràng buộc bởi mọi điều ác và tự do khỏi mọi điều lành!
6:21 Phaolô thách thức họ (và chúng ta) kiểm kê bông ưái của đời sống chưa được cứu, là bông ưái ương những hoạt động mà giờ đây tín hữu hiện đương hổ thẹn. Marcus Rainsford đưa ra bảng kiểm kê như sau:
1. Những tiện nghi. 2. Tôn sùng cảm tình. 3. Phí phạm thì giờ. 4. Lạm đụng ảnh hướng. 5. Cư xử xấu với những bạn bè tốt nhất. 6. Vi phạm đến những lợi ích tốt nhất của chúng ta. 7. Xúc phạm đến tình yêu - đặc biệt là tình yêu của Đức Chúa Trời. Hoặc nói tóm tắt trong một từ ngữ -HỔ THẸN. 23
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Cuối cùng của những điểu đó là sự chết. A. T. Pierson viết: "Mọi tội đều có khuynh hướng dẫn đến sự chết, và nếu cứ miệt mài trong tội, thì cuối cùng mục tiêu và kết quả của nó là sự chét."24
6:22 Sự hoán cải thay đổi hoàn toàn địa vị của một con người. Giờ đây người ấy được buông tha khỏi tội lỗi là ông chủ của người, và trở thành một nô lệ sẵn sàng cho Đức Chúa Trời. Kết quả là đời sống thánh khiết hiện tại và sự sống đời đời ở cuối hành ưình. Đương nhiên, tín hữu hiện có sự sống đời đời rồi, nhưng câu Kinh Thánh này nói đến sự sống ấy trong tình ữạng trọn vẹn, bao gồm cả thân thể phục sinh vinh hiển.
6:23 Sứ đổ tóm tắt đề tài bằng cách ừình bày những điểm tương phản sinh động này:
Hai người chủ - tội lỗi và Đức Chúa Trời.
Hai phương pháp - tiền công và sự ban cho miễn phí.
Hai kết quả - sự chết và sự sống đời
đời.
Lưu ý rằng sự sống đời đời ở trong một Thân Vị, và Thân Vị đó chính là Đức Chúa Jêsus Chrisỉ, Chúa chúng ỉa. Tất cả những người ở trong Đấng Christ thì đều có sự sống đời đời. Đơn giản thế thôi!
I. Địa Vị Cùa Luật Pháp Trong Đời sống Tín Hữu (Đoạn 7)
Giờ đây sứ đồ tiên liệu trước câu hỏi dứt khoát sẽ nảy sinh: Cơ Đốc nhân có mối quan hệ nào với luật pháp? Có lẽ Phaolô đặc biệt nghĩ đến những tín hữu Do Thái khi giải đáp thắc mắc này, vì luật pháp được ban cho Ysơraên, nhưng những nguyên tắc ấy vẫn áp dụng cho tín hữu ngoại bang nào đại dột muốn đặt mình dưới luật pháp như một quy luật sống sau khi được xưng công bình rồi.
Ổ đoạn 6, chúng ta thấy sự chết chấm dứt ách bạo chúa của bản chất tội lồi trong đời sống con cái Đức Chúa Trời. Giờ đây chúng ta sẽ thấy tương tự, sự sống chấm dứt quyền thống ưị của luật pháp ưên những người nào ngày trước ở dưới quyền của luật pháp.
7:1 Câu này liên kết với 6:14: "Anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển." Mối liên kết này là: "Đáng ra anh em phải biết mình không thuộc dưới luật pháp - hay anh em không biết sự thật là luật pháp chỉ cai trị người ta khi còn sống hay sao?" Phaolô đang nói với người quen thuộc với những nguyên tắc nền tảng của luật pháp, vì vậy đáng ra họ phải biết luật pháp không nói gì đến người chết.
7:2 Để minh họa, Phaolô cho thấy sự chết phá vỡ hợp đồng hôn nhân như thế nào. Người nữ bị luật hôn nhân ràng buộc với chồng chừng nào chồng còn sống. Nhưng nếu chồng chết, thì người vợ được thoát khỏi luật pháp đó.
7:3 Nếu người nữ kết hôn với người nam khác lúc chổng đương còn sống, thì nàng phạm tội ngoại tình. Tuy nhiên, nếu chổng chết, thì vợ được buông tha để tự do kết hôn lần nữa mà không hề cảm thấy hay có mặc cảm đã phạm tội.
7:4 Để áp dụng minh họa này, chúng ta không được phép áp đặt y nguyên nghĩa đen cho mỗi một chi tiết.
Lấy ví dụ, cả người chồng lẫn người vợ ở đây đều không đại diện cho luật pháp. Ý chính của minh họa là: sự chết phá vỡ mối liên hệ hôn nhân thể nào, thì sự đồng chết với Đấng Christ của tín hữu cũng phá vỡ thẩm quyền pháp lý của luật pháp ưên mình thể ấy.
Để ý Phaolô không nói luật pháp đã chết. Luật pháp vẫn giữ chức vụ hiệu lực để cáo ừách tội lỗi. Và hãy nhớ khi nói "chúng ta" ương phân đoạn này, ông đang nghĩ đến những người Do Thái trước khi họ tín Đấng Christ.
Chúng ta đã được làm cho chết về luật pháp bởi thân thể của Đấng Christ, thân thể ở đây nói đến việc phó nộp thân thể Ngài trong sự chết. Chúng ta không còn dự phần với luật pháp; chúng ta hiện được dự phần với Đấng Christ phục sinh. Một cuộc hôn nhân bị cắt đứt bởi sự chết, và một cuộc hôn nhân mới được thành lập. Và giờ đây chúng ỉa được buông tha khỏi luật pháp thì có thể được kết quả cho Đức Chúa Trời.
7:5 Câu nhắc đến sinh kết quả khiến chúng ta nhớ đến mọi kết quả chúng ta sinh ra khi còn ở trong xác thịt. Cụm từ "trong xác thịt" hiển nhiên không có ý "ưong thân thể này." Trong xác thịt ở đây mô tả địa vị của chúng ta trước khi được cứu. Lúc đó, xác thịt là cơ sở cho địa vị chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta lệ thuộc vào những gì bản tánh chúng ta có hoặc vào những việc có thể làm để tìm sự chấp nhận của Chúa. Trong xác thịt là phản nghĩa với "trong Đấng Christ."
Trước khi hoán cải, chúng ta bị cai trị bởi những tình dục xấu xa bị luật pháp xui khiến. Không phải luật pháp tạo ra chúng, nhưng chỉ khi kể đích danh ra rồi cấm chúng, luật pháp mới khơi dậy những khát khao mạnh mẽ để làm chúng!
Những tình dục hư xấu này biểu hiện ương những chi thể trong thân xác chúng ta, và khi đầu hàng cám dỗ, chúng ta sinh ra những trái độc đem lại sự chết. ở chỗ khác, sứ đổ nói những trái này là công việc của xác thịt: "Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống" (Galati 5:19-21).
7:6 Một trong số rất nhiều điều kỳ diệu xảy ra khi chúng ta hoán cải là chứng ta được buông tha khỏi luật pháp. Đây là kết quả của việc đồng chết với Đấng Christ. Vì Ngài đã chết với tư cách Người Đại Diện chúng ta, nên chúng ta đã đồng chết với Ngài. Khi chịu chết, Ngài làm thỏa mãn mọi đòi hỏi của luật pháp bằng cách trả xong án phạt kinh khiếp của họ. Do đó, chúng ta được buông tha khỏi luật pháp và khỏi lời rủa sả không thể tránh khỏi của luật pháp. Không thể có án phạt hai lần cho cùng một tội.
Đức Chúa Trời sẽ không đòi hỏi đền tội hai lần -
Lần đầu tiên tại tay Đấng đang tuôn huyết Chịu Phạt Thay Tôi.
Rồi sau đó tại tay của tôi.
- Augustus M. Toplady
Giờ đây chúng ta được buông tha để hầu việc theo cách mới của Thánh Linh,
chứ không theo cách cũ cùa văn tự. Sự
phục vụ của chúng ta được thôi thúc bởi tình yêu chứ không bởi SỢ; đây là sự phục vụ của tự do, chứ không phải nô lệ. Đây không còn là vấn đề tuân thủ mù quáng những chi tiết nhỏ nhặt của hình thức và lễ nghi, nhưng là sự tuôn đổ vui mừng từ chính chúng ta vì cớ vinh hiển của Đức Chúa Trời và phước hạnh của người khác.
7:7 Từ toàn bộ điều ừên, có vẻ như Phaolô đang chỉ trích luật pháp. ông nói tín đồ đã chết đối với tội lỗi và chết với luật pháp, do đó có thể tạo ấn tượng luật pháp là xấu. Nhưng không hề như vậy.
Trong 7:7-13, ông tiếp tục mồ tả vai ưò quan trọng của luật pháp trong chính đời sống ông trước khi được cứu. Ông nhấn mạnh bản thân luật pháp không phải là tội lỗi, nhưng luật pháp bày tỏ tội lỗi ương con người. Chính luật pháp cáo trách về sự bại hoại khủng khiếp của lòng ông. Chừng nào còn so sánh mình với người khác, ông còn cảm thấy mình đáng tôn trọng. Nhưng ngay khi những đòi hỏi của luật pháp Đức Chúa Trời thông qua sức mạnh cáo ừách khiến ông nhìn thấy rõ ràng, ông không nói gì được nữa và bị định tội.
Một điều răn cụ thể bày tỏ tội lỗi cho ông chính là điều răn thứ mười: Người chớ tham lam. Tham lam xảy ra trong tâm trí. Dầu có thể Phaolô chưa phạm bất kỳ tội nào nghiêm trọng và ghê gớm đến thế, nhưng giờ đây nhận ra đời sống tư tưởng của mình thật bại hoại. Ông hiểu những Ỷ tưởng xấu là tội lỗi cũng giống y như những hành động xấu vậy. Ông đã có đời sống tư tưởng đầy ô uế. Nếp sống bề ngoài cỏ vẻ tương đối không chỗ trách, nhưng đời sống bề trong của ông là đại sảnh của những điều khủng khiếp.
7:8 Ây là tội lỗi đã nhân dịp, bời điểu răn mà sanh ra mọi thứ ham muốn [xấu] trong lòng tôi. Ham muốn xấu ở đây có nghĩa là sự tham lam. Khi luật pháp cấm mọi loại tham lam xấu xa, bản tánh bại hoại của con người lại càng bị khơi dậy và bị xúi làm. Lấy ví dụ, ưên thực tế luật pháp bảo: "Người không được phép khơi gợi mọi loại gặp gỡ tính dục đầy lạc thú ữong tâm ưí ngươi. Không được phép sống ữong thế giới những hoang tướng đầy tham muốn dâm đãng." Luật pháp cấm nếp sống tư tưởng bẩn thỉu, gian ác, gợi dục. Nhưng bất hạnh thay, luật pháp không ban sức mạnh để đắc thắng. Vì vậy kết quả là: những người sống dưới luật pháp ưở nên ngày càng dính líu vào thế giới ảo mộng của những ô uế tình dục hom bao giờ hết. Họ tiến đến chỗ nhận thấy hễ càng cấm hành động nào đó, thì bản chất sa ngã lại càng muốn làm như thế. "Nước ăn cắp lấy làm ngọt ngào, bánh ăn vụng là ngon thay" (Châm Ngôn 9:17).
Nói cách tương đối, vì không có luật pháp thì tội lỗi chết đi. Bản chất tội lỗi giống như con chó đang ngủ. Khi luật pháp đến nói: "Đừng," con chó này liền thức dậy đi khắp nơi phá phách, làm quá mức mọi điều bị cấm.
7:9 Trước khi bị luật pháp cấm, Phaolô đã sống; có nghĩa là bản chất tội lỗi của ông tương đối ngủ âm ỉ và ông sung sướng phớt lờ, không biết đến hố sâu tội ác ương lòng mình.
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Nhưng khi điểu răn đến - có nghĩa khi điều răn đến cùng với sự cáo ừách day dứt của nó - bản chất tội lỗi của ông bị khơi dậy hoàn toàn. Càng cố vâng lời càng thất bại thảm hại, ông đã chết với mọi hy vọng muốn đạt được sự cứu rỗi bởi tính cách, nghị lực hay nỗ lực của riêng mình. ông chết đối với mọi tư tưởng về đức thiện lành cố hữu của mình. ông chết đối với mọi ước mơ được xưng công bình nhờ tuân giữ luật pháp.
7:10 Ông thấy rằng điểu răn, là thứ nhằm đem lại sự sống, thực sự lại hóa ra đem sự chết đến cho ông. Nhưng ông muốn nói gì khi bảo điều răn vốn nên làm cho tôi sống? Chắc chắn câu này hồi tưởng về Lời Đức Chúa Trời chép ương Lê vi Ký 18:5: "Vậy, hãy giữ luật pháp và mạng lịnh ta, người nào làm theo, thì sẽ nhờ nó mà được sống: Ta là Đức Giêhôva." Lý tưởng mà nói, luật pháp hứa ban sự sống cho người nào tuân giữ. Biển báo bên ngoài chuồng sư tử ghi rằng: "Đứng sau rào chắn." Nếu vâng theo, mệnh lệnh này đem đến sự sống. Nhưng đứa trẻ nào không vâng lời vượt qua để đến chơi với con sư tử đó thì đem đến sự chết.
7:11 Một lần nữa Phaolô nhấn mạnh luật pháp không có gì đáng chê trách. Chính tội lỗi ở bên ương lòng mới khiến ông làm những điều bị luật pháp cấm. Tội lỗi gài bẫy khiến ông suy nghĩ rằng suy cho cùng ưái cấm không đến nỗi tệ như thế, trái cấm sẽ đem đến hạnh phước, và ông có thể phạm mà vẫn thoát khỏi bị phạt. Tội lỗi gợi ý rằng Đức Chúa Trời đang lấy mất của ông những lạc thú vốn ích lợi cho ông. Như vậy, tội lỗi giết chết ông vì nó báo hiệu sự chết đến cho những hy vọng tốt nhất của ông để được xứng đáng hay kiếm được sự cứu rỗi.
7:12 Bản thân luật pháp là thánh, và mỗi điểu răn đểu là thánh, công bình và tốt lành. Trong nếp suy nghĩ, chúng ta phải luôn luôn nhớ luật pháp không có gì trục ưặc cả. Luật pháp được Đức Chúa Trời ban bố nên bởi đó là ữọn lành như biểu hiện về ý muốn của Ngài cho dân sự. Yếu đuối của luật pháp nằm ở chỗ "những chất liệu thô" mà luật pháp phải xử lý: luật pháp được ban cho những người vốn đã là những tội nhân rồi. Họ cần luật pháp để giúp mình hiểu về tội lỗi, nhưng ngoài ra, họ còn cần Cứu Chúa giải thoát họ khỏi án phạt và quyền lực của tội lỗi.
7:13 Điều lành ở đây chỉ về luật pháp, như đã được nói cụ thể trong câu trước. Phaolô nêu câu hỏi: "Có phải luật pháp trở thành sự chết cho tôi không?" để nói rằng "Có phải luật pháp là thủ phạm, để định đoạt số phận Phaolô (và hết thảy chúng ta) là phải chết?" Đương nhiên, câu trả lời là "Chẳng hể như vậy!" Tội lỗi mới chính là thủ phạm. Luật pháp không tạo nên tội lỗi, nhưng bày tỏ tội lỗi Ương toàn bộ tình trạng cực kỳ tội lỗi của nó. "Vì luật pháp cho người biết tội lỗi" (3:20b). Nhưng tới đó chưa phải là hết! Bản chất tội lỗi của con người đáp ứng thế nào khi luật pháp thánh của Đức Chúa Trời cấm bản chất ấy làm một điều gì đó? Câu trả lời thật rõ ràng. Những gì có lẽ là lòng khao khát âm ỉ giờ đây bùng lên thành nỗi đàm mê cháy bỏng! Như vậy, tội lỗi nhơn điểu răn trở nên cực kỳ tội lỗi.
810
RÔMA
811
RÔMA


Dường như có mâu thuẫn giữa những lời Phaolô nói ở đây so với 7:10. ở 7:10, Phaolô nói ông thấy luật pháp là để đem đến sự chết. ổ đây ông không chấp nhận luật pháp ưở thành sự chết cho mình. Giải pháp là thế này. Bản thân luật pháp một mặt không thể cải thiện bản tánh cũ, mặt khác không thể khiến bản tánh ấy phạm tội. Luật pháp có thể bày tỏ tội lỗi, cũng giống như nhiệt kế cho biết nhiệt độ vậy. Nhưng luật pháp không thể kiểm soát tội lỗi giống như thiết bị điều hòa nhiệt độ có thể kiểm soát nhiệt độ.
Nhưng điều xảy ra là thế này: bản chất con người sa ngã có bản năng muốn làm bất kỳ điều gì bị cấm. Vì vậy bản chất đó sử dụng luật pháp để đánh thức những tham muốn vẫn ngủ yên ừong đời sống của tội nhân ấy khi chưa bị cấm. Con người càng cố gắng thì càng tệ hại hơn, cho đến cuối cùng mất hết mọi hy vọng. Nhờ đó, tội lỗi sử dụng luật pháp để khiến mọi hy vọng nhằm cải tiến phải chết đi trong người ấy. Và người thấy tình Ưạng cực kỳ tội lỗi của bản chất cũ bùng lên chưa từng thấy trước đây.
7:14 Cho đến lúc này, sứ đồ vẫn đang mô tả kinh nghiệm quá khứ trong đời sống mình - tức là những khủng hoảng cực kỳ khó chịu khi bị cáo trách sâu xa về tội lỗi thông qua chức vụ của luật pháp.
Giờ đây ông thay đổi sang thì hiện tại để mô tả kinh nghiệm mình đã có kể từ khi được tái sanh - tức là xung đột giữa hai bản tánh và tình trạng không thể cậy sức riêng để tim sự giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi đang ở bên trong. Phaolô công nhận luật pháp là thiêng liêng - có nghĩa bản thân luật pháp là thánh khiết và được điều chỉnh thích nghi cho ích lợi thuộc linh của con người. Nhưng ông nhận thấy mình là xác thịt vì không kinh nghiệm chiến thắng trên quyền lực của tội lỗi ở bên ương đời sống mình. ông bị bán cho tội lỗi. Ông cảm thấy như thể mình đã bị bán làm nô lệ cho người chủ là tội lỗi.
7:15 Giờ đây Phaolô mô tả cuộc đấu ữanh đang tiếp diễn ữong người tín đồ nào chưa biết sự thật về việc mình đồng chết và đồng sống lại với Đấng Christ. Đây là cuộc chiến giữa hai bản tánh ương người ưèo lên núi Sỉnai để tìm sự thánh khiết. Harry Foster giải thích:
Đây là con người cố gắng đạt đến sự thánh khiết bởi nỗ lực cá nhân, vật lộn với mọi sức mạnh của mình để làm trọn những điều răn "thánh khiết, công bình và tốt lành" cửa Đức Chúa Trời (câu 12) để rồi rốt cuộc chỉ phát hiện rằng càng gắng sức bao nhiêu, tình trạng càng tệ hơn bấy nhiêu. Đây là một trận đánh đàng nào cũng thua, và chẳng lấy gì làm lạ vì sức mạnh của bản tánh con người sa ngã không chinh phục được tội lỗi cũng không sống trong thánh khiết được. 25
Để ý sự nổi bật của đại từ danh xưng ngôi thứ nhất - tôi, cho tôi, của tôi; chúng xuất hiện hơn bốn mươi lần trong câu 9-25! Những người nào trải qua từng trải trong Rôma 7 này đã uống quá liều "Vitamin Tôi." Họ hướng đến chính mình để nghĩ đến cốt lõi, tìm kiếm chiến thắng ở nơi bản thân mình, là nơi không thể tìm ra.
Buồn thay, phần lớn công tác tư vấn tâm lý Cơ Đốc thời hiện đại tập Ưung
chú ý của người được tư vấn vào chính bản thân người ấy nên bởi đó càng tăng thêm thay vì giải tỏa nan để. Người ta cần biết họ đã chết với Đấng Christ và đã sống với Ngài để bước đi ưong đời sống mới. Sau đó, thay vì cố gắng cải tiến xác thịt, họ sẽ hạ nó xuống mồ mả của Chúa Jêsus.
Để mô tả cuộc đấu Ưanh giữa hai bản tánh, Phaolô nói, tôi không hiểu điểu mình làm. ông là một nhân cách phân lập, một người hai mặt. ồng thấy mình buông thả ương những điều mình không muốn làm, và đang làm những việc mình ghét.
7:16 Như vậy, khi Phaolô làm những việc mà ưí phán đoán tốt lành hơn của ông đã lên án, thì ông đang đứng về phía luật pháp để chống lại chính mình, vì luật pháp cũng lên án chúng. Vì vậy, trong lòng ông đồng ý luật pháp là tốt lành.
7:17 Điều này dẫn đến kết luận thủ phạm không phải là con người mới ương Đấng Christ, nhưng là bản tánh tội lỗi bại hoại đang ở ừong ông. Nhưng chúng ta phải cẩn thận ở đây. Chúng ta đừng biện minh cho việc phạm tội của mình bằng cách đổ thừa hết cho tội lỗi đang ở bề Ương. Chúng ta chịu trách nhiệm về những việc mình làm, và chúng ta không được sử dụng câu này để "trút trách nhiệm." Tất cả những gì Phaolô đang làm ở đây là truy nguyên nguồn gốc hành vi tội lỗi của mình, chứ không để biện hộ hay bào chữa cho nó.
7:18 Chúng ta không thể tiến bộ trong sự nên thánh chừng nào chúng ta chưa học biết được điều Phaolô đã học ở* đây - Vả tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi. Chữ "xác thịt" ở đây nói đến bản chất xấu xa bại hoại được thừa hưởng từ Ađam và hiện vẫn đang ở ương mọi tín hữu. Đấy là nguồn của mọi việc làm gian ác mà con người thực hiện. Nơi nó chẳng có điều gì tốt lành cả.
Khi chúng ta biết điều này, nó giải thoát chúng ta khỏi việc tìm kiếm bất kỳ điều gì tốt lành trong bản tánh cũ. Nó giải thoát chúng ta khỏi thất vọng khỉ không tìm được điều gì tốt lành tại đó. Và nó giải thoát chúng ta khỏi ám ảnh với chính mình. Suy nghĩ hướng nội chẳng đem lại chiến thắng nào cả. Một người Tô Cách Lan thánh thiện, là Robert Murray McCheyne, có nói, cứ mỗi lần chúng ta nhìn đến chính mình, chúng ta nên nhìn mười lần đến Đấng Christ.
Để khẳng định sự tuyệt vọng của xác thịt, sứ đồ than vãn dầu khao khát làm điều phải, trong ông vẫn không có những nguồn cung ứng để biến khao khát thành hành động. Đương nhiên, rắc rối chính là ông đang ném chiếc neo của mình ngay bên trong con thuyền.
7:19 Do đó, xung đột giữa hai bản tánh cứ nổi lên hoài. ông thấy mình không làm được điểu lành mình muốn, ưái lại, cứ làm điểu dữ mình vốn khinh thường. Ông chỉ là một mớ to tướng những mâu thuẫn và nghịch lý.
7:20 Chúng ta có thể diễn ý câu này như sau: "Giờ đây nếu tôi (bản tánh cũ) làm điểu tôi (bản tánh mới) không muốn làm, thì không phải là tôi (con người này) làm việc đó, nhưng tội lỗi ở trong tôi." Một lần nữa, nên biết rõ
rằng Phaolô không tự biện hộ hay phủ nhận ưách nhiệm. Ông chỉ đơn giản nói mình không tìm được sự giải cứu khỏi quyền lực của tội lỗi ở bề ương, và khi phạm tội, ông phạm không phải do ước muốn của con người mới.
7:21 Ông thấy được một nguyên tắc hay một luật đang hành động Ương đời sống ông khiến mọi ý định tốt lành của ông đều kết thúc ữong thất bại. Tuy muốn làm điều đúng, rốt cuộc ông lại kết thúc bằng cách phạm tội.
7:22 Về phần bản tánh mới, ông ưa thích luật pháp của Đức Chúa Trời. ông biết luật pháp là thánh, và đó là biểu hiện về ý muốn của Đức Chúa Trời. Ông muốn làm theo ý muốn của Chúa.
7:23 Nhưng ông thấy một nguyên tắc ưái ngược lại đang hành động trong đời sống mình, chống lại bản tánh mới, và khiến mình trớ thành phu tù của tội lỗi ở bề Ưong. George Cutting viết:
Dầu theo con người bề trong, ông thích luật pháp, nhưng luật pháp không ban cho ông quyền năng nào cả. Nói cách khác, ông đang cố hoàn thành điều Đức Chúa Trời tuyên bố là hoàn toàn không thể làm được - tức là bắt xác thịt phục dưới luật pháp thánh của Đức Chúa Trời. Ông thấy xác thịt chăm chú những điều thuộc về xác thịt, và bản thân nó chính là kẻ thù của luật pháp Đức Chúa Trời thậm chí là kẻ thù của chính Đức Chúa Trời nữa. 26
7:24 Giờ đây Phaolô buông ra câu thở dài hùng hồn nổi tiếng của ông. Ông cảm thấy như bị buộc một thân thể đang thối rữa vào lưng mình. Đương nhiên, thân thể này là bản tánh cũ trong toàn bộ bại hoại của nó. Trong cảnh khốn nạn của mình, ông công nhận không thể tự cứu khỏi ách nô lệ kinh tởm gớm ghiếc này. ông phải được giúp đỡ từ nguồn nào đỏ từ bên ngoài.
7:25 Lời tạ om bật lên mở đầu câu này có thể hiểu ít nhất theo hai cách. Câu này có thể mang nghĩa "Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự giải cứu này đến bởi Đức Chúa Jẽsus Christ, Chúa chúng la" hoặc có thể là một câu nói riêng để Phaolồ cảm tạ Đức Chúa Trời thông qua Đức Chúa Jêsus rằng ông không còn là con người khốn nạn của câu trước nữa.
Phần còn lại của câu nẩy tóm tắt mối xung đột giữa hai bản tánh trước khi nhận ra sự giải thoát. Tín hữu lấy tâm trí đổi mới này - hay bản tánh mới - phục vụ luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt (hay bẳn tánh cũ) phục luật pháp của tội lỗi. Qua đoạn kế tiếp, chúng ta mới thấy phần giải thích con đường giải cứu.
J. Đức Thánh Linh với tư cách quyền năng cho nếp sũng thánh khiết (Đoạn 8)
Đề tài nếp sống thánh khiết vẫn tiếp tục. Trong Đoạn ỏ, Phaolô giải đáp thắc mắc "Sự dạy dỗ của Tin Lành (sự cứu rỗi chỉ bởi một mình đức tin mà thôi) có cho phép hay thậm chí có khích lệ nếp sống tội lỗi không?" Trong Đoạn 7, ông đối mặt với thắc mắc "Tin Lành có dạy Cơ Đốc nhân giữ luật pháp để sống cuộc đời thánh khiết không?" Giờ đây thắc mắc là: Làm cách nào để Cơ Đốc nhẫn được ban năng lực sống cuộc đời thánh khiết?
Chúng ta thấy ngay rằng các đại từ nhân xưng vốn rất nổi bật trong đoạn 7 hầu như đã biến mất, và Đức Thánh
Linh ưở thành Thân Vị nổi bật. Đây là chìa khóa quan ưọng để hiểu phân đoạn này. Chiến thắng không ở nơi chúng ta nhưng ở nơi Thánh Linh, là Đấng ngự ưong chúng ta. A. J. Gordon liệt kê bảy sự giúp đỡ của Thánh Linh: tự do trong sự phục vụ (câu 2); sức mạnh để phục vụ (câu li); chiến thắng tội lỗi (câu
13)	; sự hướng dẫn ữong phục vụ (câu
14)	; lời chứng về tư cách làm con (câu ló); giúp đỡ ưong sự phục vụ (câu 26); giúp đỡ ữong sự cầu nguyện (câu 26).
8:1 Từ trũng sâu tuyệt vọng và thất bại, vị sứ đồ giờ đây đã lên đến đỉnh cao với tiếng reo mừng đắc thắng: Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christỉ Có thể hiểu câu này theo hai cách.
Thứ nhất, không còn sự đoán phạt
thiên thượng nào nữa cho tội lỗi của chúng ta, vì chúng ta hiện ở trong Đấng Christ. vẫn có sự đoán phạt chừng nào chúng ta vẫn còn ở trong thủ lãnh liên minh thứ nhất của mình, là Ađam. Nhưng giờ đây chúng ta ở trong Đấng Christ, nên do đó được buông tha khỏi sự đoán phạt cũng như Ngài. Vì vậy chúng ta có thể reo to thách thức:
Hãy đến với Cứu Chúa phước hạnh của tôi,
Nhận lấy Ngài từ sự tôn trọng của Đức Chúa Trời;
Hãy chứng minh Chúa Jêsus có một đốm tội trước đã,
Sau đó hãy bảo rằng tôi ô uế.
- w. N. Tomkins Nhưng điều này cũng có nghĩa không cần đến kiểu tự lên án mà Phaolô mô tả trong đoạn 7. Có thể chúng ta gặp kỉnh nghiệm của Rôma 7, là không thể làm trọn những đòi hỏi của luật pháp bằng nỗ lực riêng của mình, nhưng không buộc phải cứ ở đó. Câu 2 giải thích vì sao không còn sự đoán phạt nào.27
8:2 Luật pháp của Thánh Lỉnh về sự sống trong Đức Chúa Jêsus Chrỉst buông tha tôi khỏi luật pháp của tội lỗi và sự chết. Đây là hai luật hay hai nguyên tắc đối lập nhau. Nguyên tắc đặc trưng của Đức Thánh Linh là ban quyền năng cho tín hữu sống thánh khiết. Nguyên tắc đặc trưng của tội lỗi ở bên Ương là kéo người ấy xuống sự chết. Cũng giống như luật ương trường vậy. Khi bạn ném quả banh lên ười, nó rơi xuống vì nặng hơn chỗ không khí nó thế chỗ. Một con chim sống cũng nặng hơn không khí nó thế chỗ, nhưng khi bạn quăng con chim lên ười, nó bay mất. Luật của sự sống ưong con chim đã thắng hem luật ương trường. Vì vậy, Đức Thánh Linh cung cấp sự sống phục sinh của Chúa Jêsus, khiến tín hữu được buông tha khỏi luật pháp của tội lỗi và sự chết.
8:3 Luật pháp không bao giờ khiến người ta làm trọn những đòi hỏi thiêng liêng của nó, nhưng nơi nào luật pháp thất bại thì ân điển vượt trồi. Chúng ta hãy xem bằng cách nào có được như vậy!
Luật pháp không thể tạo nếp sống thánh khiết vì luật pháp yếu đuối qua xác thịt. Rắc rối không phải là luật pháp, nhưng là bản chất con người sa ngã. Luật pháp bày tỏ cho con người đã là những tội nhân và không có sức
mạnh để vâng lời. Nhưng Đức Chúa Trời can thiệp bằng cách sai chính Con Ngài lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi của chúng la. Hãy chú ý cẩn thận, Đức Chúa Jêsus không đến ương chính xác thịt tội lỗi nhưng trong "xác thịt giống như" xác thịt tội lỗi. Ngài không hề phạm tội (I.Phierơ 2:22), Ngài không hề biết đến tội (Il.Côrinhtô 5:21) và ữong Ngài không có tội lỗi nào (I.Giăng 3:5). Nhưng bằng cách vào thế gian ữong hình thể con người, Ngài giống với con người tội lỗi. Là một của tế lễ chuộc tội, Đấng Christ đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Ngài chết không chỉ vì những tội chúng ta phạm (I.Phierơ 3:18) mà còn vì bản tánh tội lỗi của chúng ta nữa. Nói cách khác, Ngài đã chết thay cho con người của chứng ta cũng như cho những việc chúng ta đã làm. Khi Ngài chết thay như vậy, Ngài đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Chưa hề có chỗ nào nói bản tánh xác thịt của chúng ta được tha thứ; nó bị đoán phạt. Chính những tội lỗi chúng ta đã phạm mới được tha thứ.
8:4 Giờ đây, những đòi hối công bình của luật pháp được làm trọn trong chúng ỉa là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. Khi chúng ta giao nộp quyền kiểm soát đời sống mình cho Thánh Linh, Ngài ban cho chúng ta quyền năng để yêu mến Đức Chúa Trời và yêu mến người lân cận, suy cho cùng, ấy chính là điều luật pháp đòi hỏi.
Trong bốn câu đầu tiên này, sứ đồ gom các tuyến lập luận của mình từ 5:12 đến 7:25. Trong 5:12-21, ông đã thảo luận những tư cách thủ lãnh liên minh của Ađam và của Đấng Christ. Giờ đây ưong 8:1, ông cho thấy sự đoán phạt chúng ta thừa hưởng từ sự liên hiệp với Ađam đã bị cất bỏ bởi chúng ta đã liên hiệp với Đấng Christ. Trong đoạn ố và 7, ông thảo luận những nan đề khủng khiếp của tội lỗi ữong bản tánh này. Giờ đây ông công bố cách đắc thắng rằng luật pháp Thánh Linh về sự sống ương Đức Chúa Jêsus Christ đã buông tha chúng ta khỏi luật pháp của tội lỗi và sự chết. Trong đoạn 7 toàn bộ đề tài về luật pháp được nêu ra. Giờ đây chúng ta biết những đòi hỏi của luật pháp đã được thỏa đáp bới đời sống chịu quyền kiểm soát của Thánh Linh.
8:5 Kẻ sống theo xác thịt - tức là những người chưa hoán cải - thì chăm những sự thuộc về xác thịt. Họ vâng theo những thúc giục của xác thịt. Họ sống để làm thỏa mãn những khát vọng của bản tánh bại hoại này. Họ cố thỏa mãn cho thân thể này, là thứ chỉ ưong một vài năm ngắn ngủi sẽ biến thành bụi đất.
Nhưng những người sống theo Thánh Linh - tức là những tín hữu thật - thì vượt lên ưên thịt và huyết để sống cho những điều đời đời. Tâm trí họ đầy dẫy suy nghĩ về Lời Đức Chúa Trời, cầu nguyện, thờ phượng và sự phục vụ Cơ Dóc.
8:6 Chăm về xác thịt - tức là khuynh hướng tính thần thiên về bản tánh sa ngã - sanh ra sự chết. Sanh ra sự chết đối với cả sự hưởng thụ hiện tại lẫn số phận đời đời. Nó mang toàn bộ tiềm năng của sự chết ương mình, cũng giống như dùng thuốc độc quá liều.
812
rôma
808
rôma


Nhưng chăm về Thánh Lỉnh sanh ra sự sống và bình an. Thánh Lỉnh của Đức Chúa Trời là bảo chứng về sự sống vốn thật sự là sự sống, bảo chứng về sự bình an với Đức Chúa Trời và về đời sống yên ổn.
8:7 Nếp suy nghĩ của xác thịt là sự chết vì Ihù địch với Đức Chúa Trời. Tội nhân là kẻ dấy nghịch chống Đức Chúa Trời và chủ động thù địch với Ngài. Nếu cần bằng chứng, nó được nhìn thấy rõ ràng ữong việc đóng đinh Đức Chúa Jêsus Christ. Tâm ưí xác thịt không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời. Nó muốn theo ý riêng của mình, chứ không muốn theo ý Chúa. Nó muốn tự làm chủ mình, chứ không sấp mình trước quyền cai trị của Ngài. Bản tánh của nó là không thể phục luật pháp của Chúa. Nó không những thiếu mất khuynh hướng, mà còn thiếu cả quyền năng nữa. Xác thịt là chết đối với Đức Chúa Trời.
8:8 Do đó chẳng lấy gì làm lạ khi những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hãy suy nghĩ điều đó! Người chưa được cứu không thể làm bất kỳ điều gì để đẹp lòng Đức Chúa Trời - không một việc lành nào, không một sự tuân thủ lễ nghi tôn giáo nào, không một sự phục vụ hy sinh nào, tuyệt đối không một điều nào. Trước hết, người ấy phải chấp nhận địa vị của một tội nhân có tội và tiếp nhận Đấng Christ bởi một hành động rõ ràng của đức tin. Chỉ lúc đó thì người ấy mới nhận được nụ cười chấp thuận của Đức Chúa Trời.
8:9 Khi một người được sanh lại thì không còn ở trong xác thịt nhưng ở trong Thánh Lỉnh. Người ấy sống ứong một phạm vỉ khác hẳn. Cá sống dưới nước và con người sống Ưong không khí thể nào, thì tín hữu sống ưong Thánh Linh cũng thể ấy. Người ấy không những sống ương Thánh Linh, nhưng Thánh Linh còn sống ương người nữa. Trên thực tế, nếu không có Thánh Lỉnh của Đấng Chrỉst sống ương người thì người đó không thuộc về Đấng Christ. Dầu có thắc mắc liệu Thánh Lỉnh của Đấng Christ ở đây có phải cũng chính là Đức Thánh Linh không, nhưng giả định cho rằng cả hai cùng là một dường như phù hợp nhất ữong văn mạch này.
8:10 Qua chức vụ của Thánh Linh, Đấng Christ thực sự ở trong tín hữu. Thật lạ lùng khi nghĩ Chúa của sự sống và vinh hiển đang ở ương thân thể chúng ta, đặc biệt khi chúng ta nhớ rằng thân thể này phải bị chết vì cớ tội lỗi. Có người sẽ bảo họ vẫn chưa chết như câu Kinh Thánh này dường như nói lên. Không, nhưng sức mạnh của sự chết đang hành động ưong họ, và dứt khoát họ sẽ chết nếu Chúa không trớ lại trong lúc này.
Trái ngược với thân thể, thẩn lỉnh 28 sống nhân cớ sự công bình. Dầu đã một lần bị chết đối với Đức Chúa Trời, nhưng thần linh đã được làm cho sống qua công tác công bình của Đức Chúa Jêsus Christ ương sự chết và sống lại của Ngài, và vì sự công bình của Đức Chúa Trời được quy kể cho chúng ta.
8:11 Nhưng lời nhắc nhớ rằng thân thể vẫn phải chịu chết không cần gây ra lo sợ hay tuyệt vọng. Chính sự thực Đức Thánh Linh ở trong thân thể chúng ta là sự bảo đảm, Ngài đã khiến Đấng Christ
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từ kẻ chết sống lại thể nào, thì Ngài cũng sẽ ban sự sống cho thân thể hay chết của chúng ỉa thể ấy. Đây sẽ là
hành động cuối cùng của sự cứu chuộc chúng ta - khi thân thể chúng ta được vinh hiển giống như thân thể vinh hiển của Cứu Chúa.
8:12 Giờ đây khi thấy sự tương phản rõ rệt giữa xác thịt và Thánh Linh, chúng ta rút ra được kết luận gì? Chúng ta không mắc nợ xác thịt, để phải sống theo những mệnh lệnh của nó. Bẳn tánh cũ, gian ác và hư hoại chẳng khác gì hơn miếng giẻ rách. Nó chẳng hề làm điều gì tốt lành cho chúng ta. Nếu Đấng Christ không cứu chúng ta, xác thịt ắt đã kéo chúng ta xuống nơi sâu thẳm nhất, đen tối nhất, nóng nhất ưong địa ngục. Tại sao chúng ta còn cảm thấy có bổn phận đối với một kẻ thù như thế?
8:13 Những ai sống theo xác thịt thì phải chết, không những chết thuộc thể mà còn chết đời đời. sống theo xác thịt tức là chưa được cứu. Điều này được nói rõ ưong 8:4,5. Nhưng vì sao Phaolô nói điều này cho những người đã là Cơ Đốc nhân? Có phải ông ám chỉ một số Cơ Đốc nhân có thể rốt cuộc sẽ bị hư mất không? Không, nhưng sứ đồ thường đưa kèm những lời cảnh cáo và tự tra xét trong các bức thơ của mình, vì nhận thấy ưong mỗi Hội Thánh cỏ thể vẫn còn người chưa hề được thật sự tái sanh.
Phần còn lại của câu này mô tả điều đặc biệt đúng cho những tín hữu thật. Nhờ sự ban quyền năng của Thánh Lỉnh, họ đã làm cho chết các việc làm của thân thể. Giờ đây họ đang hưởng sự sống đời đời, và sẽ bước vào sự sống ấy cách đầy trọn khi lìa trần gian này.
8:14 Một cách khác nữa để mô tả những tín hữu thật là nói họ được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt. Ổ đây, Phaolô không nói đến những trường hợp ngoạn mục của sự dẫn dắt thiên thượng trong đời sống những Cơ Đốc nhân nổi bật. Đúng hơn, ông đang nói đến điều đúng cho mọi con cái của Đức Chúa Trời - tức là họ được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt. Đây không phải là vấn đề mức độ họ đầu phục Đức Thánh Lỉnh, nhưng là mối quan hệ xảy ra tại thời điểm hoán cải.
Tư cách làm con ám chỉ sự tiếp nhận vào ưong gia đình của Đức Chúa Trời, cùng với mọi đặc ân và ưách nhiệm của người con thành nhân. Một tân tín hữu không buộc phải chờ đến một lúc nào đó rồi mới được bước vào cơ nghiệp thuộc linh của mình; chính lúc người được cứu thì cơ nghiệp ấy đã thuộc về người rồi, và điều này áp dụng cho mọi tín hữu, cả nam lẫn nữ, cả những bé trai lẫn bé gái.
8:15 Những người sống dưới luật pháp giống như ưẻ em vị thành niên, bị ra lệnh lung tung như thể là những tôi tớ, và luôn luôn sống trong nỗi sợ bị hình phạt. Khi một người được sanh lại, không phải người ấy được sanh vào địa vị nô lệ. Không phải người ấy được đưa vào nhà Đức Chúa Trời để làm nô lệ. Trái lại, để nhận thần trí của sự làm con nuôi; có nghĩa người ấy được đặt vào Ương gia đình của Đức Chúa Trời như một người con trưởng thành. Bởi bản năng thuộc linh thật, người nhìn lên Đức Chúa Trời và gọi Ngài là "Aba, Cha." Aba là tiếng Aram, một chữ chịu khổ rất nhiều qua các bản dịch. Đây là
một hình thức thân mật của từ ngữ cha - như là "papa" hoặc "daddy" ương Anh ngữ (tiếng gọi cha đầy ữìu mến). Tuy có thể chúng ta ngần ngại không dám dùng những từ Anh ngữ quen thuộc như thế để thưa chuyện với Đức Chúa Trời, nhưng sự thực vẫn là Ngài là Đấng cao vô hạn, cũng là Đấng ở gần vô hạn.
Cụm từ thần trí29 của sự làm con nuôi có thể cũng là câu nói đến Thánh Linh, Đấng khiến tín hữu ý thức được chân giá ữị đặc biệt của mình là người con. Hoặc cụm từ này có thể nói đến sự nhận thức ra hay thái độ của sự làm con nuôi để đối chiếu với thần trí của tôi mọi.
Sự làm con nuôi được sử dụng theo ba cách khác nhau ữong thơ Rôma. ở đây, chữ này chỉ về ý thức tư cách làm con do Đức Thánh Linh tạo ra Ưong đời sống của tín hữu. Trong 8:23, chữ này nhìn hướng tới thời điểm thân thể tín hữu sẽ được cứu chuộc hoặc được vinh hiển. Trong 9:4, chữ này hồi tưởng lại thời điểm Đức Chúa Trời gọi Ysơraên làm con cái Ngài (Xuất Êdíptô Ký 4:22).
Trong Galati 4:5 và Êphêsô Ì :5, chữ muốn nói đến "đặt đứa con vào vị ưí" tức là hành động đặt mọi tín hữu vào vị trí những người con trưởng thành và thành nhân cùng với mọi đặc ân và trách nhiệm của quyền làm con. Mỗi tín hữu đều là con của Đức Chúa Trời ở chỗ người ấy được sanh vào trong gia đình có Đức Chúa Trời làm Cha. Nhưng mỗi tín hữu cũng là một người con -một mối quan hệ đặc biệt mang kèm theo những đặc ân của người đã đạt đến độ chín chắn của tuổi trưởng thành.
Trong Tân Ước, chữ "sự làm con nuôi" không bao giờ mang ý nghĩa của từ ngữ ấy ữong xã hội chúng ta - nhận một đứa con của những cha mẹ khác đem về làm con của mình.
8:16 Mỗi tín hữu mới sinh ra ương gia đình Đức Chúa Trời, có một bản năng thuộc lỉnh cho biết người ấy là con của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Lỉnh bảo cho người ấy như vậy. Chính Đức Thánh Lỉnh làm chứng với tâm linh của tín hữu rằng người ấy là thành viên ừong gia đình Đức Chúa Trời. Ngài làm việc này chủ yếu qua Lời Đức Chúa Trời. Khi Cơ Đốc nhân đọc Kỉnh Thánh, Đức Thánh Linh khẳng định sự thực: vì người ấy đã tin cậy Cứu Chúa, nên giờ đây là con của Đức Chúa Trời.
8:17 Tư cách thuộc viên ương gia đình của Đức Chúa Trời đem đến đặc ân thật đáng kinh ngạc. Mọi con cái của Đức Chúa Trời đều là kẻ kế tự của Đức Chúa Trời. Đương nhiên, người kế tự rốt cuộc hướng lấy sản nghiệp của cha mình. Đây chính là ý nghĩa muốn nói ở đây. Toàn bộ những gì Đức Chúa Cha có đều là của chúng ta. Chúng ta vẫn chưa bước vào trong cơ nghiệp đó để hưởng lấy toàn bộ, nhưng không điều gì có thể cản chúng ta làm như vậy trong tương lai. Và chúng ta là những người đổng kế tự với Đấng Chrỉst. Khi Ngài trở lại để nhận phủ việt cai trị toàn vũ trụ, chúng ta sẽ chia sẻ với Ngài chứng thư toàn bộ tài sản của Đức Chúa Cha.
Khi Phaolô nói thêm miễn chúng ta đểu chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài, không phải ông đang biến việc chịu khổ cách anh hùng thành điều kiện để được cứu. Cũng không phải ông đang mô tả một số người đắc thắng ương nhóm nội bộ
ưu tú đã chịu những hoạn nạn lớn. Đúng hơn, ông xem toàn bộ Cơ Đốc nhân là những người đồng chịu khổ và toàn bộ Cơ Đốc nhân là những người đồng được vinh hiển với Đấng Christ. Chữ "miễn" là tương đương với "bới vì." Đương nhiên có một số người chịu khổ nhiều hơn người khác vì cớ Đấng Christ, và điều này sẽ đem lại nhiều mức độ phần thưởng và vinh hiển khác nhau. Nhưng toàn bộ những ai công nhận Chúa Jêsus là Chúa và Cứu Chúa thì ở đây đều được xem là đang gánh chịu sự thù địch của thế gian, cùng với mọi xấu hổ nhục nhã của nó.
8:18 Nỗi xấu hổ lớn nhất chúng ta có thể chịu vì Đấng Christ trên đất này sẽ là chuyện rất nhỏ khi Ngài gọi chúng ta và công khai xưng nhận chúng ta trước mặt các đạo binh trên Thiên đàng. Ngay cả nỗi đau đớn nhức nhối của những người tuân đạo dường như chỉ giống bị đinh thúc ngựa đâm so với khi Cứu Chúa đội mão triều thiên sự sống ưên đầu họ. ở nơi khác, Phaolô nói những sự chịu khổ hiện tại của chúng ta là những hoạn nạn nhẹ và chỉ tạm thoáng qua, nhưng ông mô tả sự vinh hiển như một điều quý giá cực kỳ đời đời (ILCôrinhtô 4:17).
Mỗi khi mô tả về vinh hiển hầu đến, lời lẽ của ông như oằn xuống trước sức nặng của ý tướng như thế.30 Giá như thưởng thức được vinh hiển sẽ thuộc về mình, chúng ta sẽ có thể kể những hoạn nạn ưên con đường đời này là hết sức vụn vặt!
8:19 Giờ đây Phaolô dùng một biện pháp tu từ mạnh bạo, nhân cách hóa toàn bộ cõi tạo vật như đang sốt sắng ương đợi thời điểm chúng ta sẽ được tỏ ra với tư cách con cái Đức Chúa Trời cho một thế giới đang ngạc nhiên. Đây chính là lúc Đức Chúa Jêsus tái lâm để cai ữị và chúng ta cùng trở lại với Ngài.
Chúng ta đã là con của Đức Chúa Trời rồi, nhưng thế gian không nhận ra, cũng không đánh giá chúng ta như thế. Tuy nhiên thế gian vẫn đang trông đợi một ngày tốt hơn, và ngày đó chưa thể đến cho đến khi Vua tái lâm để cai trị cùng với mọi thánh đồ Ngài. "Toàn cõi tạo vật đang nhón chân nhìn xem cảnh kỳ diệu khi con cái Đức Chúa Trời được đích thân thừa hưởng chỗ của họ" (JBP).
8:20 Khỉ Ađam phạm tội, sự phạm tội của ông không những ảnh hưởng đến nhân loại, mà còn ảnh hưởng đến toàn cõi tạo vật, cả vật sống động lẫn vẫn vồ ưi vô giác. Đất bị rủa sả. Nhiều thú hoang bị giết chết. Bịnh tật gây hại cho loài chim, súc vật cũng như cá và rắn. Hậu quả từ tội lỗi của con người đã tung hoành như làn sóng kinh hoàng ữên toàn cõi tạo vật.
Vì vậy, Phaolô giải thích, muôn vật đã bị bắt phục dưới sự hư không, thất bại và rối loạn, không phải do tự chọn, nhưng bởi ý chỉ Đức Chúa Trời vì cớ sự bất tuân của thủ lãnh liên mình đầu tiên của con người.
Những chữ mong rằng ở cuối câu 20 (trong Bản Anh ngữ, còn Bản Việt Ngữ ở đầu câu 21) cũng có thể nối kết với câu sau: "Mong rằng bản thân cõi tạo vật cũng sẽ được giải thoát" (NASB).
8:21 Tạo vật hồi tưởng những điều kiện lý tưởng tại vườn Êđen. Sau đó nghiên cứu đến thiệt hại do tội lỗi vào ương thế gian đã gây ra. Luôn luôn có
hy vọng ưở về tình trạng yên vui, là lúc chính cõi tạo vật cũng được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát để hưởng quyền tự do của kỷ nguyên hoàng kim ấy khi chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời sẽ được hiện ra trong vinh hiển.
8:22 Chúng ta sống trong thế giới đang thở dài, thổn thức, than thở và chịu hoạn nạn. Muôn vật đểu than thở và chịu đau đóm như cơn đau lúc sinh con. Âm nhạc của cõi thiên nhiên đều là những giai điệu thứ. Trái đất đang oằn mình dưới tai ương. Sức phá hoại của sự chết đang nhằm vào mọi vật sống.
8:23 Tín hữu cũng không được miễn trừ. Dầu cố trái đẩu mùa của Thánh Linh để bảo đảm sự giải cứu cuối cùng cho họ, họ vẫn than thở trông đợi ngày vinh hiển ấy. Chính Đức Thánh Lỉnh là những trái đầu mùa này. Nắm lúa chín đầu tiên là vật làm tín cho toàn mùa gặt sắp đến thể nào, thì Đức Thánh Linh cũng là vật làm tin hay vật bảo chứng rằng toàn bộ cơ nghiệp sẽ thuộc về chúng ta thể ấy.
Nói cụ thể, Ngài là sự bảo chứng về sự làm con nuôi hầu đến, là sự cứu chuộc thân thể (Êphêsô 1:14). Trên một phương diện, chúng ta đã được nhận làm con nuôi rồi, tức là chúng ta đã được đặt vào trong gia đình của Đức Chúa Trời để làm những người con. Nhưng theo một ý nghĩa đầy đủ hơn, sự nhận chúng ta làm con nuôi sẽ hoàn tất khi chúng ta nhận được thân thể vinh hiển của mình. Điều đó được nói đến như là sự cứu chuộc thân thể chúng ta. Linh và hồn chúng ta đã được cứu chuộc rồi, và thân thể chúng ta sẽ được cứu chuộc vào lúc sự cất lên (I.Têsalônỉca 4:13-18).
8:24 Chúng ta được cứu trong thái độ trông cậy này. Chúng ta chưa nhận hết toàn bộ ích lợi của sự cứu rỗi ngay tại lúc hoán cải. Ngay từ đầu, chúng ta trông đợi sự giải cứu trọn vẹn và cuối cùng khỏi tội lỗi, hoạn nạn, bịnh tật và sự chết. Nếu đã nhận những phước hạnh này rồi, chúng ta sẽ không còn trông đợi chúng nữa. Chúng ta chỉ trông đợi những điều còn trong tương lai thôi.
8:25 Sự trông cậy được giải cứu khỏi hiện diện của tội cùng mọi hậu quả tai hại của tội được căn cứ ưên lời hứa của Đức Chúa Trời, nên do đó là chắc chắn dường như chúng ta đã nhận được rồi. Vì vậy chúng ta sốt sắng chờ đợi điều đó cách nhịn nhục (cách bển đỗ).
8:26 Chúng ta được nâng đỡ bởi sự trông cậy vinh diệu này thể nào, thì Đức Thánh Linh cũng nâng đỡ chúng ta Ương sự yếu đuối chúng ta thể ấy. Chúng ta thường lúng túng trong nếp sống cầu nguyện. Chúng ỉa không biết cách cẩu nguyện đúng như đáng phải làm. Chứng ta cầu nguyện cách ích kỷ, cách thiếu hiểu biết, cách thiển cận. Nhưng một lần nữa, Thánh Linh đến bên cạnh để giúp chúng ta Ương sự yếu đuối của mình, cầu thay cho chúng ta bằng những lời thở than không thể diễn tả được. Trong câu này, chính Đức Thánh Linh là Đấng than thớ chứ không phải chúng ta than thớ, dầu rằng như vậy cũng vẫn đúng.
Có sự mầu nhiệm ở đây. Chúng ta đang ghé mắt nhìn vào lãnh vực thuộc linh vô hình, nơi Đấng vĩ đại và nhiều thế lực lớn đang hành động vì cớ chúng
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ta. Và đầu chúng ta không thể hiểu hết, chúng ta vẫn có thể được khích lệ vô hạn từ sự thật: lời than thở đồi khi có thể là lời cầu nguyện thuộc linh nhất.
8:27 Nếu Đức Chúa Trời dò xét lòng người, Ngài cũng có thể giải nghĩa ý tưởng của Thánh Linh, cho dù ý tưởng ấy có thể chỉ biểu hiện bằng những lời than thở. Điều quan ương ấy là: những lời cầu nguyện của Thánh Linh thay cho chúng ta luôn luôn đúng theo ý Đức Chúa Trời. Và vì luôn luôn đúng ý muốn Đức Chúa Trời, chúng luôn luôn vì ích lợi của chúng ta. Điều này giải nghĩa rất nhiều điều, như câu kế tiếp cho thấy.
8:28 Đức Chúa Trời đang hành động để hiệp mọi điểu lại làm ích cho kẻ yêu mến Ngài, tức cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Có thể không phải lúc nào trông cũng như thế! Thỉnh thoảng khỉ đang chịu những cảnh đau lòng, bỉ thương, thất vọng, thất bại và mất mát người thân, chúng ta tự hỏi hoàn cảnh đó có được điều gì tốt lành. Nhưng câu tiếp theo sự ưả lời: bất kỳ điều gì Đức Chúa Trời cho phép xảy ra ừong đời sống chúng ta đều nhằm biến hóa chúng ta nên giống ảnh tượng của Con Ngài. Thấy được điều này sẽ giúp chúng ta loại bỏ những thắc mắc khỏi lời cầu nguyện. Đời sống chúng ta không bị điều khiển bởi những thế lực vô cảm tính như là may rủi, cơ may hay số phận, nhưng bởi Chúa chúng ta là Đấng kỳ điệu và có thân vị, Đấng "yêu thương đến nỗi không thể thiếu tử tế, và rất khôn ngoan đến nỗi không thể sai lầm."
8:29 Giờ đây Phaolô truy tầm bao quát oai nghiêm của chương trình thiên thượng để đem con cái đến sự vinh hiển.
Trước hết, Đức Chúa Trời biết trước chúng ta từ trước đời đời vô cùng. Đây không chỉ là hiểu biết thuần lý ưí. Xét về tri thức, Ngài đã biết mọi người nho sẽ sinh ra. Nhưng sự biết trước của Ngài chỉ bao gồm những ai Ngài đã định trước hay đã định sẩn để làm họ nên giống như hình bóng Con Ngài. Vì vậy, đây là sự hiểu biết có mục đích mà không bao giờ có thể thất bại được. Nói Đức Chúa Trời đã biết những người Ngài nhận thấy một ngày kia họ sẽ ăn năn và tin thì nói chưa đủ. Thực ra, chính sự biết trước của Ngài mới bảo
đảm sự ăn năn và niềm tin cuối cùng
ỉ
ấy.
Những tội nhân không tin kính này một ngày kia sẽ được biến đổi nên hình ảnh của Đấng Christ bởi phép lạ của ân điển, và đây chính là một ứong những chân lý đáng kinh ngạc nhất của sự bày tỏ thiên thượng. Đương nhiên, nói vậy không phải chúng ta sẽ có những thuộc tánh của một vị thần, cũng không phải chúng ta sẽ giống khuôn mặt của Đấng Christ, nhưng sẽ giống Ngài về mặt đạo đức, tuyệt đối thoát khỏi tội, và sẽ có những thân thể vinh hiển giống như thân thể Ngài.
Trong ngày vinh hiển ấy, Ngài sẽ là Con cả ở giữa nhiều anh em. Con cả ở đây có nghĩa đứng hàng thứ nhất, hay được tôn trọng hàng thứ nhất. Ngài sẽ không phải là một Đấng ở giữa những người ngang hàng, nhưng là Đấng có địa vị tôn trọng tối cao giữa vòng những anh chị em Ngài.
8:30 Mọi người nào được định trước trong cõi đời đời thì cũng sẽ được gọi
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ương cõi thời gian. Điều này có nghĩa không những người ấy nghe Tin Lành mà còn đáp ứng nữa. Do đó, đây là sự kêu gọi hiệu năng. Mọi người đều được kêu gọi; đó là sự kêu gọi phổ thông (thế nhưng cũng là sự kêu gọi hiệu lực) của Đức Chúa Trời. Nhưng chỉ một số ít đáp ứng; đó là sự kêu gọi hiệu năng (đem lại sự hoán cải) của Đức Chúa Trời.
Mọi người nào đáp ứng thì cũng được xưng công bình hây được ban địa vị công nghĩa tuyệt đối trước mặt Đức Chúa Trời. Họ được mặc lấy sự công bình của Đức Chúa Trời bởi những công đức của Đấng Christ và nhờ đó xứng đáng với hiện diện của Chúa.
Những ai hiện được xưng công bình thì cũng được làm cho vinh hiển. Trên thực tế, chúng ta hiện vẫn chưa được làm cho vinh hiển như thế, nhưng điều đó chắc chắn đến nỗi Đức Chúa Trời có thể dùng thì quá khứ để mô tả. Chúng ta biết chắc chắn địa vị được xưng vinh hiển dường như thể đã nhận lấy rồi vậy!
Đây là một trong những phân đoạn mạnh mẽ nhất trong Tân Ước nói về sự an ninh đời đời của tín hữu. Đối với mỗi ưiệu người được Đức Chúa Trời biết trước và được Ngài định trước, thì từng người một ương mỗi triệu ấy sẽ được kêu gọi, được xưng công bình và được làm cho vinh hiển. Sẽ không một người nào bị sót cả! (So sánh với "mọi người" - Bản Việt Ngữ dịch là "phàm những kẻ" - ương Giăng 6:37).
8:31 Khi xem xét những mối liên kết không thể phá vỡ này ương dây chuyền vàng của sự cứu chuộc, dứt khoát chúng ta không thể tránh khỏi kết luận này! Nếu Đức Chúa Trời vua giúp chúng ta, theo ý nghĩa Ngài đã chọn chúng ta cho Ngài, thì không ai có thể thành công khi chống nghịch chúng ta.31 Nếu Đấng Toàn Năng đang hành động vì cớ chúng ta, không một quyền lực nào thấp kém hơn có thể đánh bại chương trình của Ngài được.
8:32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho. Những lời tuyệt vời biết dường nào! Chúng ta không bao giờ được phép thấy quen thuộc những từ ngữ này đến nỗi không còn nhìn thấy vẻ đẹp lộng lẫy của chúng hoặc giảm bớt sức mạnh thôi thúc sự thờ phượng. Khi thế giới nhân loại hư mất cần được cứu bởi Đấng Thay Thế vô tội, Đức Chúa Trời vĩ đại của cõi vũ trụ này đã không giữ lại Kho Báu tốt nhất của tấm lòng Ngài, nhưng đã phó Đấng ấy vào sự chết nhục nhã và mất mát vì cớ chúng ta.
Luận lý xuất phát từ điểm này thật không cưỡng nổi. Nếu Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta món quà vĩ đại nhất rồi, còn món quà kém hơn nào mà Ngài không ban? Nếu Ngài đã trả xong giá cao nhất rồi, Ngài có lưỡng lự để trả bất kỳ giá nào thấp hem không? Nếu Ngài đã tiến xa đến như thế để kiếm cho bằng được sự cứu rỗi chúng ta, có bao giờ Ngài buông chúng ta ra không? Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?
Mackintosh nói: "Ngôn ngữ của lòng vô tín là 'Làm sao Ngài sẽ?' Ngôn ngữ của đức tin là 'Ngài há chẳng cũng sẽ?"32
8:33 Chúng ta vẫn đang ở trong khung cảnh tòa án, nhưng giờ đây đã có
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Sự thay đổi đáng kể. Đang khi tội nhân được xưng công bình này đứng trước tòa án, có lời mời mọi ai muốn buộc tội bị cáo thì bước lên phía trước. Nhưng không có ai cả! Làm sao có được? Nếu Đức Chúa Trời đã xưng công bình cho người được chọn của Ngài rồi, ai có thể kiện họ được?
Lập luận của câu này và câu đi sau sẽ sáng tỏ nhiều nếu chúng ta thêm những chữ "không một ai cả, vì cớ..." trước mỗi câu trả lời. Vì vậy, câu này sẽ thành: Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Không một ai cả, vì cớ chính Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình kẻ ấy. Nếu không thêm những từ này, có thể nghe như Đức Chúa Trời sắp kiện người được lựa chọn của Ngài, là chính điều Phaolô đang phủ nhận!
8:34 Một thách thức khác vang to lên! Có ai ở đây lên án họ không? Không một ai cả, vì Đấng Chrỉst đã chịu chết thay cho kẻ bị kiện, Ngài đã sống lại từ kẻ chết, hiện nay đang ngồi bẽn hữu Đức Chúa Trời cầu thay cho người ấy. Nếu chính Chúa Jêsus đã chịu lấy mọi sự đoán xét này mà Ngài không tuyên án cho bị cáo nhưng ưái lại còn cầu thay cho người ấy, thì không một ai khác có nguyên nhân hợp lệ để lên án người ấy.
8:35 Giờ đây đức tín nói lên thách thức cuối cùng: ở đây ai có thể phân rẽ người được xưng công bình khỏi tình yêu cùa Đấng Christ không? Người ta nghiên cứu được rằng mọi nghịch cảnh vốn gây phân rẽ rất hiệu quả Ương những lãnh vực khác của đời sống con người. Nhưng ở đây không tìm được điều nào cả. Gậy đập trên sân đạp lúa giáng những cú đập không ngừng của khốn cùng và nghịch cảnh cũng không, con quái vật sầu khổ, gây đau đớn cực kỳ cho tâm ưí và thân thể cũng không, sự tàn bạo của bắt bớ, để gây nên sự chịu khổ và chết chóc cho những ai dám sống khác đi cũng không làm được. Bóng ma hốc hác của đói kém - ngậm nhấm, hành hạ và làm hao mòn cho đến tận bộ xương - cũng không làm được. Trần truồng - với ừọn vẹn ý nghĩa của nó qua sự thiếu thốn, phơi trần ra và không thể tự vệ - cũng không thể. Nguy hiểm - mối đe dọa của nguy hiểm thật kinh khiếp và gần cận kề - cũng không làm được. Gươm giáo - lạnh lùng, và cả cái chết - cũng không thể.
8:36 Nếu bất kỳ điều nào ương những thứ này có thể phân rẽ tín hữu khỏi tình yêu của Đấng Christ, thì sự cắt đứt chí tử này hẳn đã xảy ra từ lâu rồi, vì sự nghiệp của Cơ Đốc nhân chính là một cái chết sống. Đây chính là điều tác giả Thi Thiên muốn nói khi bảo rằng vì cớ chúng ta gắn bó với Chúa, chúng ta bị giết cả ngày, và giống như chiên bị định đem đến nơi làm thịt (Thi Thiên 44:22).
8:37 Thay vì phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ, những điều này chỉ càng thành công Ưong việc đưa chúng ta đến gần Ngài hơn. Chúng ta không chỉ là những người chinh phục, mà còn là trồi hơn cả những nhà chinh phục.33 (Bản Việt Ngữ: thắng hơn bội phẩn). Không phải chỉ đơn giản là chúng ta thắng hơn thế lực này, mà khi thắng hơn như vậy rồi, chúng ta còn đem vinh hiển về cho Đức Chúa Trời, phước
hạnh đến cho người khác, và ích lợi đến cho mọi người. Chúng ta bắt kẻ thù làm nô lệ và biến những rào chắn trở thành đá kê bước làm bàn đạp cho chúng ta đi.
Nhưng toàn bộ chiến thắng này không đến bởi sức riêng của chúng ta, nhưng chỉ bởi Đấng yêu thương mình. Chỉ có quyền năng của Đấng Christ mới đem đến sự ngọt ngào từ giữa cay đắng, đem lại sức mạnh từ sự yếu đuối, chiến thắng từ giữa thảm họa, và phước hạnh ra từ cảnh đau lòng.
8:38 VỊ sứ đồ vẫn chưa xong phần ưa xét của mình. Ông rà soát cả vũ trụ để tìm điều nào nghĩ là có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Đức Chúa Trời được, rồi sau đó bác bỏ từng khả năng một -
Sự chết với mọi nỗi kinh hoàng của
nó;
Sự sống với mọi sức quyến rũ của
họ;
Các thiên sứ lẫn những kẻ cầm quyển, những vật siêu nhiên về quyền năng và tri thức,
Các quyển phép, hoặc là những bạo chúa của con người hoặc những kẻ thù thuộc thiên sứ;
Việc bây giờ, đang giáng ưên chúng
ta;
Việc hầu đến, gợi lên những điềm báo trước thật đáng SỢ;
8:39 Bể cao hay là bể sâu, là những điều ở trong phạm vi của chiều kích hay không gian, bao gồm cả những thế lực tà thuật.34 Rồi, để bảo đảm không bỏ sót điều nào, Phaolô nói thêm:
Hoặc một vật nào (Bẳn Anh ngữ ghi là hoặc một vật thọ tạo nào).
Kết quả sự ưa xét của Phaolô ấy là: ông không tìm được điều gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Chúa Jêsus.
Chẳng lấy gì làm lạ khỉ những lời đắc thắng này đã trở thành bài ca của những người chịu chết cái chết tuân đạo và tíỗ thành khúc hát hân hoan của những người đang sống cuộc đời người tuân đạo!
li. THEO ĐỊNH KỲ: TIN LÀNH VÀ YSƠRAÊN (9-11)
A. Quá khứ của Ystíraẽn (Đoạn 9)
Trong đoạn 9-11, chúng ta nghe câu trả lời của Phaolô cho người Do Thái chống đối đã nêu câu hỏi: Có phải khi hứa ban sự cứu rỗi cho người ngoại bang cũng như cho người Do Thái, Tin Lành muốn nói rằng Đức Chúa Trời đã phá vỡ các lời hứa với dân sự ữên đất của Ngài, là dân Do Thải? Câu trả lời của Phaolô bao gồm cả quá khứ của Ysơraên (đoạn 9), hiện tại (đoạn 10) và tương lai (đoạn 11) của Yscrraên.
Phần này chứa đựng sự nhấn mạnh trọng đại về quyền tể trị tối thượng của Đức Chúa Trời và ưách nhiệm của con người. Rôma đoạn 9 là một ương những phân đoạn chìa khóa của Kinh Thánh về sự tuyển chọn tối thượng của Đức Chúa Trời. Đoạn tiếp theo nêu mạnh mẽ không kém về lẽ thật tương ứng - trách nhiệm của con người.
quyền tể trị thiênthượng và TRÁCH NHIỆM CỦA CON NGƯỜI
Khi nói Đức Chúa Trời tể ừị tối thượng, chúng ta muốn nói Ngài đang ưông nom coi sóc vũ trụ và Ngài có thể
làm tùy ý Ngài muốn. Tuy nhiên, khi nói như thế, chúng ta biết rằng vì Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài sẽ không làm điều gì sai, bất chính hay không công bình. Do đó, khi nói Đức Chúa Trời tể trị tối thượng là thuần túy để cho Đức Chúa Trời thật sự là Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng nên sợ chân lý này hoặc cảm thấy mình đã nói sai. Đây là một chân lý vinh diệu và đáng phải khiến chúng ta thờ phượng.
Với quyền tể ưị tối thượng của Ngài, Đức Chúa Trời đã chọn hay tuyển lựa những cá nhân nhất định để thuộc về Ngài. Nhưng Kinh Thánh dạy về sự tuyển chọn tối thượng của Đức Chúa Trời cũng chính là Kinh Thánh dạy về trách nhiệm của con người. Tuy đúng là Đức Chúa Trời chọn một số người được cứu, nhưng cũng đúng là họ phải chọn để được cứu bới một hành động rõ ràng của ý chí. Khía cạnh thiên thượng của sự cứu rỗi được nhìn thấy trong những từ ngữ: "Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta." Khía cạnh con người được thấy trong những từ ngữ tiếp theo sau: "Kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu" (Giăng ố:37). Là tín hữu, chúng ta vui mừng vì Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta ương Đấng Christ trước khi sáng thế (Êphêsô 1:4). Nhưng chúng ta cũng tín chắc chắn không kém rằng: Bất cứ ai muốn thì đều có thể nhận lấy nước sự sống cách nhưng không (Khải Huyền 22:17). D. L Moody minh họa hai chân lý trên như sau: Khi chúng ta tiến đến cánh cửa cứu rỗi, chúng ta thấy lời mời ở phía ưên: "Bất cứ ai muốn thì có thể đến" khi chúng ta vượt qua cánh cửa, chúng ta nhìn lại và thấy dòng chữ: "Được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời" phía bên ưên cánh cửa. Như vậy, con người sẽ đối mặt với sự thật về ưách nhiệm con người khi họ tiến đến bên cánh cửa cứu rỗi. Sự thật về sự tuyển chọn tối thượng cũng cùng là chân lý gốc cho những người đã bước vào đó.
Làm thể nào Đức Chúa Trời chọn những cá nhân thuộc về Ngài đồng thời lại có thể chân thành ban sự cứu rỗi cho mọi người ở mọi nơi được? Làm sao chúng ta hòa giải hai chân lý này? Sự thật là chúng ta không hòa giải được. Đối với lý trí con người, hai chân lý này mâu thuẫn nhau. Nhưng Kinh Thánh dạy cả hai giáo lý ấy, vì vậy chúng ta nên tin chúng, thỏa lòng vì biết rằng điều khó hiểu này hiện ở ưí chúng ta chứ không ở trí Đức Chúa Trời. Hai chân lý song sinh này giống như hai đường thẳng song song chỉ gặp nhau ở vô cực.
Một số người cố hòa giải sự tuyển chọn tối thượng và ưách nhiệm của con người bằng cách nói Đức Chúa Trời đã biết trước những ai sẽ tín cậy Cứu Chúa và những người ấy chính là người được Ngài chọn để được cứu. Họ căn cứ ưên Rôma 8:29 ("Những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn") và I.Phierơ 1:2 ("được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời"). Nhưng điều này đã bỏ qua sự kiện việc biết trước của Đức Chúa Trời mang tính quyết định. Không phải chỉ là Ngài biết trước những ai sẽ tin Cứu Chúa, nhưng mà Ngài xác định trước kết quả này bằng cách kéo những cá nhân nào đó đến với chính Ngài.
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Dẫu Đức Chúa Trời chọn số người để được cứu, Ngài không hề chọn ai để bị định tội. Nói cách khác dầu Kinh Thánh dạy về sự chọn lựa, Kinh Thánh không hề dạy về sự chọn định tội thiên thượng. Nhưng có lẽ có người bảo: "Nếu Đức Chúa Trời chọn một số người để ban phước cho, thì bắt buộc Ngài phải chọn người khác cho sự hủy hoại." Nhưng như vậy không đúng! Toàn bộ nhân loại đều bị định cho sự hủy diệt bởi tội lỗi của chính họ chứ không bới bất kỳ ý chỉ độc đoán nào của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời để cho mọi người đi địa ngục, thì ắt hẳn Ngài đã làm việc đó cách công bình - người ta sẽ nhận lấy chính xác những gì họ xứng đáng. Câu hỏi ấy là: "Chúa tể ưị tối thượng có quyền cúi xuống chọn một nhúm những người đáng ra đã bị định tội để về làm tân nương cho Con Ngài không?" Đương nhiên, câu ưả lời ấy là Ngài có quyền. Vì vậy có thể nói rút gọn thế này, nếu con người bị hư mất, thì chính vì tội lỗi và sự chống nghịch của họ; nếu người ta được cứu, thì đó là nhờ ân điển chọn lựa tối thượng của Đức Chúa Trời.
Đối với người được cứu, đề tài sự chọn lựa tối thượng của Đức Chúa Trời phải là nguyên nhân khiến họ thán phục không ngừng. Tín hữu nhìn quanh và thấy nhiều người có tính cách tốt hơn, cá tánh tốt hơn, tính khí tốt hơn mình, thì hỏi: "Vì sao Chúa lại chọn tôi?"
Vỉ sao tôi được nghe tiếng Ngài, Và bước vào nước Chúa đang khi còn chỗ,
Khi hàng ngàn người khác có những chọn lựa thật khốn đốn
Để thà chết đói hơn là chịu đến?
- Isaac Watts
Đừng để người chưa được cứu dùng lẽ thật về sự chọn lựa biện minh lòng vô tín của họ. Họ không được phép nói: "Nếu tôi không được chọn, thì tôi đâu làm gì được nữa." Cách duy nhất để họ có thể biết mình được chọn chính là bằng cách ăn năn tội và tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của mình (I.Têsalônica Ì :4-7).
Cơ Đốc nhân cũng đừng dùng lẽ thật về sự chọn lựa để biện minh cho lòng thiếu nhiệt tâm truyền giảng. Chúng ta không được phép nói: "Nếu họ được chọn, thì dẫu sao đi nữa họ cũng vẫn được cứu." Chỉ Đức Chúa Trời mới biết ai là người được chọn. Chúng ta được Chúa truyền lệnh phải giảng Tin Lành cho toàn thế giới, vì Lời Chúa hứa ban sự cứu rỗi chính là lời mời gọi đích thực cho mọi người. Người ta khước từ Tin Lành do lòng họ cứng cỏi, chứ không do lời mời phổ thông của Đức Chúa Trời không chân thành.
Có hai nguy hiểm phải ưánh đối với đề tài này. Nguy hiểm thứ nhất là chỉ bám vào một mặt của lẽ thật - lấy ví dụ, tín nơi sự chọn lựa tối thượng của Đức Chúa Trời để phủ nhận trách nhiệm con người được chọn lựa sự cứu rỗi mình. Nguy hiểm thứ hai là quá nhấn mạnh sự thật nẩy đến nỗi hy sinh cả lẽ thật kia. Lối tiếp cận đúng Kinh Thánh chính là tin nơi sự chọn lựa tối thượng của Đức Chúa Trời và cũng tin mạnh mẽ y như vậy vào ưách nhiệm của con người. Chỉ như thế mới có thể giữ những giáo lý này ương thế cân bằng đúng đắn của Kinh Thánh.
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Giờ đây chúng ta xem Rôma 9 và theo dõi vị sứ đồ yêu dấu khi ông tiết lộ đề tài này.
9:1 Khi quả quyết sự cứu rỗi dành cho người ngoại bang cũng như cho người Do Thái, có vẻ Phaolô đã trở thành kẻ phản bội, người từ bỏ đảng, người bội đạo đối với Ysơraên. Vì vậy, ở đây ông phản kháng ý nghĩ của họ bằng cách nêu lên lòng tận hiến sâu đậm của mình với dân Do Thái bằng cách sử dụng lời thề ữang ữọng. ông nói thật. Ông không nói dối. Lương tâm ông ữong sự tương giao với Đức Thánh Linh làm chứng cho sự thật ông đang nói lên.
9:2 Khi suy nghĩ trước hết về sự kêu gọi vinh hiển của Ysơraên, rồi giờ đây nghĩ đến việc Ysơraên bị Đức Chúa Trời khước từ vì cớ họ đã khước từ Đấng Mêsia, lòng ông buồn bực, hằng đau đớn.
9:3 Thậm chí ông còn ước ao chính mình bị rủa sả dứt khỏi Đấng Christ nếu như nhờ từ bỏ sự cứu rỗi chính mình mà anh em Do Thái của ông có thể được cứu. Trong tuyên bố mạnh mẽ về sự quên mình này, chúng ta cảm nhận được hình thức cao cả nhất của tình yêu con người - buộc một người phó sự sống mình vì bạn hữu (Giăng 15:13). Và chúng ta cảm nhận gánh nặng lớn lao của một người Do Thái trở lại tin Chúa cưu mang cho sự hoán cải của đổng bào mình. Điều này nhắc chúng ta nhớ lời Môise cầu thay cho dân sự: "Nhưng bây giờ xin Chúa tha tội cho họ! Bằng không, hãy xóa tên tôi khỏi sách Ngài đã chép đi" (Xuất Êdíptô Ký 32:32).
9:4 Khi Phaolô khóc về dân sự mình, ông duyệt lại những đặc ân vinh diệu của họ. Họ là người Ysơraên thành viên ữong tuyển dân ngày xưa của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời đã nhận dân tộc mình làm con Ngài (Xuất Êdíptô Ký 4:22) và giải cứu dân sự Ngài ra khỏi Êdíptô (Ôsê 11:1). Ngài là Cha đối với Ysơraên (Phục Truyền Luật Lệ Ký 14:1) và Épraim là con trưởng nam của Ngài (Gỉêrêmỉ 34:9). [Épraim được dùng ở đây như một tên khác nữa của dân Ysơraên.)
Shekinah hay đám mây vinh hiển làm biểu tượng cho hiện diện của Đức Chúa Trời giữa họ, để dẫn dắt và bảo vệ họ.
Đức Chúa Trời đã lập nhiều giao ước với Ysơraên, chứ không lập với dân ngoại bang. Lấy ví dụ, Đức Chúa Trời đã lập giao ước về xứ Palestine cho Ysơraên, hứa ban cho họ đất từ sông Êdíptồ đến ơphơrát (Sáng Thế Ký 15:18). Và Ngài sẽ phê chuẩn Giao Ước Mới với chính Ysơraên, để hứa ban "sự vĩnh viễn, sự hoán cải trong tương lai và om phước cho một dân Ysơraên biết ăn năn" (Giêrêmi 31:31- 40).35
Luật pháp cũng đã được ban cho Ysơraên. Họ và duy một mình họ mới là người được nhận luật pháp.
Những nghi lễ chi tiết và sự phục vụ Chúa liên quan đến đền tạm và đền thờ, cũng như chức tế lễ, đã được ban cho Ysơraên.
Ngoài những giao ước đề cập ừên đây, Đức Chúa Trời còn lập vô số lời hứa với Ysơraên cho sự bảo vệ, bình an và thịnh vượng.
9:5 Dân Do Thái có quyền tuyên bố các tổ phụ là của riêng họ - Ápraham, Ysác, Giacốp và mười hai con trai của Giacốp. Đây là những tổ phụ của dân tộc họ. Và họ có đặc ân lớn nhất - Đấng Mêsia là một người Ysơraên xét về dòng dõi con người của Ngài, dầu Ngài cũng là Đấng tể trị tối thượng của cõi vũ trụ, là Đức Chúa Trời đáng khen ngợi đời đời. ở đây, chúng ta có lời tuyên bố tích cực về thần tánh và nhân tánh của Cứu Chúa. (Một số bản Kinh Thánh đã làm yếu sức mạnh của câu này. Lấy ví dụ, bản RSV nói: "... Theo xác thịt thì Đấng Christ thuộc về chủng tộc của họ, Đức Chúa Trời là Đấng trên hết được chúc tôn đời đời. Amen." Bản Hy Lạp không loại trừ cách nói của bản RSV ở đây xét theo quan điểm văn phạm khắc khe, nhưng sự biện biệt thuộc linh khi đối chiếu Kinh Thánh với Kỉnh Thánh sẽ hậu thuẫn cách nói trong bản KJV, NKJV, và các bản dịch dè dặt khác.)36
9:6 Giờ đây sứ đồ đương đầu với nan đề thần học nghiêm ưọng. Nếu Đức Chúa Trời lập nhiều lời hứa cho Ysơraên là tuyển dân trên trần gian này của Ngài, như vậy làm sao thích hợp với sự khước từ Ysơraên ương hiện tại và làm sao thích hợp với việc đưa dân ngoại bang vào địa vị phước hạnh này? Phaolô quả quyết điều này không chỉ ra bất kỳ sự bội ước nào từ phía Đức Chúa Trời. Ông tiếp tục chứng minh Đức Chúa Trời vẫn luôn luôn thực hiện tiến trình tuyển chọn tối thượng căn cứ ưên lời hứa chứ không chỉ trên dòng dõi huyết thống. Chỉ do được sanh ra trong dân tộc Ysơraên thì không có nghĩa người ấy được làm người thừa hưởng những lời hứa. Bên ương dân Ysơraên, Chúa đã có một dân sót chân thật và biết tín Ngài.
9:7 Không phải mọi dòng dõi của Ápraham đều được kể là con cái của ông. Lấy ví dụ, íchmaên là dòng dõi của Ápraham. Nhưng dòng dõi lời hứa đến thông qua Ysác, chứ không phải qua íchmaên. Lời hứa của Đức Chúa Trời là: "Do nơi Ysác sẽ sanh ra dòng dõi lưu danh ngươi" (Sáng Thế Ký 21:12). Như đã nói ưong phần chú thích 4:12, Đức Chúa Jêsus đưa ra cùng một lời phân biệt thú vị này khi nói đến những người Do Thái không tín Chúa trong Giăng 8:33- 39. Họ nói với Ngài: "Chúng tôi là dòng dõi Ápraham..." (câu 33). Chúa Jêsus thừa. nhận điều này qua lời phán: "Ta biết các ngươi là dòng dõi Ápraham" (câu 37). Nhưng khi họ nói: "Cha chúng tôi tức là Ápraham," Chúa đáp lại: "Nếu các ngươi là con Ápraham, thì chắc sẽ làm công việc của Ápraham" (câu 39). Nói cách khác, họ là dòng dõi ra từ Ápraham, nhưng không có đức tín của Ápraham nên bởi đó không phải là con cái thuộc linh của ông.
9:8 Dòng dõi về thuộc thể không quan trọng. Ysơraên thật bao gồm những người Do Thái được Đức Chúa Trời chọn lựa và Ngài đã lập một số lời hứa cụ thể cho họ, chọn họ làm con cái Ngài. Chúng ta thấy nguyên tắc chọn lựa tối thượng này ương trường hợp của Ysác và Giacốp.
9:9 Đức Chúa Trời hiện ra cho Ápraham, hứa sẽ ưở lại vào giờ đã định và Sara sẽ có một con trai. Đương nhiên, con ữai này là Ysác. ông thực sự
là đứa con của lời hứa và là đứa con được sinh ra cách siêu nhiên.
9:10 Một trường hợp khác nữa về sự chọn lựa tối thượng được nhìn thấy Ương trường hợp Giacốp. Đương nhiên, Ysác và Rêbeca là cha mẹ. Nhưng Rêbeca đang nuôi dưỡng hai đứa con thơ, chứ không phải một.
9:11 Đã có lời công bố trước khi hai đứa con này ra đời. Do đó, lời tuyên bố này không liên quan gì đến những việc làm công đức của hai người. Đây hoàn toàn là vấn đề sự chọn lựa của Chúa, căn cứ trên ý muốn Ngài chứ không ừên tính cách hay thành tựu của những đối tượng. Ý định sấn bởi sự kén chọn tự do của Đức Chúa Trời muốn nói đến sự quyết tâm ban phát các ân huệ Ngài đúng theo ý muốn tối thượng và đẹp ý của Ngài.
Nhân tiện, câu này bác bỏ ý kiến cho rằng Đức Chúa Trời chọn Giacốp căn cứ ữên sự biết trước của Ngài về việc Giacốp sẽ làm. Nói cụ thể, câu này không hề được nêu ra ưên cơ sở của việc làm!
9:12 Quyết định của Đức Chúa Trời ấy là: Đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ. Êsau phải giữ địa vị phụ thuộc Giacốp. Giacốp đã được chọn cho vinh quang và đặc ân ừên ừần gian. Êsau là con trướng nam Ương cặp song sinh này, và theo lẽ thường ắt ông đã có những vinh dự và đặc ân đi kèm với địa vị đó. Nhưng sự chọn lựa của Đức Chúa Trời đã vượt khỏi ông để đến ứên Giacốp.
9:13 Để củng cố thêm quyền tể ưị tối thượng của Đức Chúa Trời khi chọn lựa, Phaolô trích Malachi 1:2, 3: "Ta yêu Giacốp và ghét Êsau." ở đây, Đức
Chúa Trời đã nói đến hai dân tộc, là Ysơraên và Êđôm, do Giacốp và Êsau làm những thủ lãnh. Đức Chúa Trời chọn Ysơraên làm một dân tộc được Ngài hứa ban cho Đấng Mêsỉa và nước của Đấng Mêsia qua họ. Êđôm không nhận được lời hứa nào như thế. Trái lại, những núi đồi và đi sản của họ đã bị bỏ hoang cho chó rừng của đồng vắng (Malachi 1:3; cũng xem Gỉêrêmi 49:17,18; Êxêchiên 35:7-9).
Dầu đúng câu trích Malachỉ 1:2,3 mô tả những cách Đức Chúa Trời đối đãi với các dân hơn là với các cá nhân, nhưng điều này cũng thường được dùng hậu thuẫn quyền tối thượng của Ngài để chọn cá nhân nữa.
Phải hiểu những từ ngữ "Ta yêu Giacốp mà ghét Êsau" dựa vào nguyên chỉ tối thượng của Đức Chúa Trời để tuyên bố "đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ." Việc yêu Giacốp hơn được giải nghĩa như hành động của tình yêu, còn việc bỏ qua Êsau được xem là ghét để so sánh. Không phải Đức Chúa Trời ghét Ềsau bằng lòng thù oán hà khắc và đầy hận thù, nhưng chỉ cỏ nghĩa là Ngài yêu Êsau ít hơn Giacốp, vì ta thấy bởi sự chọn lựa tối thượng của Ngài đành cho Giacốp.
Phân đoạn này nói đến những phước hạnh ừên ừắn thế, chứ không nói đến sự sống đời đời. Đức Chúa Trời ghét Êđôm không có nghĩa cá nhân người Ềđôm không thể được cứu, chẳng khác gì việc Ngài yêu Ysơraên cũng không có nghĩa cá nhân những người Do Thái khỏi cần được cứu. (Cũng lưu ý Êsau đã thực sự nhận một số phước hạnh trên trần gian này, như chính ông đã làm chứng ữong Sáng Thế Ký 33:9.)
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9:14 Vị sứ đồ tiên liệu chính xác rằng lời dạy của ông về sự chọn lựa tối thượng sẽ khơi dậy đủ mọi kiểu chống đối. Người ta vẫn lên án Đức Chúa Trời là bất công. Họ nói nếu Ngài chọn một người, thì bởi đó Ngài bắt buộc phải quyết định cho số còn lại đi địa ngục. Họ cho rằng nếu Đức Chúa Trời ấn định trước mọi sự, thì con người không còn xoay xở gì được nữa, và Đức Chúa Trời không công bình khi đoán phạt con người.
Phaolô kịch liệt phủ nhận mọi khả năng cho rằng Đức Chúa Trời không công bình. Nhưng thay vì làm giảm tác dụng quyền tể trị tối thượng của Đức Chúa Trời để khiến những người chống đối này thấy dễ chịu hơn, ông tiếp tục phát biểu lại cách sôi nổi mạnh mẽ hơn và không cần sự biện hộ.
9:15 Trước hết ông trích Lời Đức Chúa Trời phán cùng Môise: "Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót" (xem Xuất Êdíptô Ký 33:19). Ai dám nói Đấng Chí Cao, Chúa của Ười đất, lại không có quyền để làm ơn và thương xót?
Mọi người đều bị đoán phạt bởi tội lỗi và lòng vô tín của chính họ. Nếu bị phó mặc, họ thảy đều hư mất cả. Ngoài việc ban lời mời Tin Lành chân thực cho mọi người, Chúa còn chọn một số người đã bị đoán phạt này để họ làm những đồ dùng đặc biệt của ân điển Ngài. Nhưng điều này không có nghĩa Ngài độc đoán để chọn cho những người khác phải bị đoán phạt. Họ bị đoán phạt rồi vì trọn đời họ là tội nhân và đã khước từ Tin Lành. Những người được chọn có thể cảm ơn Chúa vì ân điển Ngài. Những người bị hư mất không thể đổ thừa cho ai ngoài họ.
9:16 Như vậy, kết luận chính là: số phận tối hậu của con người hay của các dân tộc không nằm ồ sức mạnh ý chí của họ hay do sức mạnh từ những nỗ lực lớn của họ, nhưng ưái lại là do sự thương xót của Đức Chúa Trời.
Khi Phaolô nói "chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được," ông không có ý bảo ý chí không can dự đến sự cứu rỗi người ấy. Lời mời của Tin Lành nhắm rõ ràng vào ý chí của một con người, như đã nói rõ trong Khải Huyền 22:17: "Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không." Chúa Jêsus nói rõ rằng những người Do Thái không tin kia không chịu đến với Ngài (Giăng 5:40). Khi Phaolô nói, chẳng phải bởi người nào bôn ba mà được, ông không phủ nhận chúng ta phải nỗ lực để bước vào cửa hẹp (Luca 13:24). cần phải có một lượng sốt sắng và sẵn lòng thuộc linh nhất định. Nhưng ý chí và sự bôn ba của người không phải là những yếu tố chính yếu và quyết định: sự cứu rỗi là của Chúa. Morgan nói:
Không một ao ước nào của chúng ta, không sự bôn ba nào của riêng chúng ta có thể đoạt lấy sự cứu rỗi chúng ta cần, hay giúp chúng ta có thể bước vào những phước hạnh do sự cứu rỗi ấy ban cho ...Tự bản thân chúng ta sẽ không hề có ý muốn được cứu, chúng ta sẽ không nỗ lực để tiến đến sự cứu rỗi đó. Mọi điều trong sự cứu rỗi của con người đều bắt đầu từ Đức Chúa Trời. 37
9:17 Quyền tể trị tối thượng của Đức Chúa Trời không những nhìn thấy
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qua việc Ngài tỏ lòng thương xót một số người, mà còn qua việc làm cứng lòng người khác nữa. Phạraôn được trưng dẫn làm gương.
ở đây, không hề gợi ý rằng vị vua Êdíptô này đã bị định đoạt số phận của mình từ lúc ra đời. Chuyện xảy ra là thế này. Trong cuộc đời thành nhân, ông tỏ ra là gian ác, tàn bạo và cực kỳ ngang ngạnh. Bất chấp những lời cảnh cáo nghiêm trọng nhất, ông vẫn cứ tiếp tục làm cứng lòng mình. Đức Chúa Trời hẳn đã có thể tiêu diệt ông ngay lập tức, nhưng Ngài không làm. Trái lại, Ngài để cho ông sống để Ngài bày tỏ quyển năng Ngài trong ông, và để qua ông, danh Ngài có thể được tỏ ra trên toàn thế giới.
9:18 Pharaôn liên tiếp làm cứng lòng mình, và sau mỗi một lần, Đức Chúa Trời lại càng làm cứng lòng Pharaôn thêm như để đoán phạt ông vậy. Mặt Ười làm tan chảy băng cũng chính là mặt Ười làm cứng đất sét. Mặt ười làm trắng nhạt màu áo quần cũng chính là mặt ười làm đen da. Đức Chúa Trời tỏ lòng thương xót những kẻ có lòng tan vỡ cũng chính là Đấng làm cứng lòng kẻ không chịu ăn năn. Khước từ ân điển chính là phủ nhận ân điển.
Đức Chúa Trời có quyền thương xót ai mà Ngài muốn, và Ngài muốn làm cứng lòng ai thì làm. Nhưng vì Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài không bao giờ hành động bất công.
9:19 Lời Phaolô khăng khăng quả quyết quyền Đức Chúa Trời làm tùy ý Ngài muốn đã làm nảy sinh phản đối: Nếu thật như vậy, đáng ra Ngài không nên bới móc lỗi của bất kỳ ai, vì xưa nay không ai chống nổi ý muốn của Ngài. Theo người phản đối này, con người là một con tốt bất lực ưên bàn cờ thiên thượng. Người ấy không thể làm gì hay nói gì để thay đổi số phận mình được.
9:20 Trước hết, vị sứ đồ quở ưách sự xấc xược của bất kỳ sinh vật nào dám bác bẻ Đấng Tạo Hóa mình. Loài người hữu hạn, bị đè nặng dưới tội lỗi ngu dốt và yểu đuối, tuyệt đối không có tư cách để nói chuyện bác bẻ Đức Chúa Trời hay chất vấn sự khôn ngoan, công lý của đường lối Ngài.
9:21 Sau đó, Phaolô dùng minh họa về người thợ gốm và đất sét để chứng minh và binh vực quyền tể ưị tối thượng của Đức Chúa Trời. Thợ gốm một ngày kia vào xưởng mình, nhìn thấy một đống đất sét vô hình dạng ưên nền nhà. Thợ gốm bốc một nắm đất sét, đặt lên bàn xoay, và nắn thành hình chiếc bình đẹp đẽ. Thợ gốm có quyền làm việc đó không?
Đương nhiên, thợ gốm này là Đức Chúa Trời. Đất sét chính là nhân loại đầy tội lỗi và hư mất. Nếu thợ gốm này bỏ mặc đất sét, đất sét nhân loại kia thảy đều đi địa ngục. Nếu bỏ mặc họ, Ngài vẫn tuyệt đối công bình và chính trực. Nhưng trái lại, Ngài dùng quyền tối thượng chọn một số những tội nhân, cứu họ bởi ân điển Ngài, và biến họ trở nên giống hình ảnh của Con Ngài. Ngài có quyền làm vậy không? Nên nhớ, Ngài không độc đoán định đoạt cho người khác đi địa ngục. số phận họ đã bị định đoạt rồi bởi chính lòng vô tín và cố tình của họ.
Đức Chúa Trời có quyển tuyệt đối và thẩm quyền tuyệt đối để dung số đất
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sét này làm ra hạng bình dùng vào việc sang trọng, và dùng số đất sét kia làm ra hạng bình dùng vào việc khác. Trong tình huống mọi người đều không xứng đáng, Ngài có thể ban phước của Ngài cho nơi nào Ngài chọn và rút phước lại bất cứ lúc nào Ngài muốn. Barnes nói: "Nơi mọi người thảy đều không xứng đáng, điều cao nhất có thể đòi hỏi được ấy là xin Ngài đừng đối đãi bất kỳ ai cách bất công."38
9:22 Phaolô mô tả Đức Chúa Trời, là Thợ Gốm vĩ đại, như đang đối mặt với tình trạng có vẻ như xung đột quyền lợi. Một mặt, Ngài muốn tỏ ra cơn thạnh nộ Ngài và bày tỏ quyển năng để hình phạt tội lỗi. Nhưng mặt khác, Ngài muốn nhẫn nại chịu đựng những bình đáng giận cho sự hư mất. Đây chính là sự tương phản giữa bên thứ nhất là tính nghiêm khắc công bình của Đức Chúa Trời, với bên thứ nhì là lòng khoan nhân giàu thương xót của Ngài. Và lập luận là: "Nếu Đức Chúa Trời được xưng công bình khi Ngài lập tức hình phạt kẻ gian ác, nhưng thay vì làm như vậy, Ngài lại tỏ lòng nhịn nhục lớn đối với họ, thì ai có thể bắt bẻ được Ngài?"
Để ý cẩn thận cụm từ những bình phẩn nộ dành sấn cho sự hư mất. Những bình phẩn nộ là những người mà tội lỗi của họ khiến họ trở thành đối tượng cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Họ được chuẩn bị sẵn cho sự hư mất bởi cớ tội lỗi, sự không vâng lời và nổi loạn của chính họ, chứ không phải bởi mệnh lệnh độc đoán nào đó của Đức Chúa Trời.
9:23 Ai có thể phản đối nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra sự giàu có của vinh hiển Ngài cho những người Ngài muốn tỏ lòng thương xót - là những người Ngài đã chọn từ trước cho sự vinh hiển đời đời? ở đây, lời giải thích của c. R. Erdman dường như đặc biệt hữu ích:
Quyền tể trị tối thượng của Đức Chúa Trời chưa bao giờ được đem vận dụng để đoán phạt những con người đáng được cứu, nhưng đúng hơn, quyền ấy đã đem lại sự cứu rỗi cho những người đáng ra bị hư mất. 39 Đức Chúa Trời không chuẩn bị sẵn những bình đáng giận cho sự hư mất, nhưng Ngài thực sự chuẩn bị những chiếc bình đáng thương xót để định sẵn cho sự vinh hiển.
9:24 Phaolô xác định chiếc bình đáng thương xót là những người ương chúng ta đã tín Đấng Christ, là người Đức Chúa Trời đã gọi ra từ cả thế giới Do Thái lẫn thế giới ngoại bang. Điều này lập nền tảng cho phần lớn những điều tiếp theo sau - Việc biệt riêng ra một phần sót lại của dân Ysơraên và kêu gọi dân ngoại bang bước vào địa vị hưởng đặc ân.
9:25 Sứ đồ trích hai câu Kinh Thánh từ ôsê để cho thấy đáng ra người Do Thái đừng ngạc nhiên trước sự kêu gọi dân ngoại. Câu thứ nhất là Ôsê 2:23: "Ta sẽ gọi kẻ chẳng phải dân ta là dân ta, kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu." Trong thực tế, những lời Ôsê nói là nói đến dân Ysơraên chứ không nói đến dân ngoại bang. Họ ương đợi thời kỳ Ysơraên sẽ được khôi phục là dân sự của Đức Chúa Trời và làm người yêu dấu của Ngài. Nhưng khi Phaolô trích những lời này ở đây trong Rôma, ông áp
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dụng cho sự kêu gọi dân ngoại bang. Phaolô có quyền gì để thay đổi triệt để đến như thế? Câu trả lời là: chính Đức Thánh Lỉnh là Đấng soi dẫn những lời này từ lúc đầu cũng là Đấng có quyền giải nghĩa lại hay áp dụng lại chúng về sau.
9:26 Câu thứ nhì là Ôsê 1:10: "Lại xảy ra trong nơi Ngài phán cùng họ rằng: Các ngươi chẳng phải là dân ta đâu, cũng tại nơi đó họ sẽ được xưng là con của Đức Chúa Trời hằng sống." Một lần nữa, ương khung cảnh Cựu Ước, câu này không nói đến dân ngoại bang nhưng mô tả sự khôi phục trong tương lai đưa Ysơraên trở về với ơn của Chúa. Thế nhưng Phaolô áp dụng câu này cho việc Đức Chúa Trời công nhận dân ngoại bang là con của Ngài. Đây là minh họa khác nữa về sự kiện khi Đức Thánh Linh trích dẫn các câu ương Cựu Ước vào Tân Ước, Ngài hoàn toàn có quyền áp dụng chúng theo ý Ngài muốn.
9:27 Sự từ bỏ hết thảy mọi người ngoại trừ một nhóm dân sót của Ysơraên được luận đến ương 9:27-29. Êsai báo trước chỉ một phần rất nhỏ của con cái Ysơraên sẽ được cứu, dẫu dân Ysơraên có thể đã phát ưiển rất đông đảo (Êsai 10:22).
9:28 Khi Êsai nói: "Đức Giêhôva vạn quân đã định làm trọn sự hủy diệt trong khắp đất" (Êsai 10:23), ông đang nói đến việc người Babylôn xâm lăng Palestine và sự lưu đày Ysơraên tiếp sau đỏ. Chữ "làm" nói đến công việc đoán xét của Đức Chúa Trời. Khi ưích những câu này, Phaolô đang nói những việc đã xảy ra cho Ysơraên ngày xưa nay có thể và sẽ xảy ra lần nữa trong thời của ông.
9:29 Như Êsai nói trước đó (ương phần đầu của lời tiên ưi): Nếu Chúa Vạn Quân chẳng để lại một số người, sống sót, Ysơraên hẳn đã bị quét sạch như Sôđôm và Gômôrơ (Êsai 1:9).
9:30 Phaolô hỏi: Toàn bộ những điều này đưa đến kết luận nào về thời kỳ Hội Thánh Hiện Tại? Kết luận thứ nhất là: Những người ngoại bang - vốn đặc trưng không theo đuổi sự công bình nhưng trái lại theo đuổi sự gian ác, và là những người chắc chắn không theo đuổi sự công bình riêng của họ - đa tìm được sự công bình đến bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ. Đương nhiên, không phải toàn bộ dân ngoại bang, nhưng chỉ những ai tin nơi Đấng Christ thì mới được xưng công bình.
9:31 Mặt khác, Ysơraên, vốn đã tìm sự xưng công bình trên cơ sỏ giữ luật pháp, lại không hề tìm được luật pháp nào để nhờ đó có sự công bình.
9:32 Nguyên nhân thật rõ ràng. Họ đã không chịu tín sự xưng công bình chính là bởi đức tin nơi Đấng Christ, nhưng cứ tiếp tục ngang ngạnh cố tìm công bình riêng của mình bởi công đức cá nhân. Họ đã vấp phải hòn đá gây vấp ngã, là Đức Chúa Jêsus Christ.
9:33 Đây chính xác là điều Chúa báo trước qua Êsai. Đấng Mêsia đến Giêrusalem sẽ có hiệu quả hai mặt. Đối với một số người, Ngài sẽ tỏ ra Ngài là hòn đá ngăn trở và hòn đá lớn làm cho vấp ngã (Êsai 8:14). Những người khác sẽ tin Ngài và thấy không có cớ gì để phải hổ thẹn, bị xúc phạm hay ngã lòng (Êsai 28:16).
B. Hiện Tại Của Ysơpaên (Đoạn 10)
10:1 Những lời dạy của Phaolô thật khó chịu cho những người Do Thái chưa tín Chúa Jêsus. Họ xem ông là kẻ phản bội và kẻ thù của Ysơraên. Nhưng ở đây, ông bảo đảm với anh em Cơ Đốc của mình - là những người nhận thư ông - điều khiến lòng ông vui thích nhất và ông đang hết sức sốt sắng cầu xin Chúa ban cho dân Ysơraên chính là "để cho họ được cứu."
10:2 Không hề lên án họ không kính sợ Đức Chúa Trời và vô đạo, nhưng vị sứ đổ làm chứng rằng họ có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời. Điều này thấy rõ qua việc họ cẩn thận tuân giữ các lễ nghi và các kỳ lễ của Do Thái giáo và không dung nhượng mọi giáo lý ưái ngược. Nhưng sốt sắng vẫn chưa đủ; phải kết hợp với chân lý. Nếu không thì có hại hơn là có ích lợi.
10:3 Đây chính là chỗ họ đã thất bại. Họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời, không nhận biết Đức Chúa Trời kể sự công bình dựa trên nguyên tắc đức tín chứ không phải nguyên tắc việc làm. Họ bắt đầu cố tạo ra công bình riêng của mình bằng cách tuân giữ luật pháp. Họ cố tìm kiếm ơn Đức Chúa Trời bằng nỗ lực riêng, bằng tính cách riêng, và những việc lành của riêng mình. Họ liên tục không chịu vâng phục kế hoạch Đức Chúa Trời về việc xưng công bình cho những tội nhân đặt lòng tín vào Con Ngài.
10:4 Giá như họ tín Đấng Chrỉst, họ sẽ thấy Ngài là sự cuối cùng của luật pháp để được sự công bình. Mục đích của luật pháp là để bày tỏ tội lỗi, cáo ưách và lên án kẻ phạm tội. Luật pháp không bao giờ truyền đạt được sự công bình. Hình phạt cho luật đã bị phạm là sự chết. Trong sự chết Ngài, Đấng Christ đã trả án phạt của luật pháp mà mỗi người đã vi phạm. Khi tội nhân tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của mình, luật pháp không còn gì để nói với người nữa. Qua sự chết của Đấng Thay Thế, người ấy đã chết với luật pháp. Người đoạn tuyệt với luật pháp và những nỗ lực vô ích nhằm đạt được sự công bình qua luật pháp.
10:5 Trong ngôn ngữ của Cựu Ước, chúng ta có thể nghe sự khác biệt giữa những lời của luật pháp và lời nói của đức tín. Lấy ví dụ, ưong Lêvi Ký 18:5: Môise viết người nào đạt được sự công bình mà luật pháp đòi hỏi thì sẽ sống nhờ đã đạt được công bình như thế. Điểm nhấn mạnh là vào sự đạt được, vào việc làm của người.
Đương nhiên, câu này trình bày một lý tưởng mà không con người tội lỗi nào đáp ứng được. Toàn bộ ý câu này là nếu có thể giữ luật pháp cách trọn vẹn và vĩnh viễn, thì không thể nào tuyên án chết cho người ấy. Nhưng luật pháp đã được ban cho những người vốn đã là tội nhân rồi và vốn bị tuyên án phải chết rồi. Dẫu cỏ thể giữ luật pháp cách trọn vẹn kể từ ngày hôm ấy trở đi, họ vẫn sẽ bị hư mất vì Đức Chúa Trời đòi hỏi phải đền trả những tội đã phạm trong quá khứ. Dầu con người có được hy vọng nào để đạt sự công bình bởi luật pháp đi nữa, thì những hy vọng đó đều bị định đoạt phải thất bại ngay từ đầu.
10:6 Để cho thấy ngôn ngữ của đức tín là hoàn toàn khác với ngôn ngữ của
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luật pháp, Phaolô trước hết ưích từ Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:12,13 như sau:
Nó chẳng phải ở trên trời, để ngươi nói rằng: Ai sẽ lên trời đem nó xuống cho chúng tôi nghe, đặng chúng tôi làm theo? Nó cũng chẳng phải ở bên kia biển, để ngươi nói rằng: Ai sẽ đi qua bên kia biển, đem nó về cho chúng tôi nghe, đặng chúng tôi làm theo?
Điều thú vị ấy là: ttong khung cảnh ở Phục Truyền Luật Lệ Ký, những câu này không nói gì đến đức tín và Tin Lành. Chúng nói về luật pháp, và cụ thể là điều răn "hết lòng hết ý trở lại cùng Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi" (Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:10b). Đức Chúa Trời đang phán rằng luật pháp không ẩn giấu, không ở xa, cũng không phải là không đến gần được. Không cần phải lên thiên đàng hay vượt qua biển cũng vẫn tìm gặp được. Luật pháp ở gần ữong tầm tay và đang chờ đợi người ta vâng theo.
Nhưng sứ đồ Phaolô đem những lời này áp dụng lại cho Tin Lành. Ông nói ngôn ngữ của đức tin không đòi hỏi người ta phải trèo lên thiên đàng để đem Đấng Christ xuống. Trước hết, điều đó là hoàn toàn không thể có được, nhưng cũng hoàn toàn không cần thiết, vì Đấng Christ đã xuống thế gian này qua sự nhập thể của Ngài rồi!
10:7 Khi sứ đồ ưích Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:13, ông thay đổi câu này từ "Ai sẽ đi qua bên kia biển" tíở thành "Ai sẽ xuống vực sâu." Ý ông muốn nói Tin Lành không đòi hỏi phải đi xuống mồ mả để đem Đấng Chrisỉ lẽn từ giữa vòng kẻ chết. Điều này sẽ là không thể thực hiện được, nhưng cũng sẽ không cần thiết, vì Đấng Christ đã sống lại từ kẻ chết rồi. Lưu ý ương 10:6, 7, chúng ta có hai giáo lý về Đấng Christ và là hai điều khó chấp nhận nhất đối với người Do Thái - sự nhập thể và sự sống lại của Ngài. Thế nhưng nếu muốn được cứu rỗi thì phải chấp nhận hai giáo lý đó. Chúng ta sẽ thấy hai giáo lý này ưở lại ưong 10:9,10.
10:8 Nếu Tin Lành không bảo con người làm những việc họ không thể làm được, hay làm những việc mà Chúa đã làm rồi, vậy thì Tin Lành nói gì?
Một lần nữa, Phaolô điều chỉnh câu ưích từ Phục Truyền Luật Lệ Ký 30 để nói rằng Tin Lành ở gần, có thể tiếp cận, có thể hiểu và dễ đạt được; có thể diễn tả Tin Lành ương cuộc đàm thoại quen thuộc (ở trong miệng ngươi); và có thể hiểu dễ dàng ương trí (trong lòng ngươi) (Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:14). Đây chính là tín tức tốt lành về sự cứu rỗi bởi đức tín mà Phaolô và các sứ đổ khác đã rao giảng.
10:9 Đây là phần tóm lược: trước hết, anh em phải chấp nhận chân lý về sự nhập thể, phải chấp nhận hài nhi ương máng cỏ Bếtlêhem chính là Chúa của sự sống và vinh hiển, phải chấp nhận Chúa Jẽsus của Tân Ước chính là Chúa (Giêhôva) của Cựu Ước.
Thứ nhì, anh em phải chấp nhận chân lý về sự phục sinh của Ngài, cùng với mọi điều liên quan đến chân lý này. Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Jêsus từ kẻ chết sống lại để làm bằng chứng Đấng Christ đã hoàn tất công tác cần thiết cho sự cứu rỗi chúng ta, và công
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tác đó Đức Chúa Trời đã làm thỏa mãn. Tin điều này bằng tấm lòng có nghĩa là tín với cả sức mạnh của tính thần, tình cảm và ý chí của mình.
Vậy miệng ngươi xưng Đức Chúa Jẽsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Đây chính là việc cá nhân đích thân nhận lấy thân vị và công tác của Đức Chúa Jêsus Christ. Đó là đức tín cứu rỗi.
Người ta thường thắc mắc: "Tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa nhưng không công nhận Ngài làm Chúa thì có được cứu không?" Kinh Thánh không hề khích lệ ai tin với sự e đè của lý trí: "Tôi sẽ nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình nhưng tôi không muốn tôn Ngài lên làm Chúa của mọi sự." Mặt khác, những người biến sự thuận phục Chúa Jêsus là Chúa trở thành một điểu kiện để được cứu rỗi thì họ gặp nan đề: "Phải công nhận Ngài làm Chúa đến mức độ nào?" Một số ít Cơ Đốc nhân đòi hỏi phải có sự đầu phục Chúa tuyệt đối và hoàn toàn theo kiểu này. Khi trình bày Tin Lành, chúng ta phải xác nhận rằng đức tín là điều kiện duy nhất của sự xưng công bình. Nhưng chúng ta cũng phải luôn luôn nhắc cho các tội nhân và thánh đồ nhớ Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa (Giêhôva - Đức Chúa Trời), và Ngài đáng được công nhận đúng như thế.
10:10 Để giải thích thêm, Phaolô viết rằng vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình. Đây không phải là sự đồng ý suông của lý trí, nhưng là sự chấp nhận chân thật với cả con người bề trong. Khi làm như vậy, người ấy lập tức được xưng công bình.
Và rồi "bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi"; có nghĩa tín hữu công khai xưng nhận sự cứu rỗi mình đã nhận được rồi. Sự tuyên xưng không phải là một điểu kiện để được cứu, nhưng là biểu hiện bề ngoài không thể tránh khỏi của điều đã xảy ra: "Nếu anh em tín cậy nơi Chúa Jêsus Christ, thì chắc chắn anh em phải nói về Ngài." Khi một người thực sự tín vào điều đó, người ấy muốn chia sẻ cho những người khác. Vì vậy, khi một người được tái sanh thật sự, thì điều đó quá tốt đến nỗi không thể giữ bí mật được. Người ấy tuyên xưng Đấng Christ ra.
Kinh Thánh coi như thừa nhận rằng khi một người được cứu, người ấy sẽ tuyên xưng công khai về sự cứu rỗi mình đã nhận. Hai điều này đi chung với nhau. Vì vậy Kelly nói: "Nếu không có sự tuyên xưng Đấng Christ là Chúa bằng môi miệng, chúng ta không thể nói về sự cứu rỗi; đúng như Chúa chúng ta đã phán: 'Ai tin và chịu phép báptêm sẽ được rỗi.'" 40 Còn Denney nhận định:
"Tấm lòng tin Chúa thì được sự công bình, và mồi miệng tuyên xiỉng thì được sự cứu rỗi, thực sự không phải là hai vấn đề, mà là hai bề mặt của cùng một vấn đề." 41
Thắc mắc nảy sinh: Vì sao ương 10:9 thì sự tuyên xưng đến trước rồi mới đến tín, còn ừong 10:10, lòng tin đến trước, sau đó mới tuyên xưng. Không khó để tìm câu trả lời. Trong câu Ọ, điểm nhấn mạnh là vào sự nhập thể và vào sự phục sinh, và những giáo lý này được đề cập theo trình tự thời gian của chúng. Sự Nhập Thể đến trước -
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Chúa Jêsus là Chúa. Sau đó đến sự sống lại - Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Trong câu 10, điểm nhấn mạnh nhắm vào trật tự các biến cố ương sự cứu rỗi tội nhân. Trước hết người ấy tin, sau đó tuyên xưng công khai về sự cứu rỗi của mình.
10:11 Giờ đây sứ đồ trích Êsai 28: Ì ó để nhấn mạnh kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Nghĩ đến việc công khai tuyên xưng Đấng Christ có thể khiến người ta sợ vì hổ thẹn, nhưng ngược lại mới đúng. Lời chúng ta tuyên xưng Ngài ừên đất dẫn đến việc Ngài tuyên xưng chúng ta ở ừên Thiên đàng. Sự trông cậy của chúng ta là sự ưông cậy không bao giờ bị thất vọng.
Từ ngữ kẻ nào tạo thành mối liên kết với điều sẽ đi tiếp theo - tức là sự cứu rỗi vinh diệu của Đức Chúa Trời lại dành cho mọi người, cho cả người ngoại bang cũng như người Do Thái.
10:12 Trong Rôma 3:23, chúng ta biết không có sự phân biệt nào giữa người Do Thái và người ngoại bang khi nói đến nhu cầu cần được cứu, vì mọi người đều là tội nhân. Giờ đây chúng ta biết không có sự phân biệt nào về tính có sẵn của sự cứu rỗi. Chúa không phải là một Đức Chúa Trời độc quyền, nhưng là Chúa trên toàn nhân loại. Ngài giàu ơn thương xót cho những ai kêu cẩu danh Ngài.
10:13 Giôên 2:32 được trích để chứng minh tính phổ thông của Tin Lành. Hầu như không ai còn muốn tìm cầu tuyên bố đơn giản cho con đường cứu rỗi hơn là những lời này: "Vì ai kêu cẩu danh Chúa thì sẽ được cứu." Danh Chúa đại điện thay cho chính Chúa.
10:14 Nhưng một Tin Lành như thế bao hàm cả sự công bố phổ thông. Sự cứu rỗi được ban cho người Do Thái lẫn người ngoại bang sẽ có ích lợi gì nếu họ chưa bao giờ nghe đến? ở đây, chúng ta có nhịp đập của công tác truyền giáo Cơ Đốc!
Qua một loạt ba cầu hỏi "Làm sao" (kêu cẩu Ngài sao được... làm thể nào mà tin... chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao), vị sứ đồ đi ngược lại ưên những bậc thang dẫn đến sự cứu rỗi của người Do Thái và người ngoại bang. Có lẽ sẽ rõ ràng hơn nếu chúng ta đảo ngược thứ tự như sau:
Chúa sai các đầy tớ Ngài đi ra.
Họ rao giảng Tin Lành của sự cứu
rỗi.
Những tội nhân nghe Đức Chúa Trời ban sự sống ưong Đấng Christ
Một số những người nghe đã tín vào sứ điệp này.
Những người đã tin thì kêu cầu Chúa.
Ai kêu cầu Chúa thì sẽ được cứu.
Hodge nói rõ đây là một lập luận lập nền táng dựa ưên nguyên tắc: nếu Đức Chúa Trời muốn có mục đích, Ngài cũng sẽ muốn có phương tiện để đạt mục đích đó.42 Như đã nói, đây là cơ sớ của phong trào truyền giáo Cơ Đốc. ở đây, Phaolô đang minh chứng công tác rao giảng Tin Lành của mình cho người ngoại bang, là một phương sách những người Do Thái không tín Đấng Christ xem như không thể bào chữa vào đâu được.
10:15 Đức Chúa Trời chính là Đấng sai phái. Chúng ta là người được sai đi. Chúng ta đang làm gì để thực hiện việc
này? Chúng ta có bàn chân xinh đẹp mà Êsai đã quy gán cho Ngài - là Đấng đã đem tin tốt về phước lành - không? (Êsai 52:7). Êsai viết về bàn chân xỉnh đẹp của Ngài - tức là Đấng Mêsia. ở đây ương Rôma 10:15, đại từ ngôi thứ ba số ít đã ưở thành đại từ ngôi thứ ba số nhiều. Chúa đã đến với bàn chân xỉnh đẹp 2000 năm trước. Giờ đây, đặc ân và ưách nhiệm của chúng ta chính là đi với bàn chân xinh đẹp để đến với một thế giới hư mất và đang hấp hối.
10:16 Nhưng nỗi đau luôn day dứt Phaolô ấy là chẳng phải mọi người của dân Ysơraên đều nghe Tin Lành. Êsai đã nói tiên ừi y như thế khi ông hỏi: "Lạy Chúa ai tin điểu đã rao truyền cho chúng ta?" (Êsai 53:1). Câu hỏi này yêu cầu câu ưả lời: "Không nhiều người đâu." Khi rao ra lời loan báo sự hiện đến lần thứ nhất của Đấng Mêsia, không có nhiều người đáp ứng.
10:17 Trong câu trích từ Êsai, Phaolô lưu ý niềm tin mà vị tiên ưi nói đến sẽ phát xuất từ sứ điệp mà người ta nghe, và sứ điệp đó đến từ lời nói về Đấng Mêsỉa. Vì vậy, ông kết luận, đức tin đến bởi sự người ta nghe, và người ta nghe, là khỉ lời của Đấng Christ được rao giảng. Đức tin đến cho con người khi họ nghe chúng ta rao giảng Đức Chúa Jêsus Christ, và đương nhiên điều này được căn cứ ữên lời thành văn của Đức Chua Trời.
Nhưng nghe bằng tai thì chưa đủ. Còn phải nghe bằng cả tấm lòng và tâm trí mở rộng, sẵn lòng để được thấy lẽ thật của Đức Chúa Trời. Nếu nghe như vậy thì người nghe sẽ thấy Lời Chúa là sự thật, và thấy sự thật ấy tự xác chứng.
Bấy giờ người sẽ tín. Đương nhiên, phải thấy rõ rằng việc nghe được ám chỉ ttong câu Kinh Thánh này không chỉ liên quan độc nhất đến đôi tai. Lấy ví dụ, có thể đọc sứ điệp. Vậy, "nghe" có nghĩa tiếp nhận Lời Chúa bằng bất kỳ phương tiện nào.
10:18 Như vậy nan đề là gì? Chẳng phải cả người Do Thái lẫn người ngoại bang đều đã được nghe giảng Tin Lành sao? Đúng vậy. Phaolô mượn lời của Thi Thiên 19:4 để chứng tỏ họ đã nghe Tin Lành. Ông nói: Đúng, thật vậy:
"Tiếng của các sứ giả đã vang khắp
đất,
Và lời của sứ giả đã đạt đến cùng thế gian."
Nhưng thật ngạc nhiên vì những lời từ Thi Thiên 19 này không phải đang nói đến Tin Lành. Đúng hơn, chúng mô tả lời chứng phổ thông của mặt Ười, mặt trăng và các ngôi sao về vinh quang của Đức Chúa Trời. Nhưng như đã nói, Phaolô mượn những lời này để nói rằng: Ương thực tế, những lời này cũng đúng y như vậy về sự rao giảng Tin Lành ưên toàn thế giới Ưong thời của ông. Bới sự soi dẫn của Thánh Linh Đức Chúa Trời, vị sứ đồ thường ưích đẫn phân đoạn Cựu Ước rồi áp dụng theo cách hoàn toàn khác. Đức Thánh Linh là Đấng đã ban những lời này từ lúc đầu, chắc chắn cũng là Đấng có quyền áp dụng chúng lại về sau này.
10:19 Sự kêu gọi dân ngoại và sự chối bỏ Tin Lành của đại đa số dân Do Thái đáng ra không phải là điều ngạc nhiên đối với dân Ysơraên. Chính Thánh Kinh của họ đã báo trước chính xác điều sẽ xảy đến. Lấy ví dụ, Đức
Chúa Trời cảnh cáo rằng Ngài sẽ chọc cho dân Ysơraên ghen tương bởi kẻ chẳng phải là dân (tức người ngoại bang), và chọc giận dân Ysơraên bởi một dân ngu dốt, thờ lạy hình tượng (Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:21).
10:20 Với lối nói càng mạnh mẽ hơn nữa, Êsai trích dẫn Chúa là Đấng đã được tìm thấy bởi dân ngoại bang - là những người thực sự không đang tìm kiếm Ngài - và Ngài đã được tỏ ra cho những người không đang hỏi thăm để tìm kiếm Ngài (Êsai 05:1). Nói chung, dân ngoại bang đã không tìm kiếm Đức Chúa Trời. Họ thỏa mãn với các tôn giáo tà thần của họ. Nhưng rất nhiều người trong số họ đã đáp ứng khi nghe Tin Lành. Nói cách tương đối, người ngoại bang đã đáp ứng nhiều hơn người Do Thái.
10:21 Dựa ưên nền bức ữanh dân ngoại bang đang tụ tập về với Đức Giêhôva, Êsaỉ mô tả Chúa đứng suốt cả ngày với đôi tay giang rộng mời gọi dân Ysơraên, và được đáp lại bởi sự khước từ ngoan cố và sự bất tuân.
c. Tương Lai của Ysữpaên (Soạn li) 11:1 Tương lai của Ysơraên thì sao? Có đúng như một số người dạy rằng Đức Chúa Trời đã đoạn tuyệt với Ysơraên, và hội thánh hiện là Ysơraên của Đức Chúa Trời, và mọi lời hứa cho Ysơraên giờ đây áp dụng cho hội thánh không? 43 Rôma 11 là một ữong những lời bác bẻ quan điểm đó mạnh mẽ nhất trong toàn Kinh Thánh.
Câu hỏi mở đầu của Phaolô muốn nói: "Có phải Đức Chúa Trời đã vứt bỏ dân sự Ngài hoàn toàn rồi không?".
"Có phải mỗi một người Ysơraên đều bị bỏ không?". Chẳng hể như vậy! Đại ý ở đây là: dầu Đức Chúa Trời đã bỏ dân sự Ngài, như đã nói rõ ràng trong 11:15, nhưng như vậy không có nghĩa Ngài bỏ hết toàn bộ họ. Chính Phaolô là bằng chứng cho thấy không phải bị bỏ hết tất cả. Suy cho cùng, ông là một người Ysơraên, dòng dõi của Ápraham, về chi phái Bẽngiamin. Những giấy chứng nhận tư cách Do Thái của ông không thể chê vào đâu được.
11:2 Vì vậy, chúng ta phải hiểu phần đầu của câu này muốn nói: "Đức Chúa Trời chẳng từng bổ hoàn toàn dân Ngài đã biết trước." Tình hình này tương tự với tình hình trong thời ÊM. Đại đa số dân tộc đã xây bỏ Đức Chúa Trời để hướng về thần tượng. Tình hình xấu đến nỗi Êli cầu nguyện chống lại Ysơraên thay vì cầu thay cho dân này!
11:3 Êli nhắc Đức Chúa Trời nhớ lại việc dân sự dập tắt tiếng của các tiên tri bằng cách giết họ đi. Dân sự đã phá đổ bàn thờ Đức Chúa Trời. Đối với ông, dường như ông là tiếng nói trung tín duy nhất cho Chúa còn sót lại, và mạng sống ông lâm nguy trước mặt.
11:4 Nhưng bức ừanh không đen tối và tuyệt vọng như Êli đang sợ. Đức Chúa Trời nhắc tiên tri nhớ Ngài đã để dành cho Ngài bảy ngàn người cương quyết không chịu đi theo dân sự để thờ lạy Baanh.
11:5 Điều đã đúng cho lúc bây giờ thì cũng đúng cho hiện tại: Đức Chúa Trời không hề để tình ưạng không còn một chứng nhân nào cho Ngài. Ngài luôn luôn có một dân sót trung tín do
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chính Ngài chọn làm những đồ dùng đặc biệt của ân điển Ngài.
11:6 Đức Chúa Trời không chọn dân sót này dựa trên việc làm của họ, nhưng bởi ân điển chọn lựa tối thượng của Ngài. Hai nguyên tắc này - ân điển và việc làm - loại trừ lẫn nhau. Không thể nào bỏ công ra làm để kiếm một món quà. Thứ miễn phí thì không thể mua. Điều gì không bởi công đức thì không thể nhận do cậy mình xứng đáng. Hạnh phước thay vì sự chọn lựa của Đức Chúa Trời căn cứ trên ân điển, chứ không trên việc làm; nếu không, ắt hẳn xưa nay không ai được chọn.
11:7 Như vậy kết luận rút ra là: Ysơraẽn không có được sự công bình vì cớ họ tìm sự công bình bới nỗ lực riêng thay vì nhờ công tác đã hoàn tất của Đấng Christ. Dân sót - do Đức Chúa Trời tuyển chọn - đã thành công để tìm được sự công bình bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus. Dân tộc này đã chịu điều mà ta có thể gọi là sự mù quáng không còn biết suy xét. Không chịu tiếp nhận Đấng Mêsia dẫn đến tình ưạng ngày càng bị giảm khả năng và khuynh hướng tiếp nhận Ngài.
11:8 Đây chính xác là điều Cựu Ước báo trước sẽ xảy ra (Êsai 29:10; Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:4). Đức Chúa Trời đã bỏ mặc họ vào tình ưạng mờ tối (Bản Anh ngữ "mẽ mẩn ngẩn ngơ"), trong tình trạng đó họ ưở nên hết nhạy bén với những thực tại thuộc linh. Vì không chịu xem Chúa Jêsus là Đấng Mêsia và Cứu Chúa, nên giờ đây họ mất năng lực để nhìn thấy Ngài. Vì không chịu nghe tiếng nài nỉ của Đức Chúa Trời, giờ đây họ bị điếc thuộc lỉnh. Sự đoán xét kinh khiếp đó vẫn tiếp tục mãi cho đến ngày nay.
11:9 Đavít cũng báo trước sự đoán xét của Đức Chúa Trời giáng trên Ysơraên. Trong Thi Thiên 69:22,23 ông mô tả Cứu Chúa bị khước từ đang kêu cầu Đức Chúa Trời biến bàn tiệc của họ thành lưới và bẫy. Bàn tiệc ở đây có nghĩa toàn bộ những đặc ân và phước hạnh tuôn trào qua Đấng Christ. Điều đáng ra là phước hạnh nay đã hóa thành rủa sả.
11:10 Trong phân đoạn Thi Thiên, Cứu Chúa đang chịu thống khổ cũng kêu cầu Đức Chúa Trời cho mắt họ mù tối và thân thể họ phải cong khom bởi sự thiệt hại hay bởi già cả (hoặc lưng họ hằng run rẩy).
11:11 Giờ đây Phaolô nêu một thắc mắc nữa: Có phải dân Ysơraẽn vấp chân dường ấy hầu cho té xuống chăng? ở đây, chúng ta phải thêm vài từ ngữ chung cuộc hoặc đến đời đời. Có phải họ đã vấp đến độ có thể sa ngã và không bao giờ được hồi phục? Sứ đổ mạnh mẽ phủ nhận lời gợi ý như thế. Mục đích của Đức Chúa Trời là để khôi phục. Mục đích của Ngài là: Bởi sự vấp ngã của họ, sự cứu rỗi có thể đến cho dân ngoại bang, để bới đó trêu dân Ysơraên ghen tương. Sự ghen tương này nhằm đưa Ysơraên cuối cùng quay ưở về Đức Chúa Trời.
Phaolô không phủ nhận sự sa ngã của dân Ysơraên. Trong thực tế, ông thừa nhận điều đó ừong chính câu này - bởi tội lỗi họ (Bản Anh ngữ - bởi sự sa ngã của họ), mà sự cứu đã đến cho
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dân ngoại - và trong câu kế tiếp - "nếu sự sa ngã của họ làm giàu cho thế gian." Nhưng ông mạnh mẽ phản đối ý kiến cho rằng Đức Chúa Trời đoạn tuyệt mãi mãi với Ysơraên.
11:12 Do Ysơraên khước từ Tin Lành, dân tộc này bị loại ra và Tin Lành đến với dân ngoại bang. Theo ý nghĩa này, sự sa ngã của dân Do Thái có nghĩa là sự giàu có cho thế gian, và sự mất mát của Ysơraên đã trở nên lợi lộc cho người ngoại bang.
Nhưng nếu đúng như vậy, sự khôi phục Ysơraên sẽ đem lại ơn phước dồi dào cho toàn thế gian còn nhiều hơn biết dường nào! Khi Ysơraên quay về với Chúa vào cuối Com Đại Nạn, Ysơraên sẽ trở thành ống dẫn ơn phước đến cho các dân.
11:13 ở đây, sứ đồ nói với dân ngoại bang (11:13-24). Một số người nghĩ ông đang nói với những Cơ Đốc nhân ngoại bang tại Rôma, nhưng phân đoạn này đòi hỏi phải có một nhóm thính giả khác - tức là các dân ngoại bang theo đúng nghĩa của từ. Chúng ta sẽ dễ hiểu phân đoạn này hơn nếu thấy Phaolô đang nói với dân Ysơraên theo tính cách toàn dân và cũng nói với dân ngoại bang theo đồng một tính cách đó. Không phải ông đang nói đến hội thánh của Đức Chúa Trời; nếu không chúng ta phải đối diện với khả năng hội thánh bị chặt bỏ (Ì 1:22), và điều này là trái với Kinh Thánh.
Vì Phaolô là vị sứ đồ cho dân ngoại, nên ông nói với họ rất thẳng thắn như thế cũng hoàn toàn tự nhiên thôi. Làm như vậy tức là ông đang làm trọn chức vụ của mình mà thôi.
11:14 Ông tìm mọi phương tiện để giục lòng tranh đua của đồng bào mình, để Chúa có thể dùng ông cứu được mấy người, ông đã biết và chúng ta cũng biết chính ông không thể cứu bất kỳ ai. Nhưng Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi đã gắn bó gần gũi chính Ngài với đầy tớ Ngài đến nỗi Chúa cho phép họ nói họ làm được những việc mà chỉ Ngài mới làm được.
11:15 Câu này lập lại lập luận của 11:12 theo cách nói khác. Khi dân Ysơraên bị loại ra không còn làm tuyển dân ưên đất này của Đức Chúa Trời, dân ngoại bang được đưa vào địa vị hưởng đặc ân với Chúa và như vậy nói theo nghĩa hình bóng, họ đã được giải hòa. Khi Ysơraên được khôi phục ương Thời Trị Vì Thiên Hy Niên của Đấng Christ, thì sẽ giống như có sự tái sanh hay sự phục sinh toàn thế giới.
Có thể minh họa điểu này qua kinh nghiệm của Giôna, người làm hình bóng về dân Ysơraên. Khi Giôna bị quăng ra khỏi thuyền trong cơn bão, điều này đem lại sự giải cứu hay sự cứu rỗi cho cả một con thuyền đầy người ngoại bang. Nhưng khi Giôna được khôi phục và đi giảng cho Ninive, thì đem lại sự cứu rỗi cho một thành phố đầy dân ngoại bang. Vì vậy, việc Đức Chúa Trời tạm bỏ Ysơraên dẫn đến kết quả Tin Lành đến với một nhúm người Do Thái, có thể nói cách so sánh như thế. Nhưng khi Ysơraên được khôi phục, nhiều đoàn người ngoại bang đông đảo sẽ được đưa vào vương quốc Đức Chúa Trời.
11:16 Giờ đây Phaolô sử dụng hai phép tỷ dụ. Tỷ dụ thứ nhất liên quan
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đến trái đẩu mùa và cả đổng, tỷ dụ thứ nhì liên quan đến rễ và nhánh. Trái đầu mùa và cả đồng nói đến cục bột, chứ không phải nói về trái. Trong Dânsố Ký 15:19-21, chúng ta đọc thấy một miếng bột được dâng lên cho Chúa như một của lễ giơ lên. Lập luận ấy là: nếu một miếng bột được biệt riêng ra cho Chúa, thì toàn bộ đống bột chứa miếng bột đó cũng được biệt riêng ra.
Về phần ứng dụng, trái đầu mùa là Ápraham. ông là thánh theo ý nghĩa ông được Chúa biệt riêng ra. Nếu điều này là đúng cho ông, thì cũng đúng cho dòng dõi được chọn của ông. Họ được biệt riêng ra cho địa vị hưởng đặc ân bề ngoài trước mặt Đức Chúa Trời.
Tỷ dụ thứ nhì là rễ và nhánh. Nếu rễ được biệt riêng ra, thì nhánh cũng vậy. Ápraham là rễ theo ý nghĩa ông là người đầu tiên được Đức Chúa Trời biệt riêng ra để lập thành một xã hội mới, khác biệt với muôn dân. Nếu Ápraham được biệt riêng ra, thì toàn bộ những người ra từ ông Ương dòng dõi được chọn cũng được biệt riêng ra.
11:17 Sứ đồ tiếp tục tỷ dụ về rễ và nhánh.
Những nhánh bị cắt đi mô tả phần không tin của mười hai chi phái Ysơraên. Vì chối bỏ Đấng Mêsia, họ bị bỏ ra khỏi chỗ có đặc ân với tư cách tuyển dân của Đức Chúa Trời. Nhưng chì một số nhánh bị bỏ. Dân sót của dân tộc này, bao gồm chính Phaolô, đã tiếp nhận Chúa.
Cây ôlive hoang chỉ về dân ngoại bang, được xem như một dân. Họ được tháp vào cây ôlive.
Cùng với các nhánh của cây ôlỉve, người ngoại bang dự phần về nhựa và rễ của cây ôlive. Người ngoại bang chia sẻ địa vị được ơn mà lúc đầu đã được ban cho Ysơraên và hiện địa vị này vẫn thuộc về dân sót tín Chúa của Ysơraên.
Trong minh họa này, điều quan trọng là phải thấy nhánh chính của cây ôlive không phải là Ysơraên, nhưng đúng hơn là dòng dõi đặc ân của Đức Chúa Trời trải qua các thế kỷ. Nếu gốc cây này là Ysơraên, thì bạn sẽ có bức tranh kỳ dị miêu tả Ysơraên bị chặt khỏi Ysơraên rồi lại được tháp vào chính Ysơraên.
Điều quan trọng cần nhớ nữa là nhánh ôlive hoang không phải là hội thánh nhưng là dân ngoại bang được nhìn cách tổng thể. Nếu không nhớ điều nẩy, bạn sẽ đối diện với khả năng là tín hữu thật bị cắt bỏ khỏi ân điển của Đức Chúa Trời. Phaolô đã chứng minh rằng điều này là không thể có (Rôma 8:38,39).
Khi chúng ta nói gốc của cây là dòng dõi có đặc ân ưải dài nhiều thế kỷ, chúng ta muốn nói gì với từ ngữ "dòng dõi có đặc ân"? Đức Chúa Trời quyết định biệt riêng một số người nhất định để ở vị trí đặc biệt gần gũi với Ngài. Họ sẽ được biệt riêng khỏi phần còn lại của thế gian và sẽ hưởng những đặc ân đặc biệt. Họ sẽ hưởng điều mà ngày nay chúng ta có thể gọi là "qui chế tối huệ quốc." Trong những thời kỳ khác nhau của lịch sử, Ngài sẽ có một nhóm thân tín đặc biệt.
Dân Ysơraên đứng đầu ương hàng ngũ có đặc ân này. Họ là tuyển dân ngày xưa của Đức Chúa Trời trên đất.
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Vì cớ khước từ Đấng Mêsia, một số những nhánh này bị cắt đi và bị mất địa vị "con cưng." Dân ngoại bang được tháp vào cây ôlive và trở thành người dự phần rễ và nhựa cây cùng với những người Do Thái tin Chúa Jêsus. Rễ chỉ về Ápraham, và từ ông mà bắt đầu dòng dõi có đặc ân. Nhựa của cây ôlive chỉ về năng suất của nó - tức là chỉ về mùa thâu hoạch ưái và dầu ôlive ra từ đó. ổ đây, nhựa biểu thị những đặc ân tuôn ưào từ mối liên hiệp với cây ôlive.
11:18 Nhưng dân ngoại bang đừng tỏ thái độ xem mình hơn người Do Thái, hay khoe khoang về bất kỳ sự ưổi hơn nào. Khoe khoang như thế tức là bỏ qua sự thực rằng họ đã không sinh ra từ dòng dõi có đặc ân. Đúng hơn, chính nhờ dòng dõi có đặc ân họ mới được đặt vào chỗ họ hiện đang ở, tức là trong địa vị có ơn đặc biệt.
11:19 Phaolô lường trước Ương ưí tưởng tượng một người ngoại bang nào đó đang ưò chuyện cùng ông sẽ bảo rằng: "Các nhánh Do Thái bị cắt đi để ta được tháp vào chỗ nó."
11:20 Giờ đây sứ đồ thừa nhận câu nói này đúng một phần. Các nhánh Do Thái đã bị cắt đi, để người ngoại bang được tháp vào. Nhưng sở dĩ như vậy là vì lòng vô tín của Ysơraên chứ không phải dân ngoại có quyền đặc biệt để đòi hỏi Đức Chúa Trời. Người ngoại bang được tháp vào bởi vì với tư cách một dân, họ đã đứng bởi đức tin. Cụm từ "ngươi nhờ đức tin mà còn" (Bản Anh Ngữ: "ngươi đứng bởi đức tin") đường như cho thấy Phaolô đang nói về những tín hữu thật. Nhưng không bắt buộc phải cứ ý đó. Nói để so sánh, thì cách duy nhất để người ngoại bang nhờ đức tin mà còn ấy là họ thể hiện đức tín nhiều hơn người Do Thái. Vì vậy, Chúa Jêsus đã nói với viên đội trưởng người ngoại bang: "Dầu Ương dân Ysơraên, ta cũng chưa thấy một đức tin lớn dường ấy" (Luca 7:9). Và về sau Phaolô nói với người Do Thái tại Rôma: "Vậy, hãy biết sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nẩy đã sai đến cho người ngoại; những người đó sẽ nghe theo vậy" (CôngVụ 28:28). Lưu ý "những người đó sẽ nghe theo vậy." Với tư cách một dân, ngày nay họ chịu tiếp nhận Tin Lành nhiều hơn so với Ysơraên. "Còn dứng" (Bản Anh Ngữ) ở đây là trái nghĩa với "té xuống." Ysơraên đã ngã khỏi địa vị có đặc ân của mình. Người ngoại bang đã được tháp vào địa vị đó.
Nhưng ai đứng hãy giữ kẻo ngã. Người ngoại bang chớ nên khoe khoang và kiêu ngạo, nhưng ứái lại nên sợ hãi.
11:21 Nếu Đức Chúa Trời đã không ngần ngại cắt các nhánh nguyên ra khỏi hàng ngũ có đặc ân, thì không có cớ nào để cho rằng Ngài sẽ chừa những nhánh ôlive hoang ồ trong hoàn cảnh tương tự.
11:22 Vì vậy, ương ẩn dụ về cây ôlive, chúng ta thấy hai phương diện tương phản vĩ đại Ưong đặc tính Đức Chúa Trời - sự nhân lành và sự nghiêm nhặt của Ngài. Sự nghiêm nhặt của Ngài được bày tỏ qua việc loại bỏ Ysơraên khỏi qui chế tối huệ quốc. Sự nhân lành của Ngài được nhìn thấy ữong việc Ngài quay sang đem Tin Lành cho dân ngoại bang (xem CôngVụ 13:46; 18:6). Nhưng đừng xem sự nhân lành đó như chuyện đương nhiên. Dân ngoại bang cũng có
thể bị chặt đi nếu họ không duy trì quan hệ rõ ràng mà Chúa đã nhìn thấy ưong chức vụ tại thế của Ngài (Mathiơ 8:10; Luca 7:9).
Phải luôn luôn nhớ rằng Phaolô không đang nói đến hội thánh hay nói đến cá nhân tín hữu. Ông đang nói về dân ngoại bang. Không điều nào có thể phân rẽ thân thể Đấng Christ ra khỏi Đầu, không điều nào có thể phân rẽ tín hữu ra khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời, nhưng các dân ngoại bang có thể bị cắt bỏ khỏi địa vị hưởng đặc ân đặc biệt hiện tại của họ.
11:23 Và không bắt buộc sự cắt bỏ Ysơraên phải là chung cuộc. Nếu họ bỏ lòng vô tín của toàn dân họ, thì không có cớ gì khiến Đức Chúa Trời không thể đặt họ lại địa vị nguyên thủy có đặc ân. Không phải Đức Chúa Trời không thể làm điều này.
11:24 Trên thực tế, nếu Đức Chúa Trời phục hồi Ysơraên ưở về làm dân sự được hưởng đặc ân của Ngài thì sẽ ít khắc khe gấp bội việc đặt dân ngoại bang vào địa vị đó. Dân Ysơraên là các nhánh nguyên thủy trong cây ân huệ của Đức Chúa Trời, và vì vậy họ được gọi là những nhánh nguyên. Các nhánh ngoại bang ra từ cây ôlive hoang. Tháp nhánh ôlive hoang vào cây ôlive tốt là một cách tháp trái lẽ tự nhiên, hay như Phaolô nói, đấy là nghịch tánh. Tháp những nhánh nguyên vào cây ôlỉve tốt nguyên thủy của chúng là một tiến trình hết sức tự nhiên.
11:25 Giờ đây sứ đồ Phaolô cho thấy sự khôi phục tương lai của Ysơraên không phải là khả năng có thể xảy ra, nhưng là một sự thật đã được bảo đảm.
Điều Phaolô bày tỏ giờ đây chính là lẽ mẩu nhiệm - một sự thật mãi đến nay vẫn chưa ai biết, một sự thật không thể biết bới lý trí suông của con người, nhưng một sự thật giờ đây được bày tỏ ra. Phaolô nêu lên để tín hữu ngoại bang sẽ không khoe mình là khôn ngoan, không cậy tinh thẩn dân tộc của mình để xem thường người Do Thái. Sự mầu nhiệm này như sau:
Sự mù quáng một phẩn đã xảy ra cho người Ysơraẽn. Sự mù quáng này không ảnh hưởng đến toàn dân tộc, nhưng chỉ trên nhóm người không chịu tín Chúa.
Sự mù quáng này là tạm thời. Sự mù quáng này sẽ tiếp tục nhưng chỉ đến khỉ số dân ngoại nhập vào được đầy đủ. Số dân ngoại nói đến thời điểm khi thành viên cuối cùng sẽ được thêm vào hội thánh, và khi thân thể trọn vẹn của Đấng Christ sẽ được cất lên Thiên đàng. Phải phân biệt "số dân ngoại nhập vào được đầy đủ" với thời kỳ dân ngoại (Luca 21:24). số dân ngoại nhập vào được đầy đủ trùng khớp với sự cất lên. Cụm từ "thời kỳ dân ngoại" liên hệ đến toàn bộ thời kỳ thống trị của dân ngoại bang ưên dân Ysơraên, bắt đầu từ thời kỳ phu tù Babylôn (Il.sửký 36:1-21) và kết thúc lúc Đấng Christ ưở lại để cai ừị ưần gian.
11:26 Sự suy xét mù quáng của Ysơraên sẽ được cất bỏ vào thời điểm Cất Lên, điều này không có nghĩa toàn dân Ysơraên sẽ được cứu ngay lập tức. Dân Do Thái sẽ quay về hoán cải trong suốt thời kỳ Đại Nạn nhưng toàn bộ dân sót được chọn vẫn chưa được cứu cho đến khi Đấng Christ tái lâm trần gian để làm Vua muôn vua và Chúa muôn chúa.
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Khi Phaolô nói cả dân Ysơraên sẽ được cứu, ông muốn nói toàn bộ những người tín Chúa trong dân Ysơraên. Thành phần không tin của dân này sẽ bị tiêu diệt khi Đấng Christ hiện ra lần thứ nhì (Xachari 13:8, 9). Chỉ những người nào nói "Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến" mới được chừa lại để vào nước Ngài.
Êsai đã chỉ về điều này khi ông nói Đấng Cứu Chuộc đến Siôn và cất bỏ sự phạm tội khỏi Giacốp (Êsai 59:20). Lưu ý đây không phải là sự kiện Đấng Christ đến Bếtlêhem, nhưng Ngài đến Siôn -tức là sự tái lâm của Ngài.
11:27 Đây cũng chính là thời điểm được nói đến ương Êsai 37:9 và Giêrêmi 31:33,34, khi Đức Chúa Trời sẽ cất tội lỗi khỏi họ theo điều khoản của giao ước mới.
11:28 Vậy chúng ta có thể tóm tắt tình ừạng hiện tại của Ysơraên bằng cách nói trước nhất rằng, luận về Tin Lành thì họ là nghịch thù bởi cớ anh em. Họ là nghịch thù theo ý nghĩa bị bỏ ra, bị gạt sang bên, xa lánh khỏi ơn của Đức Chúa Trời để Tin Lành có thể đến với dân ngoại bang.
Nhưng đó chỉ là một nửa bức tranh. Luận về sự lựa chọn, thì họ được yêu thương bởi cớ các tổ phụ - tức là Ápraham, Ysác và Giacốp.
11:29 Nguyên nhân họ vẫn được yêu chính vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng bao giờ bị bãi bỏ. Đức Chúa Trời không rút lại những sự ban cho của Ngài. Một khi đã lập lời hứa vô điều kiện, Ngài không bao giờ rút lại. Ngài đã ban cho Ysơraên những đặc ân đặc biệt được kể ra ương 9:4,5. Ngài đã kêu gọi Ysơraên làm dân sự trên ưần gian này của Ngài (Êsai 48:12), phân rẽ họ ra khỏi các dân còn lại. Không điều nào thay đổi những ý định của Ngài được.
11:30 Các dân ngoại bang ngày trước đã là một dân chưa thuần hóa, không vâng phục, nhưng khỉ Ysơraên khinh bỏ Đấng Mêsia và Tin Lành cứu rỗi, Đức Chúa Trời đã lấy lòng thương xót quay sang dân ngoại bang.
11:31 Trình tự diễn tiến hơi tương tự sẽ xảy ra Ương tương lai. Tiếp sau sự bất tuân của Ysơraên sẽ là sự thương xót, khi họ bị chọc cho ghen tương thông qua sự thương xót đã tỏ ra cho dân ngoại bang. Có người dạy rằng chính bởi việc dân ngoại bang bày tỏ lòng thương xót người Do Thái mà người Do Thái sẽ được phục hồi, nhưng chúng ta biết không phải như vậy. Sự khôi phục Ysơraên sẽ xảy ra bởi biến cố tái lâm của Đức Chúa Jêsus (xem 11:26,27).
11:32 Khi chúng ta lần đầu đọc câu này, có thể chúng ta nghĩ Đức Chúa Trời thật độc đoán lên án cho cả dân Do Thái và dân ngoại bang là không tin, và rồi nghĩ rằng họ không thể làm gì cả về việc đó. Nhưng ý tưởng ở đây không phải như vậy. Cầu này đang nói rằng: khi đã thấy cả dân Do Thái và dân ngoại bang đều không vâng lời, thì Đức Chúa Trời được mô tả như đang nhốt cả hai nhóm người này trong tình trạng đó, để họ không còn lối nào thoát ra ngoại trừ theo điều kiện của Ngài.
Sự không vâng lời này tạo cơ hội để Đức Chúa Trời thương xót hết thảy, cả người Do Thái lẫn người ngoại bang. ở
842
RỒMA
838
RỒMA


đây không hề gợi ý đến sự cứu rỗi phổ thông. Đức Chúa Trời đã tỏ lòng thương xót cho người ngoại bang và cũng sẽ tỏ lòng thương xót người Do Thái nữa, nhưng điều này không bảo đảm có sự cứu rỗi mọi người. Ở đây, chính sự thương xót được tỏ ra theo tuyến dân tộc. George William nói rằng:
Sau khi Đức Chúa Trời thử cả dân Hêbơrơ và dân ngoại bang, và sau khỉ cả hai đều thất bại trước thử nghiệm, thì Ngài nhốt họ trong sự vô tín để qua tình trạng rõ ràng không có công đức nào, và sau khi được chứng minh cho thấy họ bị mất hết mọi đòi hỏi và mọi quyền lợi đối với em thiên thượng, Ngài có thể dùng sự giàu có không thể dò của ân điển Ngài mà thương xót hết thảy họ..4* 11:33 Lời tôn vinh kết thúc này nhìn lại toàn bộ thư tín và những điều kỳ diệu thiên thượng đã được tiết lộ. Phaolô giảng giải chương trình cứu rỗi tuyệt vời mà Đức Chúa Trời công chính dùng cứu tội nhân và qua việc nẩy Ngài vẫn được xưng là công bình. ông chứng tỏ công tác Đấng Christ quy vinh hiển nhiều hom cho Đức Chúa Trời và đem nhiều phước hạnh cho con người hơn là những gì Ađam đã đánh mất bởi tội lỗi của ông. Phaolô giải thích ân điển tạo ra nếp sống thánh khiết mà luật pháp không bao giờ có thể làm được. Ổng đã truy ra dây chuyền không thể phá vỡ được của mục đích Đức Chúa Trời từ sự biết trước cho đến sự làm vinh hiển cuối cùng. Ông đã phát biểu giáo lý về sự chọn lựa tối thượng và giáo lý song hành về trách nhiệm của con người. Và ông lần theo sự công chính hài hòa
trong những cách đối đãi theo thiên mệnh của Đức Chúa Trời đối với Ysơraên và các dân. Giờ đây không còn gì thích hợp hơn thốt lên bài thánh ca ngợi khen và thờ phượng.
Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời!
Sự giàu có của Đức Chúa Trời! Ngài giàu lòng thương xót, giàu tình yêu, ân điển, sự thành tín, quyển năng và nhân lành.
Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời! Sự khôn ngoan của Ngài vô hạn, không thể dò, không thể sánh bằng và vô địch.
Sự thông biết của Đức Chúa Trời!
Arthur w. Pink viết rằng: "Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng. Ngài biết mọi sự: mọi sự có thể xảy ra, mọi sự thực tế xảy ra, mọi biến cố, mọi sinh vật, của quá khứ, hiện tại và tương lai."45
Những quyết định của Ngài là không ai thấu được: Chúng quá sâu nhiệm đến nỗi ưí óc của loài hay chết này không thể hiểu hết. Đường lối để Ngài sắp xếp cõi tạo vật, lịch sử sự cứu chuộc và ơn thần hưu là vượt quá trí hiểu biết hữu hạn của chúng ta.
11:34 Không một hữu thể thọ tạo nào có thể biết được ý tưởng Chúa, ngoại trừ trong chừng mực Ngài muốn bày tỏ ra. Và thậm chí ngay cả khi Ngài bày tỏ, chúng ta cũng thấy cách mập mờ như trong một cái gương (I.Côrinhtô 13:12). Không ai đủ tư cách để bàn luận với Ngài. Ngài không cần lời góp ý của chúng ta, và lời góp ý của chúng ta tuyệt đối không ích lợi gì cho Ngài (xem Êsai 40:13).
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11:35 Xưa nay không ai có thể buộc Đức Chúa Trời phải có bổn phận với mình (xem Gióp 41:11). Món quà nào của chúng ta xưa nay có thể đặt Đấng Đời Đời vào địa vị Ngài phải báo đáp lại?
11:36 Đấng Toàn Năng là Đấng độc lập. Ngài là nguồn của mọi điều nhân lành, Ngài là Tác Nhân tích cực và chủ động để duy trì điều kiện cõi vũ trụ, Ngài là Đối Tượng để mọi vật được dựng nên vì cớ Ngài. Mọi vật đều nhằm đem lại vinh hiển cho Ngài.
Nguyện được như vậy! Vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng! Amen.
HI. LUẬN VỀ BỔN PHẬN: SÔNG THỂ HIỆN RA TIN LÀNH (Đoạn 12-16)
Phần còn lại của thơ Rôma ưả lời câu hỏi: Những người đã được xưng công bình bởi ân điển phải đáp ứng thể nào ứong nếp sống hằng ngày? Phaolô nêu những bổn phận của chúng ta đối với những tín hữu khác, với cộng đồng, đối với kẻ thù, đối với chính quyền, và đối với những anh em yếu đuối của chúng ta.
A. Trong sự Dâng Mình (12:1,2)
12:1 Việc suy xét nghiêm túc và thành kính về những sự thương xót của Đức Chúa Trời - như đã được trình bày trong đoạn 1-11 sẽ dẫn đến một kết luận duy nhất - chúng ta phải dâng thân thể mình làm cùa lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thân thể chứng ta đại diện toàn bộ những chi thể của chúng ta, và mở rộng ra, là toàn bộ đời sống chúng ta.
Toàn bộ giao kết này chính là sự phục vụ phải lẽ (Bản Việt Ngữ dịch là sự thờ phượng phải lẽ) của chúng ta. Đây là sự phục vụ phải lẽ của chúng ta xét theo ý nghĩa: Nếu Con Đức Chúa Trời đã chết thay tôi, thì điều nhỏ nhất tôi có thể làm được chính là sống cho Ngài. Vận động viên vĩ đại người Anh là c. T. Studd nói rằng: "Nếu Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời và Ngài chết thay tôi, thì không có hy sinh nào là lớn quá đến nỗi tôi không thể thực hiện vì Ngài."46 Bài thánh ca vĩ đại của Isaac Watts cũng nói y như vậy: "Tình yêu rất lạ lùng, rất thiên thượng, đòi hỏi cả tấm lòng, cả đời sống và mọi sự của tôi."
Sự phục vụ phải lẽ cũng có thể dịch là "sự thờ phượng của tâm linh." Là những thầy tế lễ kiêm tín đồ, chúng ta không đến nơi Đức Chúa Trời với những thân thể của súc vật bị giết, nhưng với của lễ thuộc linh của đời sống chịu đầu phục. Chúng ta cũng dâng lên Ngài sự phục vụ của chúng ta (Rôma 15:16), lời ngợi khen (Hêbơrơ 13:15), và của cải của chúng ta (Hêbơrơ 13:16).
12:2 Thứ nhì, Phaolô khuyên chúng ta đừng làm theo đời này, hay như bẳn diễn ý Phillips: "Đừng để thế gian xung quanh anh em nặn anh em vào khuôn của nó." Khi đến với nước Đức Chúa Trời, chúng ta phải bỏ những kiểu suy nghĩ và những nếp sống của thế gian.
Thế gian (nguyên văn là thời đại) được sử dụng ở đây để nói đến xã hội hay hệ thống mà con người đã xây dựng để khiến mình hạnh phúc mà không cần đến Đức Chúa Trời. Đó là một vương quốc thù địch với Đức Chúa Trời. Vua chúa đời này là Satan (H.Côrinhtô
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4:4; Giăng 12:31; 14:30; 16:11). Toàn bộ những người chưa hoán cải đều là thần dân của hắn. Hắn tìm cách thu hút và nắm giữ con người thông qua sự mê tham của mắt, mê tham của xác thịt và kiêu ngạo của đời (I.Giăng 2:16). Thế gian có những nền chính trị, nghệ thuật, âm nhạc, tôn giáo, thú giải trí, nếp suy nghĩ và nếp sống riêng của nó, và thế gian tìm cách khiến mọi người làm theo văn hóa và phong tục của nó. Thế gian ghét những người không tuân thủ theo nó - như Đấng Christ và các môn đồ Ngài.
Đấng Christ đã chết để giải thoát chúng ta khỏi thế gian này. Thế gian bị đóng đinh đối với chúng ta, và chúng ta bị đóng đinh đối với thế gian. Nếu tín hữu yêu mến thế gian thì đó là lòng bất trung tuyệt đối với Chúa. Bất cứ ai yêu mến thế gian đều là kẻ thù của Đức Chúa Trời.
Tín hữu không thuộc về thế gian này chẳng khác gì Đấng Christ không thuộc về thế gian này. Tuy nhiên, họ được sai vào thế gian để làm chứng công việc của thế gian là xấu và sự cứu rỗi đành sẵn cho mọi người nào đặt đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ. Chúng ta đừng nên chỉ phân rẽ ra khỏi thế gian mà thôi; chúng ta nên biến đổi bởi sự đổi mới của tâm thần mình, có nghĩa chúng ta nên suy nghĩ theo cách nghĩ của Đức Chúa Trời, như đã được bày tỏ trong Kinh Thánh. Bấy giờ chúng ta có thể kinh nghiệm sự đẫn đắt trực tiếp của Chúa trong đời sống mình. Và chúng ta thấy thay vì khó chịu và khó khăn, ý muốn Ngài thật là tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn.
Như vậy, đây là ba bí quyết để biết ý muốn Đức Chúa Trời. Thứ nhất là thân thể đầu phục, thứ nhì là nếp sống phân rẽ, thứ ba là tâm ưí được đổi mới.
B. Trong sự Phục Vụ Qua Các Ân Tứ Thuộc Lỉnh (12:3-8)
12:3 ở đây Phaolô nói nhờ ơn đã ban cho ông để làm sứ đồ của Chúa Jêsus. Ông sắp đề cập nhiều hình thức khác nhau của nếp suy nghĩ thẳng thắn và suy nghĩ không ngay thẳng.
Trước hết ông nói không có điều gì trong Tin Lành khích lệ người ta có mặc cảm tự tôn. Ông khuyên chúng ta phải khiêm nhường vận dụng các ân tứ của mình. Chúng ta đừng bao giờ có những ý tưởng cường điệu về tầm quan Ương của chính mình. Cũng đừng ganh tị người khác. Trái lại, nên nhận thấy mỗi người đều độc nhất vô nhị và chúng ta có một chức năng quan trọng cần phải thực hiện vì Chúa. Chúng ta nên sung sướng hạnh phúc với địa vị Chúa đã đặt chúng ta ương thân thể Ngài, và nên tìm cách vận dụng ân tứ của mình cùng với mọi sức mạnh mà Đức Chúa Trời đã ban.
12:4 Thân thể con người có nhiều chỉ thể, thế nhưng mỗi chi thể đều có vai ưò độc đáo. Sức khỏe và phúc lợi của thân thể tùy thuộc vào sự vận hành chức năng đúng cách của mỗi chi thể.
12:5 Đây chính là cách ở trong thân thể của Đấng Chrỉst. Có sự hiệp một (một thân thể), có sự đa dạng (có nhiều), và sự nương tựa lẫn nhau (các phẩn chi thể của nhau). Bất kỳ ân tứ nào chúng ta có đều không phải để sử dụng cách ích kỷ hay để biểu diễn,
nhưng vì ích lợi của thân thể. Không một ân tứ nào là tự đầy đủ, và không có ân tứ nào là không cần thiết. Nhận ra điều này tức là chúng ta đang suy nghĩ cách tỉnh táo và khôn ngoan (12:3).
12:6 Giờ đây, Phaolô dạy nhiều điều về cách sử dụng ân tứ. Danh sách này không bao gồm hết mọi ân tứ; danh sách này nhằm gợi ý chứ không phải liệt kê tường tận.
Các ân tứ của chúng ta khác nhau tùy theo lượng ơn đã ban cho chúng ta. Nói cách khác, ơn của Đức Chúa Trời phân phát những ân tứ khác nhau cho những con người khác nhau. Và Đức Chúa Trời ban sức mạnh hay năng lực cần thiết để sử dụng bất kỳ ân tứ nào chúng ta có. Vì vậy chúng ta có ưách nhiệm sử dụng những năng lực do Chúa ban với tư cách người quản lý giỏi.
Những ai có ân tứ tiên tri thì nên nói tiên tri theo lượng đức tin. Tiên tri là phát ngôn nhân của Đức Chúa Trời, công bố Lời của Chúa. Có thể có những lời dự ngôn, nhưng đây không phải là yếu tố bắt buộc phải có của lời tiên tri. Hogde viết rằng ương hội thánh đầu tiên, các tiên tri là "những con người phát ngôn dưới ảnh hướng trực tiếp tức thời của Thánh Linh Đức Chúa Trời, tuyên rao sự truyền thông thiên thượng về các lẽ thật giáo lý, về bổn phận hiện tại, về các biến cố tương lai ương trường hợp có thể."47 Chức vụ của họ được bảo toàn cho chúng ta trong Tân Ước. Không thể còn thêm những phần bổ sung tiên tri được soi dẫn cho tập hợp giáo lý Cơ Đốc ngày nay, vì đạo đã được truyền cho các thánh một lần đủ cả (xem Gỉuđe 3). Vì vậy, tiên ữi ngày nay chỉ đom giản là người công bố ý muốn của Chúa như đã được bày tỏ ương Kinh Thánh. Sưong nói:
Mọi lời tiên tri chân thật thời hiện đại chính là sự tái bản sứ điệp của Đấng Christ - tức là cồng bố và giảng giải lẽ thật đã được bày tỏ rồi trong Kỉnh Thánh. 48
Những ai Ưong chúng ta có ân tứ nói tiên tri thì nên nói tiên tri theo lượng đức tin. Có thể điều này có nghĩa: "Đúng theo luật hay định chuẩn của đức tin" - tức là phù hợp với các giáo lý của đức tin Cơ Đốc đúng như tìm thấy trong Kinh Thánh. Hoặc có nghĩa "đúng theo lượng đức tin chúng ta" - tức là trong chừng mực mà Chúa đã ban đức tín cho chúng ta. Hầu hết các bản dịch Kinh Thánh đều thêm chữ "của chúng ta" ở đây, nhưng ương nguyên bản không
- 49 CÓ.
12:7 Chức vụ là một từ ngữ rất rộng nói đến sự phục vụ Chúa. Từ này không có nghĩa thánh chức, những bổn phận, hay chức năng của hàng giáo phẩm (như thường được sử dụng ngày nay). Người nào có ơn thi hành chức vụ thì có tấm lòng của một tôi tớ. Người ấy thấy nhiều cơ hội để phục vụ và nắm lấy những cơ hội đó.
Người dạy dỗ là người có thể giải thích lời của Đức Chúa Trời và áp dụng vào tấm lòng người nghe. Cho dù chúng ta có ân tứ nào đi nữa, chúng ta cũng nên hết lòng gắn bó chăm lo.
12:8 Khuyên bảo là ân tứ để thúc giục các thánh đồ chấm dứt mọi hình thức của điều ác và chăm chú đến
những thành tựu mới cho Đấng Christ ương sự nên thánh và phục vụ.
Bố thí là ơn ban thiên thượng để khiến một người có khuynh hướng và năng lực ý thức được những nhu cầu và giúp đáp ứng chúng. Người có ân tứ này nên sử dụng cách rộng rãi.
Ân tứ lãnh đạo hầu như chắc chắn liên hệ đến công tác của trưởng lão (và có lẽ cũng của chấp sự nữa) ương hội thánh địa phương. Trưởng lão là một người chăn phụ (undershepherd) đứng ở đàng trước bầy và đẫn bầy đi với sự quan tâm và siêng năng.
ơn làm sự thương xót là một năng lực siêu nhiên và tài sức để giúp những người đang trong cơn sầu thảm. Những người có ân tứ này sẽ lấy lòng vui mà làm. Đương nhiên, chúng ta hết thảy đều phải tỏ lòng thương xót và lấy lòng vui mà làm.
Một cô tín đồ Đấng Chrỉst có lần nói: "Khi mẹ tôi già và cần người chăm sóc, tôi và chồng tôi mời bà cụ đến sống với mình. Tôi làm hết mọi việc có thể làm để giúp mẹ thấy dễ chịu. Tôi nấu ăn cho mẹ, tắm rửa cho mẹ, lái xe đưa mẹ đi chơi, và nói chung quan tâm mọi nhu cầu của mẹ. Nhưng tuy tôi đang làm mọi việc suôn sẻ ở bề ngoài, ưong lòng tôi lại rất khó chịu. Trong tiềm thức, tôi rất tức giận vì đã bị gián đoạn thời khóa biểu thường lệ của chúng tôi. Đôi khi mẹ tôi lại bảo tôi: "Con chẳng bao giờ nở nụ cười nữa. Sao chẳng hề thấy con cười?" Bạn thấy đấy, tôi đang làm sự thương xót, nhưng tôi không lấy lòng vui mà làm."
c. Bối Vơi Xã Hội (12:9-21) 12:9 Tiếp theo Phaolô liệt kê một số đặc trưng mỗi tín hữu phải phát triển ữong cách đối đãi với Cơ Đốc nhân khác và với người chưa tin Chúa.
Lòng yêu thương phải không có sự giả hình. Lòng yêu thương đừng nên đeo mặt nạ, nhưng phải thành thật, thành tâm và không vờ vịt, giả tạo.
Chúng ta nên gớm ghét mọi hình thức của điểu ác và phải mến mọi điểu lành. Trong khung cảnh này, có lẽ điểu ác nói đến mọi thái độ và hành động không yêu thương, hiểm ác và thù ghét. Trái lại, điểu lành muốn nói đến mọi biểu hiện của tình yêu siêu nhiên.
12:10 Trong các mối quan hệ của chúng ta với những người trong cùng một gia đình đức tin, chúng ta nên tỏ tình yêu bằng tình cảm dịu dàng, chứ không bởi thờ ơ lạnh lùng hay chấp nhận lấy lệ.
Chúng ta nên vui thích thấy người khác được tôn ưọng hơn là thấy mình được tôn ương. Có một lần kia, một đầy tớ yêu đấu của Đấng Christ ở trong căn phòng kế bên cùng với những nhà quý tộc khác trước một buổi họp. Rất nhiều người ưong phòng đã lên diễn đàn trước khi đến lượt ông. Khi ông xuất hiện ở cánh cửa, tràng vỗ tay như sấm chào đón ông. Ồng nhanh chóng bước ưánh sang một bên và vỗ tay để mình không chia sẻ vinh dự mà ông thật lòng nghĩ được dự định đành cho người khác.
12:11 Bản dịch đặc sắc của Moffatt như thế này: "Đừng bao giờ để lòng sốt sắng của anh em bị yếu đi, hãy duy trì sự hăng hái tâm linh. Hãy hầu việc Chúa." ở đây, chúng ta được nhắc những lời của Giêrêmi 48:10: "Đáng rủa thay là kẻ làm việc Đức Gỉêhôva cách dối trá!" (NEB).
Đây không phải là điều để cho con người đùa giỡn; đời sống ngắn ngủi Và tội lỗi có mặt ở đây. Tuổi của chúng ta chẳng qua như chiếc lá rơi, một giọt nước mắt rơi.
Chúng ta không có thì giờ để vui đùa với những giờ trôi qua;
Hết thảy mọi người phải sốt sắng trong thế giới của chúng ta.
- Horatius Bonar 12:12 Cho dù hoàn cảnh hiện tại có ra sao đi nữa, chúng ta vẫn có thể và nên vui mừng trong sự trông cậy của chúng ta - là sự hiện đến của Cứu Chúa, sự cứu chuộc thân thể chúng ta, và vinh hiển đời đời của chúng ta. Chúng ta được khuyên nhịn nhục trong hoạn nạn - có nghĩa chịu đựng cách can đảm. Sự chịu đựng chinh phục được mọi thứ chính là điều có thể biến nỗi khốn khổ lớn như thế ưở thành vinh hiển. Chúng ta nên tiếp tục bển lòng cầu nguyện. Chính bởi cầu nguyện mà công việc được làm xong và được đắc thắng. Lời cẩu nguyện đem quyền năng đến Ương đời sống chúng ta và đem bình an cho lòng chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jêsus, chúng ta đến gần nhất với sự toàn năng mà con người hay chết này không thể đến được. Do đó, chúng ta tự làm hại mình thật nhiều khi xao lãng cầu nguyện.
12:13 ở đâu cũng có những tín đồ
túng thiếu - những người thất nghiệp, những người đã kiệt quệ bởi những hóa đơn y tế, những vị truyền đạo và những giáo sĩ bị quên lãng ở những nơi xa xăm, những công dân lớn tuổi eo hẹp mọi nguồn cung ứng. Sự sống Thân Thể thật tức là chia sẻ với những người đang thiếu thốn.
"Đừng bao giờ khó chịu khi cung cấp một bữa ăn hay chỗ ngủ cho người cần chúng" (JBP). Lòng hiếu khách là một nghệ thuật đã bị mất rồi. Những căn nhà nhỏ và căn hộ chung cư được dùng làm cớ bào chữa để khỏi tiếp đón những Cơ Đốc nhân nào ghé qua. Có lẽ chúng ta không muốn đối diện cảnh phải làm thêm việc và bất tiện. Nhưng chúng ta quên rằng tiếp đãi con cái Đức Chúa Trời cũng dường như thể chúng ta tiếp đãi chính Chúa vậy. Căn nhà của chúng ta nên giống căn nhà tại làng Bêthani, nơi Chúa Jêsus rất thích ở lại.
12:14 Chúng ta được kêu gọi tỏ lòng nhân ái với những người bắt bớ mình thay vì cố báo thù họ cho tương xứng. Điều này đòi hỏi phải có sự sống thiên thượng thì mới có thể lấy lịch sự tử tế để báo đáp lại sự đối đãi không tốt và thương tổn. Đáp ưả tự nhiên chính là rủa sả và báo thù.
12:15 Đồng cảm là khả năng để chia sẻ những cảm xúc và tình cảm của người khác. Chúng ta có khuynh hướng ganh tị khi nghe người khác vui mừng, và nhắm mắt làm ngơ khi người khác than khóc. Đường lối của Đức Chúa Trời ấy là chúng ta cùng bước vào ưong niềm vui và nỗi buồn của những người quanh mình.
12:16 ở cho hiệp ý nhau không có nghĩa chúng ta phải có cái nhìn giống y như nhau về những vấn đề không thiết yếu. Đây không phải là vấn đề phải cỏ tâm ừí y như nhau, mà là sống hài hòa Ương những mối quan hệ.
Chúng ta nên tránh mọi dấu vết của thói hợm mình và nên tỏ ra cởi mở đối với những con người khiêm nhường, thấp kém hơn mình cũng giống y như cách mình đối đãi với những người giàu và có địa vị. Khi một Cơ Đốc nhân nổi tiếng đến phi trường, các lãnh đạo hội thánh nơi ông sắp giảng đến đón. Xe limousine dừng lại đón ông đến một khách sạn sang trọng. Ông hỏi: "Ai thường tiếp đãi những người được mời đến giảng tại đây?" Họ nhắc tên cặp vợ chồng lớn tuổi ương một căn nhà khiêm tốn gần đó. Ông nói: "Tôi thích ồ nơi đó hom."
Một lần nữa, vị sứ đồ cảnh cáo tín đổ đừng cho mình là khôn ngoan. Nhận thức được rằng không có điều gì mà mình không nhận lãnh sẽ giúp ngăn chúng ta tránh khỏi bản ngã đầy tự mãn.
12:17 Lấy ác báo ác là thói thường của đời. Con người thích nói đến ăn miếng trả miếng, báo trả tương ứng, hoặc làm cho người khác điều họ xứng đáng phải nhận. Nhưng sự ưa trả thù này không nên có chỗ trong đời sống những người đã được cứu chuộc rồi. Thay vào đó, họ nên hành động cách đáng tôn trọng khi đối diện với cảnh bị hành hung và gây thương tổn, cũng như trong mọi hoàn cảnh của đời sống. "Chăm" có nghĩa là suy nghĩ đến, hay cẩn thận để làm.
12:18 Cơ Đốc nhân đừng nên có tính hay khiêu khích hoặc hay tranh cãi gây gổ. Sự công bình của Đức Chúa Trời không thể được thực thi bởi tánh hung hăng hay thạnh nộ. Chúng ta nên yêu mến sự hòa bình, làm hòa và sống hòa thuận. Khi chúng ta xúc phạm đến người khác, hay khi bị người khác xúc phạm chúng ta, chúng ta nên làm việc không mệt mỏi để tìm giải pháp hòa bình cho vấn đề đó.
12:19 Chúng ta phải chống cự khuynh hướng ưả thù những điều sai ữáỉ do người khác làm cho mình. Cụm từ "hãy nhường cho cơn thạnh nộ" có ý khuyên hãy để Đức Chúa Trời lo liệu việc đó thay cho bạn, hoặc cồ thể khuyên hãy thuận phục cách thụ động ưong tinh thần không kháng cự. Phần còn lại của câu này hậu thuẫn cho cách giải thích thứ nhứt - đứng lui lại đàng sau và để cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời lo liệu. Sự trả thù là đặc quyền của Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng can thiệp vào những việc thuộc quyền của Ngài. Ngài sẽ báo trả đúng thời điểm và đúng cách. Lenski viết: Đức Chúa Trời đã giải quyết xong từ lâu rồi cho toàn bộ vấn đề thi hành công lý trên những kẻ làm sai quấy. Không một ai làm sai quấy sẽ thoát được. Công lý trọn vẹn sẽ được thực thi trong mỗi một trường hợp và sẽ được thực thi cách trọn vẹn. Nếu có ai trong chúng ta can thiệp vào, hành
động can thiệp đó sẽ là xấc xược tột
\ 50 cùng.
12:20 Cơ Đốc giáo vượt khỏi chỗ không kháng cự để tiến đến chỗ tích cực tỏ lòng nhân đức. Cơ Đốc giáo không tiêu diệt kẻ thù bằng bạo lực, nhưng đưa họ quay trở về tin Chúa bằng cách tỏ tình yêu thương. Cơ Đốc nhân cho kẻ thù ăn khi kẻ thù đói và cho uống để hết khát, bởi đó chất than lửa đỏ trên đẩu kẻ thù. Nếu cách đối đãi
bằng than lửa đỏ có vẻ như tàn ác, thì đó là do chưa hiểu đúng câu thành ngữ này. Chất than lửa đố lên đầu người có nghĩa khiến người hổ thẹn về sự thù địch của mình bằng cách làm cho người ngạc nhiên trước sự đối đãi nhân đức không theo quy ước.
12:21 Darby giải thích phần thứ nhất của câu Kinh Thánh này như sau: "Nếu tính nóng nảy của tôi khiến bạn nổi nóng, bạn đã bị điều ác thắng rồi."51
Nhà khoa học người da đen vĩ đại, là George Washington Carver, có lần nói: "Tôi sẽ không bao giờ để cho người khác hủy hoại đời mình bằng cách để cho tôi ghét người ấy."52 Là tín đồ, ông không để cho điều ác thắng mình.
Nhưng hãy lấy điểu thiện thắng điều ác. Đặc trưng của lời dạy dỗ Cơ Đốc ấy là không dừng lại chỗ cấm đoán tiêu cực, nhưng tiếp tục tiến sang lời khuyên bảo tích cực. Có thể tước bỏ sức mạnh của điểu ác bằng điểu thiện. Đây là vũ khí chúng ta nên dùng thường xuyên hơn.
Stanton thù ghét cay độc Lincoln. Stanton nói rằng thật dại dột khi phải sang Châu Phi để nghiên cứu khỉ đột trong khi có thể tìm được khỉ đột nguyên nòi tại Springíield Illinois. Lincoln đã xem sự nhận xét đó là bình thường. Về sau, Lincoln bổ nhiệm Stanton làm Bộ trưởng chiến ữanh, vì thấy Stanton đủ tư cách nhất cho chức vụ ấy. Sau khi Lincoln bị bắn, Stanton đã gọi Lincoln là lãnh tụ vĩ đại nhất của nhân loại. Tình yêu thương đã chiến thắng!53
D. Bối Với Chính quyển (13:1-7)
13:1 Những người đã được xưng công bình bởi đức tin thì có bổn phận phải vâng phục các đấng cầm quyền của loài người. Thực sự bổn phận này áp dụng cho mọi người, nhưng ở đây, sứ đồ quan tâm đặc biệt đến tín đồ. Đức Chúa Trời đã lập chính quyền loài người sau cơn Đại Hồng Thủy khi Ngài tuyên bố: "Hễ kẻ nào làm đổ máu người, thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại" (Sáng Thế Ký 9:6). Mạng lịnh này ban thẩm quyền cho con người đoán xét những vấn đề tội phạm và để hình phạt kẻ phạm tội.
Trong mỗi một xã hội có trật tự đều phải có thẩm quyền và sự vâng phục thẩm quyền đó. Nếu không, sẽ có tình ữạng vồ chính phủ, và bạn không thể sống sót lâu ữong tình ữạng vô chính phủ. Bất kỳ chính quyền nào cũng tốt hơn là không hề có chính quyền. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã lập chính quyền của con người, và không có chính quyền nào tồn tại ngoài ý muốn của Ngài. Điều này không có nghĩa Ngài tán thành mọi việc do các bậc cầm quyền của con người đã làm. Tuy nhiên Ngài không chấp thuận sự tham nhũng, tính tàn bạo và chuyên chế! Nhưng sự thật vẫn là các quyển đểu đến bởi Đức Chúa Trời chỉ định.
Tín hữu có thể sống đắc thắng trong chế độ dân chủ, chế độ quân chủ lập hiến, hoặc thậm chí Ương một chế độ chuyên chế. Không một chính quyền nào trên trần gian này tốt hơn những con người hợp thành chính quyền đó. Đó là nguyên nhân khiến không một
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chính quyền nào của chúng ta là trọn lành. Chính quyền lý tưởng duy nhất là chế độ quân chủ nhân từ do Đức Chúa Jêsus Christ làm Vua. Thật bổ ích khi nhớ rằng Phaolô luận đến sự thuận phục chính quyển con người vào lúc Nero khét tiếng đang làm hoàng đế. Đó là những ngày đen tối cho Cơ Đốc nhân. Nero đổ thừa họ phóng hỏa thiêu hủy nửa thành phố La Mã (mà có lẽ do chính Nero ra lệnh đốt), ổng ra lệnh đem một số tín hữu nhúng vào ương nhựa đường, rồi đốt lên làm những ngọn đuốc sống để thắp sáng cho những buổi chè chén trác táng của mình. Nhiều người bị may kín trong da thú, sau đó đem ném cho chó dữ xé ra thành từng mảnh.
13:2 Thế nhưng khúc Kinh Thánh này vẫn cho rằng bất kỳ ai bất tuân hay nổi loạn chống lại chính quyền tức là đang bất tuân và nổi loạn chống lại mạng lịnh Đức Chúa Trời đã lập. Bất cứ ai chống lại thẩm quyển luật pháp thì đều chuốc lấy hình phạt và xứng đáng bị hình phạt.
Đương nhiên cỏ một ngoại lệ. Cơ Đốc nhân không bị bắt buộc phải vâng lời nếu chính quyền truyền lịnh cho người ấy phạm tội hay thỏa. hiệp với họ về lòng trung thành của mình với Đức Chúa Jêsus Christ (CôngVụ 5:29). Không chính quyền nào có quyền ra lệnh cho lương tâm của con người. Vì vậy có những lúc do vâng lời Đức Chúa Trời, tín hữu phải chuốc lấy cơn thạnh nộ của con người. Trong những trường hợp như thế, tín hữu phải chuẩn bị chịu lấy hình phạt mà không phàn nàn thái quá. Người ấy tuyệt đối không nên nổi loạn chống lại chính quyền hay gia nhập nỗ lực nào nhằm lật đổ chính quyền ấy.
13:3 Theo quy tắc, người nào làm điều lành thì không cần phải sợ nhà cầm quyền. Chỉ những ai vi phạm luật pháp mới phải sợ hình phạt. Vì vậy nếu ai muốn vui hưởng cuộc đời không có mọi biên lai phạt, tiền phạt, những vụ xét xử và bị cầm tù, thì việc cần phải làm chính là sống làm một công dần tuân thủ luật pháp. Lúc đó, người ấy sẽ nhận được sự tán thành của nhà cầm quyền, chứ không phải chịu khiển ữách của họ.
13:4 Người cai ưị, dù đó là tổng thống, thống đốc, thị trưởng hay quan án đi nữa, đều là chức việc của Đức Chúa Trời theo ý nghĩa người ấy là tôi tớ và người đại diện của Chúa. Có thể người ấy không đích thân biết Đức Chúa Trời, nhưng vẫn chính thức là người của Đức Chúa Trời. Vì vậy, Đavít liên tục nói vị vua gian ác Saulơ là người được xức đầu của Chúa (I.Samuên 24:6, 10; 26:9,11,16,23). Bất chấp Saulơ liên tục nỗ lực hại mạng sống Đavít, Đavít vẫn không thể cho thủ hạ của mình hại vua. Vì sao vậy? Vì Saulơ là vua, và như vậy ông là người được Chúa lập lên.
Là chức việc của Đức Chúa Trời, những người cai ừị buộc phải nâng cao ích lợi của dân chúng - sự an ninh, sự yên tĩnh và phúc lợi chung của họ. Nếu người nào cứ khăng khăng vi phạm luật pháp, người ấy buộc phải trả giá cho việc đó, vì chính quyền có thẩm quyền để đưa người ra tòa và hình phạt. Trong câu người cầm gươm chẳng phải là vô cở, chúng ta có câu tuyên bố mạnh mẽ về quyền hành Chúa đã giao trong tay
847
RÔMA
851
RÔMA


chính quyền. Gươm không chỉ là một biểu tượng vô hại về quyền hành; cây phủ việt cũng phục vụ mục đích đó. Gươm dường như nói đến thẩm quyền tối hậu của người cai trị - tức là để bắt phải chịu án tử hình. Vì vậy, đừng nói án tử hình chỉ đành cho kỷ nguyên Cựu Ước mà thôi chứ không dành cho Tân Ước. Đây là câu tuyên bố trong Tân Ước hàm ý chính quyền có phép lấy mạng sống của người phạm tội tử hình. Người ta tranh luận chống điều này bằng cách ừích dẫn Xuất Êdíptô Ký 20:13 ừong bản KJV: "Ngươi chớ giết người." Nhưng điều răn đó nói đến tội sát nhân, và án tử hình không phải là tội sát nhân. Từ ngữ Hibálai dịch là "giết người" Ương bản KJV mang ý nghĩa cụ thể là "tội phạm cố sát nhân" và vì được dịch Ương bản NKJV: "Người chớ phạm tội sát nhân."54 Án tử hình được quy định trong luật pháp Cựu Ước như là một hình phạt bắt buộc cho một số trọng tội nhất định.
Một lần nữa, sứ đồ nhắc chúng ta nhớ người cai trị là chức việc của Đức Chúa Trời, nhưng lần này ông nói thêm để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. Nói cách khác, ngoài việc làm một chức dịch của Đức Chúa Trời để làm ích cho chúng ta, người cai trị cũng phục vụ Đức Chúa Trời bằng cách giáng hình phạt ưên những kẻ vi phạm luật pháp.
13:5 Ý nghĩa của câu này là: chúng ta phải làm thần dân vâng phục của chính quyền vì hai nguyên nhân - sợ hình phạt và ước muốn duy trì lương tâm tốt.
13:6 Chúng ta nợ chính quyền không chỉ sự vâng lời, mà còn phải hậu thuẫn tài chánh bằng cách nộp thuế. Chúng ta được thuận lợi do sống ương xã hội có luật pháp và trật tự, có cảnh sát và công tác cứu hỏa, vì vậy chúng ta phải sẵn sàng chia sẻ chi phí. Các quan chức chính quyền đang dành thì giờ và tài năng của họ để thực thỉ ý muốn của Đức Chúa Trời nhằm duy trì bảo vệ một xã hội ổn định, vì vậy họ có quyền nhận chu cấp.
13:7 Là công dân Thiên đàng (Philíp 3:20) vẫn không miễn cho tín hữu trách nhiệm đối với chính quyền con người. Họ phải nộp bất kỳ mọi loại thuế nào đánh vào thu nhập, điền sản, tài sản cá nhân của họ. Họ phải nộp những thứ thuế quy định đánh vào hàng hóa được chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác. Họ phải tỏ ra sợ làm buồn những người được giao trách nhiệm thực thỉ luật pháp. Và họ phải tỏ ra tôn trọng chức danh và các chức vụ của mọi nhân viên chính quyền (dầu cho họ không thể luôn luôn tôn trọng đời sống cá nhân của những nhân viên đó).
Trong mối liên hệ này, Cơ Đốc nhân đừng bao giờ gia nhập cuộc nói chuyện bôi nhọ hay xúc phạm đến tổng thống hoặc thủ tướng. Ngay cả Ương cơn sốt chiến dịch chính trị, họ cũng nên từ chối tham gia những lời lăng mạ thủ lãnh quốc gia. Có lời chép rằng: "Chớ sỉ nhục người cai trị dân mình" (CôngVụ 23:5).
E. Đũi Vùi Tương Lai (13:8-14)
13:8 Về cơ bản, phần đầu của câu này có nghĩa "hãy trả các hóa đơn đúng giờ." Đây không phải là lệnh cấm mọi hình thức mang nợ. Một số thể loại nợ là không thể tránh khỏi ừong xã hội
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chúng ta: hầu hết chúng ta đều đối diện hằng tháng với các hóa đơn điện thoại, xăng, điện, nước, v.v... và không thể xoay xở công việc nếu không ký hợp đồng để có một số món nợ nào đó. Lời khuyên ở đây ấy là đừng chậm ưả nợ (những khoản thanh toán quá hạn).
Nhưng ngoài ra, còn có những nguyên tắc nhất định để hướng dẫn chúng ta ương lãnh vực này. Chúng ta đừng nên ký hợp đồng nợ những món không thiết yếu. Chúng ta đừng mắc nợ khi không có hy vọng ưả được. Chúng ta nên ưánh mua theo kế hoạch trả góp, để phải chịu những khoản lời cắt cổ. Chúng ta nên ừánh mượn tiền để mua sản phẩm nào bị sụt giảm giá ưị. Nói chung, chúng ta nên thực thi trách nhiệm tài chánh bằng cách sống khiêm tốn và trong khả năng xoay xở của mình, luôn nhớ rằng người mượn là nô lệ của người cho mượn (xem Châm Ngôn 22:7).
Một món nợ duy nhất luôn luôn nổi bật lên đó là bổn phận phải yêu thương. Từ ngữ được dùng cho chữ yêu thương Ưong thơ Rôma, với một ngoại lệ duy nhất (12:10) là agapẽ, biểu thị một tình cảm sâu sắc, không ích kỷ và siêu phàm của người này dành cho người kia. Tình yêu siêu phàm này không khởi phát do bất kỳ phẩm hạnh nào ở nơi người được yêu; ưái lại, tình yêu này đến với người hoàn toàn không xứng đáng được nhận. Tình yêu này khác các tình yêu khác ở chỗ nó không những đến với người đáng được yêu, mà còn đến với cả kẻ thù của mình.
Tình yêu này tự biểu lộ ương sự ban cho, và nói chung trong sự ban cho đầy hy sinh. Vì vậy, Đức Chúa Trời yêu thế gian đến nỗi Ngài ban Con độc sanh của Ngài. Đấng Christ yêu hội thánh và đã phó chính mình Ngài vì hội thánh.
Chủ yếu, đây là vấn đề ý chí hơn là tình cảm. Sự kiện chúng ta được ừuyền lệnh phải yêu thương cho thấy đây là điều chúng ta có thể chọn để làm. Nếu đây là một tình cảm không thể kiểm soát được xâm chiếm chúng ta tại những khoảnh khắc bất ngờ, chắc chắn không thể bắt chúng ta chịu trách nhiệm được. Tuy nhiên, điều này không phủ nhận rằng có thể liên quan đến cả tình cảm.
Người chưa tin Chúa thì không thể bày tỏ tình yêu thiên thượng này được. Trên thực tế, ngay cả tín hữu cũng không thể bày tỏ tình yêu này bằng sức riêng của mình. Chỉ có thể bày tỏ tình yêu này bởi quyền năng của Đức Thánh Linh ngự trong lòng.
Biểu hiện trọn vẹn của tình yêu đã thể hiện trên trần gian này Ương thân vị của Đức Chúa Jêsus Christ.
Lòng yêu mến Đức Chúa Trời của chúng ta tự bày tỏ qua việc vâng phục các điều răn Ngài.
Ai yêu kẻ lân cận mình ấy là đã làm trọn luật pháp, hay ít nhất làm trọn phần luật pháp dạy phải yêu thương con người đồng loại của mình.
13:9 Sứ đồ chọn những điểu răn ngăn cấm những hành động thiếu yêu thương đối với người lân cận. Đó là những điều rắn cấm phạm tội ngoại tình, sát nhân, trộm cắp, làm chứng đối và tham lam. Tình yêu thương không bóc lột thân thể người khác; sự gian đâm thì có. Tình yêu thương không lấy
mạng sống của người khác; tội sát nhân thì có. Yêu thương không trộm cắp tài sản của người khác; trộm cắp thì có. Tình yêu thương không từ chối công lý cho người khác; làm chứng dối thì có.55 Tình yêu thương không ấp ủ ngay cả những ước ao sai ưái để có được tài sản của người khác; lòng tham lam thì có.
Và mọi điều răn khác nữa. Phaolô hẳn đã có thể đề cập một điều khác: "Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Tất cả những điều răn này đều tóm gọn lại thành một mạng lịnh: Hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hãy đối đãi với người lân cận bằng chính tình cảm, sự suy xét và sự nhân hậu mà bạn sẽ đối đãi với chính mình.
13:10 Tình yêu thương không bao giờ tìm cách hại người khác. Trái lại sẽ chủ động tìm kiếm phúc lợi của mọi người và tôn trọng mọi người. Do đó, người nào hành động bằng tình yêu thương thì thật sự đang làm ữọn những đòi hỏi của bảng luật pháp thứ nhì.
13:11 Phần còn lại của đoạn này khích lệ một nếp sống tinh táo thuộc linh và thanh sạch về đạo đức. Thì giờ rất ngắn ngủi. Định Kỳ Ân Điển đang tiến đến hồi chung kết. Sự chậm ưễ của giờ ấy đòi hỏi phải đẹp bỏ mọi tình trạng hôn mê bất động. Sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn bao giờ hết. Cứu Chúa sắp đến đưa chúng ta về nhà Cha.
13:12 Thời hiện đại giống như ớêm của tội lỗi vốn đã sắp hết giờ của nó. Ngày của vinh hiển đời đời sắp ló dạng cho tín hữu. Điều này có nghĩa chúng ta nên lột bỏ mọi áo xống dơ dày của tính thần bắt chước thế gian, tức là mọi điều nào liên hệ với sự không công bình và điều ác. Và chúng ta phải mặc lấy áo giáp của sự sáng, có nghĩa vật che phủ bảo vệ cho đời sống thánh khiết. Các bộ phận của bộ binh giáp được mô tả chi tiết Ưong Êphêsô 6:14- 18. Chúng mô tả các yếu tố ương tính cách thật của người Cơ Đốc.
13:13 Lim ý điểm nhấn mạnh là vào nếp sống Cơ Đốc thực tiễn của chúng ta. Vì chúng ta là con của ban ngày, chúng ta nên bước đi với tư cách con của sự sáng. Cơ Đốc nhân có liên quan gì đến những bữa tiệc hoang đàng, những cuộc cãi lộn do say sưa, những cuộc truy hoan trác táng dâm dục, những hành vi đê tiện, đồi bại, hay thậm chí với nạn cãi cọ và đố kỵ? Chẳng liên quan gì cả.
13:14 Phương sách tốt nhất chúng ta có thể làm theo ấy là: trước hết, mặc lấy Đức Chúa Jêsus Chrisỉ. Điều này có nghĩa chúng ta nên nhận lấy toàn bộ nếp sống của Ngài, sống như Ngài đã sống, tiếp nhận Ngài là Đấng dẫn dắt và gương mẫu của mình.
Thứ nhì, chúng ta nên chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Xác thịt ở đây là bản tánh cũ bại hoại. Nó không ngớt kêu la để được nuông chiều bằng tiện nghi, xa hoa, sự buông thả ương tình dục bất chính, những thú tiêu khiển ưống rỗng, lạc thú của thế gian, hoang phí phóng đãng, chủ nghĩa duy vật, v.v... Chúng ta chăm nom về xác thịt khi mua những vật có liên hệ đến cám dỗ, khỉ tạo điều kiện dễ dàng cho mình phạm tội, khi ưu tiên cho vật chất hơn là vấn đề thuộc linh. Chúng ta đừng nên nuông chiều xác
thịt một phút giây nào. Trái lại, chúng ta nên "đừng dành cơ hội cho xác thịt lao vào" (JBP).
Đây chính là phân đoạn Chúa dùng để đem Augustine thông minh lỗi lạc nhưng đầy nhục dục về với Đấng Christ và sự thanh sạch. Khi đọc đến câu 14, ông đã đầu phục Chúa. Ổng đã nổi tiếng ương lịch sử từ đó đến nay là "Thánh Augustine."
F. Đỗi Với Các Tín Hữu Khác (14:1-15:13) 14:1 Rôma 14:1- 15:13 đề cập những nguyên tắc quan ừọng để hướng dẫn dân sự Đức Chúa Trời giải quyết các vấn đề quan trọng thứ yếu. Đây là những vấn đề thường gây xung đột giữa vòng tín hữu, nhưng những xung đột như thế là không cần thiết, như chúng ta sẽ thấy.
Cơ Đốc nhân yếu đuối là người có những đắn đo thiếu cơ sở về những vấn đề quan trọng thứ yếu. Trong văn mạch này, Cơ Đốc nhân yếu đuối này thường là người Do Thái đã tin Chúa nhưng vẫn còn nhiều đắn đo về việc ăn những thức ăn ngoài thức ăn kiêng của người Do Thái hoặc làm việc vào ngày thứ bảy.
Nguyên tắc đầu tiên là: Cơ Đốc nhân yếu đuối phải được tiếp nhận vào trong mối thông công địa phương, nhưng không phải tiếp vào nhằm đưa họ vào việc tranh cãi về tính đắn đo thái quá của họ. Cơ Đốc nhân có thể thông công cách vui vẻ mà vẫn không phải đồng ý với nhau về những điều không thiết yếu.
14:2 Tín hữu nào bước đi ương sự vui hưởng trọn vẹn quyền tự do của Cơ
Đốc nhân thì có đức tín căn cứ trên sự dạy dỗ của Tân Ước rằng mọi thức ăn đều là tính sạch. Chúng được thánh hóa bởi lời của Đức Chúa Trời và bởi sự cầu nguyện (I.Timôthê 4:45). Tín hữu có lương tâm yếu đuối có thể ray rứt nhiều về việc ăn thịt heo, hay ăn bất kỳ thịt nào khác chẳng hạn. Có thể người ấy là một người chỉ ăn rau quả.
14:3 Vì vậy, nguyên ức thứ nhì là phải có sự chịu đựng nhau. Cơ Đốc nhân trưởng thành không được phép coi thường anh em yếu đuối của mình. Anh em yếu đuối cũng đừng nên đoán xét người nào ăn thịt heo, tôm hay tôm hùm là một tội nhân. Đức Chúa Trời đã tiếp nhận người ấy vào gia đình Ngài, để làm một thành viên có địa vị tốt.
14:4 Nguyên tắc thứ òa ấy là mỗi tín hữu là một tôi tớ của Chúa, và chúng ta không có quyền để ngồi đoán xét, dường như thể mình là chủ. Chỗ của mỗi người được chấp thuận hay không được chấp thuận chính là ở trước mặt chủ của mình. Một người có thể xem thường người khác bằng thái độ chiếu cố lạnh nhạt, tín chắc người kia sẽ làm đắm chìm đức tin bởi cớ quan điểm của họ về những vấn đề ấy. Nhưng thái độ như thế là sai. Đức Chúa Trời sẽ giữ cho đứng vững người thuộc cả hai phía thắc mắc này. Ngài có đầy đủ quyền năng để làm như vậy.
14:5 Một số Cơ Đốc nhân Do Thái vẫn xem ngày Sabát là ngày của bổn phận. Họ cảm thấy lương tâm cắn rứt khi làm việc ưong ngày Sabát. Theo ý nghĩa đó, họ tồn trọng ngày này hơn ngày khác.
851
RÔMA
855
RÔMA


Những tín hữu khác không có chung những nỗi băn khoăn theo kiểu Do Thái giáo như vậy. Họ không xem sáu ngày kia là thế tục và một ngày là thiêng liêng. Đối với họ, mọi ngày đều thiêng liêng.
Nhưng còn Ngày của Chúa, là ngày thứ nhất của tuần lễ thì sao? Chẳng phải ngày ấy có địa vị đặc biệt trong đời sống Cơ Đốc sao? Chúng ta thấy Ưong Tân Ước, đây là ngày phục sinh của Chúa chúng ta (Luca 24:1-9). Trong hai Ngày của Chúa tiếp theo, Đấng Christ đã gặp các môn đồ Ngài (Giăng 20:19,26). Đức Thánh Linh được ban xuống ương ngày Lễ Ngũ Tuần, là ngày thứ nhất ứong tuần lễ; Lễ Ngũ Tuần xảy ra bảy Chúa Nhật sau ngày Lễ Đầu Mua (Lêvi Ký 23:15,16; CôngVụ 2:1), làm biểu tượng về sự phục sinh của Đấng Christ (I.Côrinhtô 15:20,23). Các môn đồ nhóm lại để bẻ bánh vào ngày thứ nhất của tuần lễ (CôngVụ 20:7). Phaolô dạy tín hữu Côrinhtô quyên góp vào ngày thứ nhất của tuần lễ. Vì vậy, Ngày của Chúa nổi bật cách đặc biệt trong Tân Ước. Nhưng thay vì là ngày của bổn phận - giống như ngày Sabát -đây là ngày của đặc ân. Được giải thoát khỏi công việc làm thường ngày, chúng ta có thể biệt riêng ngày ấy đặc biệt để thờ phượng và phục vụ Chúa.
Tân Ước không chỗ nào chép các Cơ Đốc nhân được truyền phải giữ ngày Sabát. Nhưng đồng thời, chúng ta công nhận nguyên tắc có một ngày ữong bảy ngày, một ngày nghỉ sau sáu ngày làm việc.
Cho dù mỗi người có quan điểm nào đi nữa về đề tài này, nguyên tắc vẫn là:
Ai nấy hãy tin chắc ở trí mình. Xét thấy nên hiểu rõ nguyên tắc như thế chỉ áp dụng cho những vấn đề ữunglậpvề đạo đức. Khi gặp phải những giáo lý ưên nền tảng của đức tin Cơ Đốc, không có chỗ dành cho quan điểm cá nhân. Nhưng trong lãnh vực này, nơi bản thân các vấn đề ấy không đúng cũng không sai, thì vẫn có chỗ dành cho những quan điểm khác nhau. Đừng nên để chúng tíở thành phương pháp kiểm tra mối thông công.
14:6 Trong câu này, người giữ ngày là tín hữu Do Thái, là người lương tầm bị cắn rứt khi làm việc ưong ngày Sabát. Không phải người này đang xem việc giữ ngày Sabát là phương tiện để kiếm được hay đạt được sự cứu rỗi; đây chỉ là vấn đề làm việc mình nghĩ sẽ làm đẹp lòng Chúa. Tương tự, người không giữ ngày thì không giữ vì cớ tôn trọng Đấng Christ, Đấng vốn là hình thật, chứ không phải chỉ là bóng của đức tín (Côlôse 2:16,17).
Người có quyền tự do để ăn những thức ăn không kiêng cử theo luật Do Thái thì cúi đầu cảm tạ Đức Chúa Trời về thức ăn. Người tín hữu có lương tâm yếu, chỉ ăn những thức ăn kiêng của người Do Thái, cũng cúi đầu tạ ơn Chúa. Cả hai đều cầu xin ơn phước từ Đức Chúa Trời.
Trong cả hai trường hợp, đều được tôn kính và được tạ ơn, vậy vì sao điều này lại tạo cơ hội xung đột và Ưanh chấp?
14:7 Quyền tể trị của Đấng Chrỉst bước vào trong mọi phương diện của đời sống tín đồ. Chúng ta không sống cho mình, nhưng sống cho Chúa. Chúng
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ta không chết cho mình, nhưng cho Chúa. Đúng là điều chúng ta làm và nói đểu ảnh hưởng đến người khác, nhưng đấy không phải là ý tưởng ở đây. Phaolô đang nhấn mạnh rằng Chúa phải là mục tiêu và đối tượng cho đời sống của dân sự Ngài.
14:8 Mọi điều chúng ta làm ữong đời này đều phải chịu sự tra xét và chấp thuận của Đấng Christ. Chúng ta xét nghiệm các sự vật bằng cách xem chúng xuất hiện như thế nào trước hiện diện Ngài. Ngay cả ữong sự chết, chúng ta vẫn khao khát tôn vinh hiển cho Chúa khỉ chúng ta đi để ở với Ngài. cả khi sống lẫn khi chết, chúng ta đều thuộc về Chúa.
14:9 Một trong những nguyên nhân Đấng Christ chết và sống lại ấy là để làm Chúa của chúng ta, và để chúng ta có thể làm những thần dân sẵn lòng vâng theo Ngài, vui mừng dâng lên Ngài tấm lòng biết ơn. Quyền tể trị của Ngài vẫn tiếp tục ngay cả trong sự chết, khi thân thể chúng ta nằm dưới mồ mả và linh hồn chúng ta ra mắt trước hiện diện Ngài.
14:10 Vì đây là sự thật, nên thật dại dột khi một Cơ Đốc nhân Do Thái quá thận ương lại đi lên án anh em mình không giữ theo lịch Do Thái và không giữ đúng theo thức ăn kiêng của người Do Thái. Tương tự, anh em mạnh mẽ tỏ vẻ khinh thường anh em yếu đuối thì cũng sai. Sự thật ấy là mỗi một người chúng ta đều sẽ đứng trước Ngai Đoán Xét của Đấng Christ,56 và đấy mới chính là sự đoán xét duy nhất có giá trị.
Sự đoán xét này liên quan đến sự phục vụ của tín đồ, chứ không phải đến tội lỗi của người (I.Côrinhtô 3:11-15). Đây là lúc duyệt xét lại và ban thưởng, và xin đừng nhầm lẫn với sự đoán xét các dân ngoại (Mathiơ 25:31-40) hay sự đoán xét tại Tòa Án Lớn Và Trắng (Khải Huyền 20:11-15). Sự đoán xét tại Tòa Án Lớn Và Trắng là sự đoán xét chung cuộc cho mọi người gian ác đã chết.
14:11 Tính chắc chắn của việc chúng ta ứng hầu trước ngai bẽma của Đấng Christ được củng cố bằng câu trích từ Êsai 45:23, ương đó chính Đức Gỉêhôva khẳng định mạnh mẽ rằng mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt Ngài để công nhận thẩm quyền tối cao của Ngài.
14:12 Như vậy, rõ ràng mọi người chúng ta đều khai trình với Đức Chúa Trời về chính mình, chứ không phải về anh em mình. Chúng ta đoán xét nhau quá nhiều, mà không hề có thẩm quyền chính đáng hay hiểu biết đúng để đoán xét.
14:13 Thay vì ngồi đoán xét các anh em Cơ Đốc của mình ương những vấn đề khác biệt về đạo đức trên đây, chúng ta nên quyết lâm đừng bao giờ làm gì ngăn trớ anh em mình trong bước tiến triển thuộc linh. Không một điều nào ữong những vấn đề không thiết yếu trên đây quan trọng đủ để chúng ta khiến anh em mình phải vấp hoặc nga.
14:14 Phaolô đã biết, và chúng ta hiện biết, không một thức ăn nào là ô uế về mặt lễ nghi nữa, như ngày xưa chúng từng ô uế cho người Do Thái sống dưới luật pháp. Lương thực chúng ta ăn được thánh hóa bởi Lời Đức Chúa Trời và sự cầu nguyện (I.Timôthê 4:5). Thức ăn được thánh hóa bởi Lời Chúa theo ý nghĩa Kinh Thánh đã biệt riêng
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rõ ràng những thức ăn ấy là tốt lành. Thức ăn được thánh hóa bởi sự cầu nguyện khi cầu xin Đức Chúa Trời chúc phước cho thức ăn vì cớ vinh hiển Ngài và để thêm sức cho thân thể chúng ta phục vụ Chúa. Nhưng nếu một anh em yếu đuối nghĩ ăn thịt heo là sai chẳng hạn, thì đối với người ăn như vậy là sai. Ăn thịt heo sẽ phạm đến lương tâm Chúa đã ban cho người ấy.
Khi Phaolô nói ở đây chẳng có vật gì vốn là dơ dày, chúng ta phải thấy rằng ông chỉ đang nói đến những vấn đề bàng quan va tầm thường này thôi. Có rất nhiều điều trong đời sống vốn không tinh sạch, chẳng hạn như sách báo khiêu dâm, những câu đùa gợi dục, những bộ phim tục ưu, và mọi hình thức của sự gian dâm. Phải hiểu câu nói của Phaolô trong văn mạch. Cơ Đốc nhân không bị ô uế theo lễ nghi do ăn những thức ăn mà luật pháp Môise gọi là không tinh sạch.
14:15 Khi ngồi ăn với một anh em yếu đuối, tôi có nên khăng khăng dựa vào quyền hợp pháp của mình để ăn cua Crab Louis hay tôm hùm Lobster Thermidor, dầu tôi biết người ấy nghĩ ăn như vậy là sai? Nếu tôi ăn, tôi đang không hành động trong tình yêu thương, vì tình yêu thương nghĩ đến người khác, chứ không phải nghĩ đến chính bản thân mình. Tình yêu thương quyết định bỏ những quyền hợp pháp của nó để nâng cao phúc lợi của anh em. Một món ăn không quan Ưọng cho bằng sức khỏe thuộc linh của người đã được Đấng Christ chịu chết cho. Thế nhưng nếu tôi phô trương những quyền lợi của mình cách ích kỷ ừong các vấn đề này, tôi có thể làm hại vô phương cứu chữa cho đời sống của anh em yếu đuối. Không đáng để làm vậy khi nhớ linh hồn người ấy đã được chuộc bởi một giá cao biết dường nào, là huyết báu của Chiên Con.
14:16 Vì vậy, nguyên tắc ở đây là: chúng ta đừng để những vấn đề thứ yếu này (bản thân chúng vốn hoàn toàn được phép làm) tạo dịp cho người khác lên án chúng ta về "sự buông thả hay thiếu yêu thương" của chúng ta. Làm như vậy chẳng khác gì hy sinh danh tiếng tốt của chúng ta để đổi lấy một mớ món ăn.
14:17 Điều thật sự quan ừọng Ương Nước Đức Chúa Trời không phải là những quy định về ăn kiêng nhưng là những thực tại thuộc linh. Nước Đức Chúa Trời là nơi Ngài được công nhận là Đấng Cai Trị Tối Cao. Theo ý nghĩa rộng nhất này, nước này bao gồm mọi người từng tuyên xưng trung thành với Ngài. Nhưng ở thực tại bể Ưong, nước này chỉ bao gồm những người được tái sanh. Đây là cách dùng từ này tại đây.
Các thần đàn của Nước Đức Chúa Trời không nhằm mục đích ưd thành những người thích món ăn cách gàn dở, những người sành ăn, hay những người sành rượu. Họ phải đặc trưng bởi nếp sống công bình thực tiễn, bởi những khuynh hướng bình an và hài hòa, bởi nếp suy nghĩ vui vẻ trong Thánh Lỉnh.
14:18 Những thứ con người ăn hay không ăn không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng là nếp sống thánh khiết để được đẹp lòng Đức Chúa Trời và được con người khen. Những người nhấn mạnh vào sự công bình, bình an và vui mừng thì hầu việc Đấng Christ
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bằng cách vâng theo sự dạy dỗ của Ngài.
14:19 Vì vậy, một nguyên tắc khác nữa ở đây. Thay vì cãi cọ về những vấn đề vụn vặt, chúng ta nên dồn hết nỗ lực duy trì sự bình an và hài hòa trong mối thông công Cơ Đốc. Thay vì gây cho người khác vấp bằng cách cứ khăng khăng giữ lấy những quyền lợi của mình, chúng ta nên nỗ lực gây dựng người khác trong đức tin rất thánh của họ.
14:20 Đức Chúa Trời đang thực hiện công việc trong đời sống của mỗi một con cái Ngài. Thật khủng khiếp khi nghĩ mình đã ngăn trớ công tác của Chúa trong đời sống một anh em yếu đuối vì cớ những vấn đề thứ yếu như là thức ăn, thức uống hay các ngày. Đối với người con ấy của Chúa, mọi thức ăn giờ đây đã được tinh sạch. Nhưng người này sẽ sai khi ăn thức ăn nào khiến cho một anh em bị xúc phạm hay vấp ngã Ương nếp sống Cơ Đốc.
14:21 Kiêng ăn thịt, uống rượu hay tránh làm mọi điểu gì khác còn tốt hơn hàng ngàn lần việc gây vấp phạm cho anh em, làm sa sút tâm linh họ. Từ bỏ những quyền lợi hợp pháp của chúng ta là một giá hy sinh rất nhỏ để chăm sóc những anh em yếu đuối.
14:22 Có thể tôi được quyền tự do ừọn vẹn để ăn mọi loại thức ăn, vì biết Đức Chúa Trời đã ban thức ăn ấy để tôi nhận lãnh với lòng biết ơn. Nhưng tôi đừng nên phô trương quyền tự do đó cách không cần thiết trước những người yếu đuối. Tốt hem nên vận dụng quyền tự do ấy nơi riêng tư, khỉ không ai có thể bị vấp phạm.
Thật tốt khi sống vui hưởng trọn vẹn quyền tự do Cơ Đốc của mình, không bị ràng buộc bởi những băn khoăn vô căn cứ. Nhưng thà từ bỏ những quyền lợi hợp pháp của mình thì tốt hơn là tự định tội mình vì đã gây vấp phạm cho người khác. Ai Ưánh gây vấp phạm cho người khác thì thật là người
có phước.
14:23 Đối với anh em yếu đuối này, là người thấy sai khi ăn bất kỳ thứ gì làm cho lương tâm người ray rứt. Việc ăn của người không phải là hành động đức tin; tức là lương tâm người đã cắn rứt về điều đó. Và phạm đến lương tâm của mình tức là phạm tội lỗi.
Đúng là lương tâm con người không phải là sự hướng dẫn vô ngộ; lương tâm phải được Lời Đức Chúa Trời dạy dỗ cho. Nhưng Merrill Unger viết rằng: "Phaolô lập ra luật truyền người ta nên làm theo lương tâm của mình, cho dẫu lương tâm yếu đuối; nếu không, cá tánh đạo đức sẽ bị tiêu diệt."57
15:1 Mười ba câu đầu của đoạn 15 tiếp tục đề tài của đoạn trước giải quyết những vấn đề bàng quan lãnh đạm về đạo đức. Căng thẳng đã nảy sanh giữa những người mới tin Chúa từ trong vòng Do Thái và từ ngoại giáo, nên ở đây Phaolô binh vực những mối quan hệ hài hòa giữa những Cơ Đốc nhân người Do Thái và người ngoại bang.
Những người mạnh mẽ (tức là có ừọn quyền tự do đối với những vấn đề vụn vặt về đạo đức) chớ làm đẹp lòng mình bằng cách khẳng định quyền lợi mình cách ích kỷ. Trái lại, họ nên đối đãi với những anh em yếu đuối của mình bằng lòng nhân từ và sự suy xét,
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suy tính đến những băn khoăn quá đáng của họ.
15:2 ổ đây có nguyên tắc: Đừng sống để làm đẹp lòng bản thân mình. Hãy sống để làm đẹp lòng người lân cận mình, làm điều ích lợi cho họ, gây dựng họ. Đây là lối tiếp cận Cơ Đốc.
15:3 Đấng Chrỉst nêu gương cho chúng ta. Ngài sống đẹp lòng Cha Ngài, chứ không làm đẹp lòng Ngài. Ngài phán: "Lời của những kẻ nguyền rủa Chúa đã đổ trên mình lôi" (Thi Thiên Ố9:9). Có nghĩa Ngài hoàn toàn bị cuốn hút bởi danh dự của Đức Chúa Trời đến nỗi khi con người sỉ nhục Đức Chúa Trời, Ngài xem đó là sỉ nhục đến chính Ngài.
15:4 Câu trích từ Thi Thiên nhắc chúng ta Kinh Thánh Cựu Ước được viết ra dể dạy dỗ. Tuy Kinh Thánh Cựu Ước không viết trực tiếp cho chúng ta, nhưng chứa đựng những bài học vô giá cho chúng ta. Khi chúng ta gặp những nan đề, xung đột, hoạn nạn, rắc rối, Kinh Thánh dạy chúng ta đứng vững và ban cho sự yên ủi. Vì vậy, thay vì chìm sâu dưới những làn sóng ấy, chúng ta được nâng đỡ bới lòng trông cậy Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua đắc thắng.
15:5 Suy xét này khiến Phaolô nói lên ước muốn Đấng ban sự vững vàng và yên ủi cũng là Đấng ban năng lực cho người mạnh mẽ và người yếu đuối -là những Cơ Đốc nhân người ngoại bang và người Do Thái - để sống xứng đáng cách hài hòa với lời dạy dỗ và tấm gương của Chúa Jêsus Christ.
15:6 Kết quả sẽ là các thánh đồ được hiệp một Ương sự thờ phượng Đức
Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Jẽsus Christ chúng ta. Bức tranh tuyệt vời biết bao! Những người Do Thái được cứu và những người ngoại bang được cứu đồng một lòng một miệng mà thờ phượng Đức Chúa Trời!
Có bốn lần nhắc đến "miệng" ưong Rôma, hình thành bố cục tiểu sử của một "linh hồn đã được cứu." Lúc đầu, miệng người đầy dẫy sự rủa sả và cay đắng (3:14). Sau đó miệng người ngậm lại, và người bị xét thấy là có tội trước mặt Quan Án (3:19). Tiếp theo, người lấy môi miệng xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa (10:9). Và cuối cùng, miệng người tích cực ca ngợi và thờ phượng Chúa (15:6).'
15:7 Từ toàn bộ điều này xuất hiện thêm một nguyên tắc nữa. Dầu có bất kỳ khác biệt nào về những vấn đề thứ yếu, chúng ta cũng nên tiếp nhận nhau, như Đấng Christ đã tiếp lấy chúng ta. Đây là cơ sở đúng để tiếp nhận nhau trong hội chúng địa phương. Chúng ta không tiếp nhau dựa Ưên cơ sở gia nhập giáo phái, sự trưởng thành tâm linh, hay địa vị xã hội. Chúng ta phải tiếp nhận những người Đấng Christ đã tiếp lấy, để tôn cao vinh hiển của Đức Chúa Trời.
15:8 Trong sáu câu tiếp theo, sứ đồ nhắc độc giả rằng chức vụ của Đức Chúa Jẽsus Christ bao gồm cả người Do Thái lẫn người ngoại bang, và hàm ý tấm lòng chúng ta phải đủ lớn để bao gồm cả hai. Đương nhiên, Đấng Christ đã đến để phục vụ người chịu cắt bì, tức là dân Do Thái. Đức Chúa Trời liên tiếp hứa sai Đấng Mêsia đến với Ysơraên, và sự hiện đến của Đấng
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Christ khẳng định sự thật của những lời hứa đó.
15:9 Nhưng Đấng Christ cũng đem phước hạnh đến cho người ngoại bang nữa. Đức Chúa Trời đã định các dân phải được nghe Tin Lành, và những người tin sẽ tôn vinh Ngài về sự thương xót của Ngài. Đáng ra tín hữu người Do Thái đừng ngạc nhiên trước điều này, vì được báo trước thường xuyên trong Kinh Thánh của họ. Lấy ví dụ, ừong Thi Thiên 18:49, Đavít báo trước ngày Đấng Mêsia sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời ở giữa đoàn dân đông các tín hữu dân ngoại.
15:10 Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:43, dân ngoại được mô tả như đang vui mừng trong các phước hạnh của sự cứu rỗi cùng với dân Ysơraên của Ngài.
15:11 Trong Thi Thiên 117:1, chúng ta nghe dân Ysơraên gọi dân ngoại bang ngợi khen Đức Gỉẽhôva trong Triều Đại Thiên Hy Niên của Đấng Mêsỉa.
15:12 Cuối cùng Êsaỉ bổ sung thêm lời chứng của mình cho việc đưa dân ngoại bang vào quyền thống ưị của Đấng Mêsia (Êsai 11:1- 10). Ý đặc biệt tại đây là: Dân ngoại bang sẽ dự phần các đặc ân của Đấng Mêsia và Tin Lành của Ngài.
Chúa Jêsus là cội rễ Giesê theo ý nghĩa Ngài là Đấng Tạo Hóa của Giesê, chứ không phải Ngài nảy ra từ Giesê (dầu điều đó cũng đúng). Trong Khải Huyền 22:10, Chúa Jêsus nói Ngài là chổi và hậu tự của Đavít. về thần tánh, Ngài là Chồi của Đavít, về nhân tánh Ngài là hậu tự của Đavít.
15:13 Và rồi Phaolô kết thúc phần này bằng lời chúc phước đầy ơn, cầu xin Đức Chúa Trời là Đấng ban sự trông cậy tốt lành qua ân điển sẽ đầy dẫy trên thánh đồ mọi điều vui vẻ và bình an khi họ tín nơi Ngài. Có lẽ ông đang suy nghĩ đặc biệt đến những tín hữu ngoại bang ở đây, nhưng lời cầu nguyện thích hợp cho tất cả mọi người. Và đúng là những người đẩy dẫy sự trông cậy bởi quyển năng của Thánh Linh thì không có thì giờ cãi vã những điều vụn vặt. Sự ưông cậy chung của chúng ta chính là sức mạnh thống nhất đầy quyền năng Ương nếp sống Cơ Đốc.
G. Trong Những Kí Hoạch Của Phaolô (15:14-
33)
15:14 Trong phần còn lại của đoạn 15, Phaolô nêu nguyên nhân khiến ông viết thư cho người Rôma và hết sức khao khát thăm họ.
Dầu chưa hề gặp các Cơ Đốc nhân tại Rôma, ông tin quyết họ sẽ hoan nghênh lời khuyến cáo của ông. Lòng tin quyết này căn cứ trên điều ông nghe về lòng nhân từ của họ. Ngoài ra, ông còn tín chắc họ hiểu biết giáo lý Cơ Đốc, là điều khiến họ đủ tư cách để khuyên bảo người khác (NKJV mg.)
15:15 Dầu có lòng tin nơi tiến bộ thuộc linh của họ, và dầu là khách lạ đối với họ, Phaolô vẫn không ngần ngại nhắc họ nhớ một số những đặc ân và trách nhiệm. Sự thành thật của ông khi viết thư xuất phát từ ơn Đức Chúa Trời đã làm cho ông - tức là ân điển đã lập ông lên làm sứ đồ.
15:16 Ông được Đức Chúa Trời lập lên làm thầy tế lễ phục vụ của Đức
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Chúa Jẽsus Christ cho dân ngoại, óng xem công tác làm chức việc của Tin Lành Đức Chúa Trời như là chức năng thầy tế lễ để ông dâng người ngoại bang được cứu lên làm một của lễ đẹp ý Chúa vì họ đã được Đức Thánh Lỉnh biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời qua sự tái sanh. G. Campbell Morgan rất vui sướng nói:
Điều này chiếu ánh sáng rạng ngời biết dường nào trên toàn bộ nỗ lực truyền giảng và chăn bầy của chúng ta! Mỗi linh hồn chinh phục được bởi công tác rao giảng Tin Lành không những được đem vào nơi an toàn và phước hạnh; linh hồn ấy còn là một của dâng cho Đức Chúa Trời, một món quà làm Ngài thỏa mãn, đó chính là của dâng Ngài đang tìm kiếm. Mỗi linh hồn được dạy dỗ cẩn thận và kiên nhẫn trong những điều thuộc về Đấng Christ, để nhờ đó được trở nên giống như hình ảnh của Ngài, chính là một linh hồn được Đức Chúa Cha đẹp ý. Vì vậy chúng ta đổ công sức làm việc, không những để cứu rỗi con người, mà còn để làm thỏa mãn lòng của Đức Chúa Trời. Đây là động cơ mạnh mẽ nhất. 58
15:17 Nếu Phaolô khoe mình, thì không phải ông khoe về chính con người của mình, nhưng khoe trong Đức Chúa Jêsus Christ. Và không phải khoe về những thành tựu của mình,, nhưng khoe những điều Đức Chúa Trời đã đẹp lòng thực hiện qua ông. Đầy tớ khiêm nhường của Đấng Christ không khoe mình cách không đúng, nhưng trái lại ý thức được rằng Đức Chúa Trời đang dùng mình hoàn thành các mục đích của Ngài. Bất cứ cám dỗ nào để kiêu ngạo đều bị hạ xuống khi nhận biết bản thân mình không ra gì. Bản thân không có gì ngoài những điều đã nhận được, và không thể làm được gì cho Đấng Christ ngoại trừ nhờ quyền năng điều Đức Thánh Linh.
15:18 Phaolô không dám nói về việc Đấng Christ thực hiện qua chức vụ của người khác. Ông tự giới hạn mình vào cách Chúa đã dùng ông để chinh phục dân ngoại bang về đầu phục Ngài, cả bởi những lời ông nói và việc ông làm -tức là bới sứ điệp ông rao giảng và bởi các phép lạ ông đã thi hành.
15:19 Chúa khẳng định sứ điệp của sứ đồ bằng các phép lạ để dạy những bài học thuộc linh và tạo sự sửng sốt, và bằng nhiều biểu hiện khác nhau của quyền năng Thánh Linh. Kết quả ông đã rao giảng đầy đủ Tin Lành, bắt đầu từ Giẽrusalem rồi đến các miền xung quanh cho đến xứ llyri (phía bắc Macedonia, trên biển Adriatic). Từ thành Giẽrusalem... đến xứ llyri mô tả phạm vi địa lý của chức vụ ông chứ không phải ừình tự thời gian.
15:20 Khi đi theo lộ trình này, mục đích cứa Phaolổ là giảng Tin Lành tại lãnh thổ chưa có ai đến giảng. Thính giả của ông chủ yếu là người ngoại bang trước đó chưa hề nghe về Đấng Chrỉst. Vì vậy, ông không lập lên trên nền người khác. Tấm gương đi tiên phong ương những khu vực mới của Phaolô không nhất thiết ràng buộc các đầy tớ khác của Chúa phải vào y nguyên hoạt động này. Lấy ví dụ, một số người kêu
gọi tíến vào dạy dỗ sau khi các hội thánh mới được thành lập.
15:21 Công tác lập nền này giữa vòng dân ngoại bang là sự ứng nghiệm lời tiên ữi Êsai (52:15) rằng dân ngoại bang chưa hề được nghe Tin Lành sẽ nhìn thấy, và những người trước đó chưa hề nghe Tin Lành sẽ hiểu và đáp ứng bằng đức tín thật.
15:22,23 Với lòng ao ước cày vỡ đất những lãnh thổ chưa ai rao truyền Đấng Chrỉst, trước đó Phaolô cũng đã dự tính đến Rôma. Nhưng giờ đây nền đã lập tại khu vực được mô tả trong 15:19. Người khác có thể xây ữên nền này. Do đó, Phaolô tự do làm ừòn ước nguyện từ lâu của ông để đến thăm Rôma.
15:24 Ông tính dừng lại tại Rôma ưên đường đi Tây Ban Nha. ông không thể ở lại lâu để hưởng hết mối thông công với họ như ý muốn, nhưng ước ao bầu bạn với họ ít ra cũng được thỏa nguyện một phần. Sau đó ông biết họ sẽ giúp mọi điều cần thiết để hoàn tất chuyến đi đến Tây Ban Nha.
15:25 Nhưng ương lúc này, ông đang đi đến Giêrusalem để giao những khoản tiền quyên được giữa các hội thánh ngoại bang cho các thánh đồ đang cùng túng tại xứ Giuđê. Đây là sự quyên góp ta đọc được trong I.Côrinhtô Ì ó: Ì và Il.Côrinhtô 8 và 9.
15:26,27 Tín hữu tại Maxêđoan và Achaỉ vui lòng quyên tiền cứu ượ cảnh khốn khó của các Cơ Đốc nhân nghèo. Sự quyên góp này do lòng hoàn toàn tự nguyện của người góp, và cũng rất phù hợp để họ quyên góp. Suy cho cùng, họ đã nhận được ích lợi thuộc linh vì Tin
Lành đã đến với họ qua các tín hữu người Do Thái. Vì vậy, cũng không phải là đòi hỏi quá nhiều khi yêu cầu họ chia sẻ của cải vật chất với những anh em Do Thái của mình.
15:28,29 Ngay khi Phaolô thực hiện xong sứ mạng này, là giao của quyên góp như đã hứa, ông sẽ đến thăm Rôma trên đường đi Tây Ban Nha. ông rất tín quyết chuyến thăm Rôma sẽ đem kèm theo ơn phước dồi dào của Tin Lành mà Đấng Christ luôn luôn tuôn đổ khỉ Lời Đức Chúa Trời được rao giảng trong quyền năng của Thánh Linh.
15:30 Sứ đồ kết thúc phần này với lời tha thiết kêu gọi sự cẩu nguyện của họ. Cơ sở để kêu gọi chính là sự liên hiệp hỗ tương của họ với Chúa Jẽsus Christ và tình yêu của họ phát xuất từ Đức Thánh Lỉnh. ông yêu cầu họ dành nhiều thì giờ lo nghĩ (Bản Việt Ngữ là "chiến đấu") trong những lời cầu nguyện dâng lên Chúa vì cớ ông. Lenski nói: "Điều này kêu gọi những lời cầu nguyện phải đặt hết lòng hết linh hồn mình vào đó như những đấu thủ ưên đấu trường."59
15:31 ổ đây Phaolô nêu lên bốn lời cầu xin cụ thể. Thứ nhất, ông xin họ cầu nguyện để ông được giải thoát khỏi những người cuồng tín trong xứ Giuđẽ đang cuồng nhiệt chống đối Tin Lành giống như ngày xưa ông đã từng chống đối.
Thứ nhì, ông muốn tín hữu Rôma cầu nguyện để các thánh đổ Do Thái sẽ vui lòng nhận những món tiền cứu ượ. vẫn còn nhiều thành kiến tôn giáo mạnh mẽ chống lại các tín hữu ngoại
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bang và chống lại những người rao giảng Tin Lành cho dân ngoại. Như vậy, luôn luôn tồn tại khả năng có người bị xức phạm khi nghĩ đến việc nhận lãnh "của từ thiện." Thường bên nhận sẽ cần vui lòng nhiều hơn bên cho!
15:32 Lời cầu xin thứ ba là xin Chúa đẹp lòng để khiến chuyến đến thăm Rôma ưở thành một chuyến đi đầy vui mừng. Những chữ "vừa ý Đức Chúa Trời" diễn tả lòng khao khát của Phaolô được Chúa dẫn dắt trong mọi sự.
Sau cùng, ông muốn chuyến đi của mình mang đến sự nghỉ ngơi lấy lại sức giữa một chức vụ đầy biến động và mệt mỏi.
15:33 Giờ đây Phaolô kết thúc đoạn này với lời cầu nguyện xin Đức Chúa Trời nguồn của sự bình an ở với họ hết thảy. Trong đoạn 15, Chúa đã được xưng danh là Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi (câu 5), Đức Chúa Trời của sự ứông cậy (câu 13), và giờ đây là Đức Chúa Trời bình an. Ngài là nguồn của mọi điều thiện lành và của mọi điều mà tội nhân nghèo thiếu cần đến hiện nay và Ương cõi đời đời. Amen.
H. Trong Lời Tri Ân Những Người Khác (Soạn
1G)
Thoạt nhìn, đoạn cuối của thơ Rôma đường như là danh sách chán ngắt đầy những tên gọi có rất ít hoặc không hề cỏ ý nghĩa gì đối với chúng ta ngày nay. Tuy nhiên, nghiên cứu kỹ hom về đoạn Kinh Thánh bị bỏ bê này sẽ đem lại nhiều bài học quan Ưọng cho tín hữu.
16:1 Phêbê được giới thiệu là tôi tớ60 của hội thánh Xencơrê. Chúng ta không cần nghĩ bà thuộc một phẩm trật tôn giáo đặc biệt nào đó. Bất cứ chị em nào phục vụ ừong một hội chúng địa phương đều có thể làm "nữ chấp sự."
16:2 Bất cứ khi nào những Cơ Đốc nhân đầu tiên đi từ hội thánh này sang hội thánh khác, họ đều đem theo bức thơ giới thiệu. Đây thật là cách ứng xử lịch sự đối với hội thánh họ đến thăm và giúp ích cho du khách.
Vì vậy, d đây Phaolô giới thiệu Phêbê và yêu cầu họ tiếp đón bà như một tín hữu thật theo cách xứng đáng với thánh đồ. Ông yêu cầu giúp đỡ bà ừong mọi cách có thể được. ông khen bà đã giúp đỡ nhiều người khác, kể cả Phaolô. Có lẽ bà là người không mệt mỏi để không ngừng tỏ lòng hiếu khách đối với những người giảng đạo và các tín hữu khác tại Xencơrê.
16:3 Tiếp theo, Phaolô chào thăm Bẽríỉsin và Aquỉla, những người cùng làm việc đầy can đảm với ông ữong sự hầu việc Chúa Jêsus. Chúng ta có thể cảm tạ Chúa biết dường nào về những cặp vợ chồng Cơ Đốc đã dốc đổ chính mình vào công khó hy sinh cho sự nghiệp của Đấng Christ!
16:4 Có một dịp Bêrítsin và Aquila thực sự liều chết để cửu Phaoỉô - một hành động anh hùng mà không thấy nêu một chi tiết nào cả. Nhưng sứ đồ đầy lòng biết ơn, và cả các hội thánh của dân ngoại đang được ông chăm sóc cũng biết em họ nữa.
16:5 Cũng hãy chào hội thánh nhóm tại nhà hai người. Điều này có nghĩa một hội chúng của những tín hữu đang nhóm lại tại nhà họ. Người ta vẫn chưa biết đến các ngôi nhà thờ cho đến cuối
thế kỷ thứ nhì. Trước đó, khi Bêrítsỉn và Aquila sống tại Côrinhtô, họ cũng có một hội thánh nhóm Ương nhà họ nữa.
Êbainêt có nghĩa "đáng được ca ngợi." Rõ ràng, tân tín hữu đầu tiên này trong vùng Achai61 thật xứng với tên gọi của mình. Phaolô gọi ông là người rất thiết với tôi.
16:6 Sự nổi bật của những tên phụ nữ ưong đoạn này nhấn mạnh phạm vi hữu ích rộng lớn của họ (câu Ì, 3, 6, 12, v.v..). Man" là người cũng có nhiều công khó đối với các thánh đồ.
16:7 Chúng ta không biết Antrônỉcơ và Giunia làm bạn đồng tù với Phaolô khi nào. Chúng ta không thể biết chắc từ ngữ "bà con" có nghĩa họ là bà con gần của sứ đồ hay chỉ đom giản là đồng bào Do Thái. Một lần nữa, chúng ta không biết cụm từ "người có danh vọng trong các sứ đồ" muốn nói họ được các sứ đổ kính ữọng hay bản thân họ là những sứ đồ nổi bật. Tất cả những gì chúng ta có thể biết chắc chắn ấy là: họ đã ưở thành Cơ Đốc nhân trước Phaolô.
16:8 Kế tiếp, chúng ta gặp Am lia, người rất yêu dấu của vị sứ đồ. Chúng ta ắt hẳn chưa bao giờ nghe đến người nào trong số này ngoại trừ mối liên kết của họ với Gôgôtha. Đây là điều vĩ đại duy nhất về bất cứ ai trong chúng ta.
16:9 Urơbanh, bạn cùng làm việc, và Êchtachy, được gọi là kẻ rất thiết với tôi. Rôma đoạn 16 giống như mô hình thu nhỏ Ngai Đoán Xét của Đấng Christ, nơi sẽ có sự khen ngợi mỗi một trường hợp trung tín với Đấng Christ.
16:10 Abelơ đã trải qua một thử thách lớn nào đó với thành công lớn lao và đã nhận được dấu ấn "được tiếp nạp trong Đấng Chrỉsỉ."
Phaolô chào thăm người nhà của Aríchtôbu, chắc nói đến những nô lệ đã tin Đấng Christ thuộc về người cháu nội của Hêrốt Đại Đế.
16:11 Hêrôđiôn, chắc cũng là nô lệ. Là đổng bào (Bản Việt Ngữ dịch là "bà con") của Phaolô, có lẽ ông là người nô lệ Do Tháiáuỵ nhất thuộc về người nhà Aríchtôbu.
Rồi đến một số nô lệ của Nạtxít cũng đã là tín hữu, và Phaolô đã chào thăm họ. Ngay cả những người hèn kém trong nấc thang xã hội vẫn không bị loại khỏi những phước hạnh tỉnh túy nhất của Cơ Đốc giáo. Việc đưa những nô lệ vào danh sách tên gọi này là dấu nhắc nhở đầy trìu mến rằng trong Đấng Christ mọi sự phân biệt xã hội đều bị loại bỏ vì chúng ta thảy đều là một trong Ngài.
16:12 Tên của Tryphenơ và Tryphôsơ có nghĩa "thanh lịch" và "sang ưọng," nhưng họ là người thực sự gánh vác công việc nặng nhọc để hầu việc Chúa. Bẹtsiđơ, người rất thân, là nữ nhân sự khác nữa vốn rất cần thiết Ương các hội thánh địa phương nhưng hiếm khi được ưân trọng cho đến khi họ qua đi.
16:13 Ruphu có lẽ là con trai Simôn, người đã vác thập tự giá thay Chúa Jêsus (Mathiơ 27:32). Ông là người được chọn trong Chúa không những xét về sự cứu rỗi của ông, mà còn về tính cách Cơ Đốc của ông; có nghĩa ông là một thánh đồ được tuyển chọn. Mẹ của Ruphu đã tỏ lòng nhân hậu của người mẹ đối với Phaolô, và nhờ đó nhận
861
RÔMA
865
RÔMA


được tên gọi đầy tình cảm của ông "mẹ tôi."
16:14,15 Cố lẽ Asincơrích, Phữlẽgôn, Hẹỉme, Baỉrôba, và Hẹtma
hoạt động tích cực Ưong một hội thánh tại gia, giống như những người ở ương nhà của Bêrítsin (ló: 3, 5). Philôlôgơ và Giun, Nêrê và chị người, ô lim, có lẽ là những hạt nhân nòng cốt của một hội thánh tại gia khác nữa.
16:16 Cái hôn thánh là phương thức chào thăm phổ thông đầy tình cảm giữa vòng các thánh đồ lúc bấy giờ và vẫn còn được thực hiện tại một số quốc gia ngày nay. Được gọi là cái hôn thánh để đề phòng cách ứng xử khiếm nhã. Trong nền văn hóa của chúng ta, cái hôn thánh này thường được thay thế bởi bắt tay.
Các hội thánh ương xứ Achai, nơi Phaolô đang viết bức thơ này, cùng gởi lời chào thăm của họ.
16:17 Sứ đồ không thể kết thúc bức thơ mà không cảnh cáo về một số giáo sư không tin kính, là người có thể đang luồn lách vào trong hội thánh. Cơ Đốc nhân phải đề phòng bất kỳ người nào lập phe đảng quanh mình và cài bẫy để diệt đức tin của người thiếu cảnh giác. Cơ Đốc nhân nên canh chừng bất cứ ai dạy dỗ trái với sự dạy dỗ vững chắc mà Cơ Đốc nhân đã học được, và phải tránh hoàn toàn những người như thế.
16:18 Những giáo sư giả này không vâng phục Đức Chúa Jẽsus Christ chúng ta. Họ vâng lời những thèm khát của riêng họ (Bản Việt Ngữ: "cái bụng"). Và họ hết thảy đều thành công trong việc dùng lời nói ngọt ngào dua nịnh và quyến rũ để lừa gạt những người không cảnh giác.
16:19 Phaolô vui mừng vì sự vâng phục Chúa của độc giả đã nổi tiếng. Nhưng vẫn ông muốn họ có thể phân biệt và vâng theo sự dạy dỗ tốt lành và đừng đáp ứng với điểu ác.
16:20 Như vậy, Đức Chúa Trời, là nguồn của sự bình an sẽ cho họ nhanh chóng đắc thắng Satan.
Lời chúc phước đặc trưng của sứ đồ chúc cho các thánh đổ được ban ân quyền cần thiết đang khi họ ưên đường tiến đến sự vinh hiển.
16:21 Chúng ta biết Timôthê, con của Phaolô trong đức tin và là bạn cộng sự trung tín của ông. Chúng ta không biết gì về Lusiút, ngoại trừ ông ta -cũng như Phaolô - thuộc dòng dõi Do Thái. Có lẽ trước đây chúng ta đã gặp Giasôn (CôngVụ 17:5) và Sôxibalê (CôngVụ 20:4), họ cũng là người Do Thái.
16:22 Tẹttiu là người nghe Phaolô đọc để viết bức thơ này. ông được tự do gởi thêm những lời chào thăm của riêng mình đến các độc giả.
16:23 ít nhất có bốn người nam mang tên Gaiút trong Kinh Thánh. Chắc đây cũng là người được nói đến trong I.Côrinhtô 1:14. Ông nổi tiếng về lòng hiếu khách, không những đối với Phaolô mà còn với bất kỳ Cơ Đốc nhân nào cần đến. Êrát, quan kho bạc thành phố Côrinhtô. Nhưng có phải ông cũng chính là người được nhắc đến ữong CôngVụ 19: 22 hoặc II.Timôthê 4:20? Chúng ta không biết chắc. Quarơtu được nhắc đến đem giản là một anh em,
866
RÔMA



nhưng suy cho cùng, quả là một vinh dự lớn lao, một phẩm giá tuyệt vời biết dường nào!
16:24 Ân điển của Đức Chúa Jẽsus Chrisỉ ở cùng anh em hết thảy (Bẳn Việt Ngữ: không có câu này) là lời chúc phước kết thúc điển hình của Phaolồ. Câu này cũng giống như câu 20b có bổ sung thêm chữ "hết thảy." Sự thật, ừong hầu hết các thủ bản thơ Rôma, đây là câu Kinh Thánh cuối cùng, và lời hát tôn vinh ữong câu 25-27 xuất hiện sau đoạn 14. Bản văn Alexandrian (NU) bỏ qua câu 20. Cả lời chúc phước lẫn lời tôn vinh đều là những phương cách đẹp tuyệt vời để kết thúc sách này, và cả hai đều kết thúc với chữ Amen.
16:25 Bức thơ kết thúc với lời tôn vinh. Lời hát tôn vinh được dâng lên Đức Chúa Trời là Đấng có thể khiến dân sự Ngài đứng vững vàng xứng đáng với Tin Lành mà Phaolô rao giảng và gọi là Tin Lành tôi. Đương nhiên, có một con đường cứu rỗi duy nhất, nhưng được giao cho ông là "sứ đồ cho dân ngoại" trong khi Phierơ chẳng hạn, đã rao giảng Tin Lành cho người Do Thái. Đây là lời báo trước công khai sứ điệp về Đức Chúa Jêsus Christ, về sự tỏ ra lẽ mầu nhiệm tuyệt vời đã giấu kín kể từ khi thế gian bắt đẩu. Trong Tân Ước, lẽ mầu nhiệm là một sự thật chưa được biết đến trước đỏ, và là một sự thật mà trí khôn con người không bao giờ khám phá được, nhưng là điều giờ đây được tỏ ra.
16:26 Lẽ mầu nhiệm cụ thể được nói đến ở đây chính là sự kiện những người Do Thái tin Chúa và những người ngoại bang tín Chúa được lập thành những người đồng kế tự, là những chi thể trong thân của Đấng Christ, và là những người cùng dự phần lời hứa của Ngài ương Đấng Christ bởi Tin Lành (Êphêsô 3:6).
Tin Lành ấy bây giờ được bày ra bởi tác phẩm của các tiên tri - không phải các tiên tri thời Cựu Ước, nhưng những tiên tri của thời Tân Ước. Tin Lành này chưa được biết đến ương Kinh Thánh Tân Ước, nhưng đã được bày tỏ trong các sách Kinh Thánh tiên tri của Tân Ước (xem Êphêsô 2:20; 3:5).
Đây chính là sứ điệp Tin Lành được Đức Chúa Trời truyền bày tỏ ra cho mọi dân đều biết, để họ cũng có thể vâng phục đức tin và được cứu.
16:27 Chỉ một mình Đức Chúa Trời mới là nguồn và sự phô bày khôn ngoan thuần khiết, và vinh hiển thuộc về Ngài đời đời thông qua Đức Chúa Jêsus Chrisỉ, là Đấng Trung Bảo của chúng ta.
Bức thơ tuyệt vời của Phaolô kết thúc. Chúng ta biết om Chúa dường nào về bức thơ này! Chúng ta sẽ nghèo nàn biết dường nào nếu không có bức thơ nẩy! Amen.
CHÚ THÍCH
'(1:4) Một số nhà giải nghĩa hiểu câu "thần linh của thánh đức" chỉ về đức thánh khiết của chính Đức Chúa Jêsus, tức là tâm linh người của chính Ngài.
2(1:29) Thật dễ dàng để thấy thể nào một số thư ký sao chép bản mss. có thể xóa nhầm chữ "gian dâm": trong Hy
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văn, từ ngữ porneia trông rất giống từ ngữ kế tiếp ponẽria (độc ác).
3(1:31) Câu 31 có năm từ ngữ tiêu cực bắt đầu bới từ ngữ phủ định "alpha" (ví dụ như a-theist, "không có Đức Chúa Trời"), tương tự với cấu trúc từ của những chữ trong Anh ngữ bắt đầu bằng "un-". Bản NU bỏ sót "không tha thứ" (aspondous) vốn trông rất giống với chữ "không có tình nghĩa tự nhiên" (astorgous).
4(2:4) A. p. Gibbs, Preãch and Teach the ỈVord, trang 12/4.
5(l:ó) Lewis s. Chafer, Systematic Theologỵ, 111:376.
6(3:22) Bản văn NU bỏ qua chữ "và trên mọi người."
7(3:23) Nghĩa đen là "đã phạm tội" (thì aorist, chứ không phải thì hoàn thành).
8(Phụ Lục) Điều này cũng đúng trong tiếng Hibálai và Hy Lạp.
9(3:24) Artíiur T. Pierson, Shalỉ We Continue in .S/^trang 23..
í0(3:24) Paul Van Gorder, trong Our DailyBread.
11 (3:30) Craníield nói rằng (Romans, ì: 222) những nỗ lực để tìm sự khác biệt rất tinh tế đều là không thuyết phục. Chắc Augustíne đã nói đúng khi quy sự thay đổi này cho biến thể tu từ.
12(4:1) Hay kinh nghiệm "Ápraham cha (tổ phụ) của chúng ta theo xác thịt."
Ì3(4:13) Daily Notes of the Scripture Union, (chưa có thêm tài liệu dẫn chứng).
14(4:19) Tuy một số thủ bản bỏ qua chữ "không," ý nghĩa phần lớn vẫn giống y như vậy.
15(4:24) c. H. Mackintosh, The Mackintosh Treasury: Miscellaneous Writings của c. H. Mackintosh, trang 66.
16(5:11) Bản KJV dịch "của lễ chuộc tội" ("atonement") là chính xác vào năm lỏn, khi bản này muốn nói "tại-một - hành động" (at-one-ment) hoặc sự giải hòa (reconciliation).
17(ó:l) J. Oswald Sanders, Spiritual Problems, trang 112,
18(6:5) Charles Hodge, TheEpistie to the Romans, trang 190.
19(ó:ll) Rutlì1 Paxson, The Wealth, Walk, and Warfare of the Christian, ữang 108.
20(ó:ll) c. E. Macartney, Macarứiey's Illusữations, trang 378, 379.
21 (6:14) James Denney, "Si. PauVs Epistle to the Romans," The Expositors Greek Testament, 11:035.
22(ó: Ì Ọ) Charles Gahan, Gleanings in Romans, in loco.
23(ỏ:21) Marcus Rainsíord, Lectures ôn Romans VI, ừang 172.
24(6:21) Pierson, Shall We Continue in 507/'trang 45.
25(7:15) Harry Foster, bài viết trong Toward the Mark, trang 110.
26(7:23) George Cutting, "The OM Nature and the New Birth" (booklet), ừang 33.
27(8:1) Những chữ "kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh" thường được xem là đã sao chép nhầm từ câu 4. Tuy nhiên, chúng có mặt ương hầu hết các bản mss., và có lẽ chỉ để mô tả thêm về những người ở trong Đấng Christ.
28(8:10) Những dịch giả của bản NKJV hiểu pneuma chỉ về Đức Thánh Lỉnh, vì vậy viết hoa chữ "S" (của chữ Spirit). Bản mss. nguyên thủy tất cả là "chữ hoa" (chữ viết lớn - uncials), nên đây là vấn đề giải nghĩa. Chúng ta xem câu này nói đến linh (của con người) của tín hữu..
29(8:15) Xem chú thích 28. ở đây, ý nghĩa khác của Thánh Lỉnh không phải là linh con người, nhưng là một thái độ ữái ngược với thần trí của tôi mọi.
30(8:15) Trong tiếng Hibálai, từ ngữ chỉ về "vinh hiển" ra từ động từ "trở nên nặng," vì vậy người Do Thái thấy cách chơi chữ dầu đã bị che khuất trong bản Hy văn.
31 (8:31) Đây là câu Kinh Thánh ữọn đời của John Calvin.
32(8:32) c. H. Mackintosh (chưa có thêm tài liệu dẫn chứng).
33(8:37) Cách dịch thiên theo nghĩa đen là "chúng ta, người siêu chinh phục" (hnpemikõmen).
34(8:39) Chẳng hạn, những từ này được sử dụng ưong thuật chiêm tính.
35(9:4) The New Scoíìeld Reference Bible, ưang 1317.
36(9:5) See Hodge, Romans, ữang 299- 301 để biết bài giải luận chi tiết về thắc mắc này.
37(9:16) G. Campbell Morgan, Search- lights tròm the Word, trang 335, 33Ó.
38(9:21) Albert Barnes, Barnes's Notes ôn the New Testament, trang 617.
39(9:23) Charles R. Erđman, The Epistle oĩPauỉ to the Romans, Ưang 109.
40(10:10) William Kelly, Notes ôn the Epistle to the Romans, ừang 206.
41 (Ì 0:10) James Denney, được Kenneth Wuest ừích dẫn ương Romans in the GreekNexv Testament, trang 178.
42(10:14) Hodge, Romans, trang 545.
43(11:1) Thật đáng buồn khi thấy rất nhiều người chiếm lấy những phước hạnh của Ysơraên cho hội thánh, nhưng lại rất thỏa mãn chừa lại cho Ysơraên những lời rủa sả đã được báo trước!
44(11:32) George Williams, The StudenVs Commentery ôn the Holy Scriptures, ừang 871.
45(11:33) Arthur w. Pink, The Atừibutes oi God, trang 13.
46(12:1) Norman Grubb, c. T. Studd, Cricketer and Pioneer, Ưang 141.
47(12:6) Hodge, Romans, Ưang ỏ 13.
48(12:ó) A. H. sương, Systematic Theoỉogy, trang 12.
4Ọ(12:Ó) Tuy nhiên, một mạo từ xác định, được dùng ở đây ương nguyên văn, là tương đương cách thực tiễn với đại từ nhân xưng trong một số văn mạch.
50(12:19) R. c. H. Lenski, St. PauVs Epistỉe to the Romans, trang 780.
51 (Ì2:21) J. N. Darby, từ chú thích cuối trang cho Rôma 12:21 ương tác phẩm New Translation của ông.
52{12:21) George Washington Carver (chưa có thêm tài liệu dẫn chứng).
53(12:21) Do Charles Swindoll trích dẫn ương Growing Sữong in the Seasons ofLife, trang 69, 70.
54(13:4) Động từ Hibálai bình thường cho chữ "giết" ("kin") và "giết cách tàn bạo" {"slay") là quãíal và
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hãrag. Động từ cụ thể "sát nhân" (rãhats) được sử dụng ương Mười Điều Răn, và bản dịch tiếng Hy Lạp cũng rõ ràng y như vậy.
55(13:9) Bản văn NU bỏ qua điều răn này ở đây.
56(14:10) Một số bản mss. cổ (NU) ghi là "ngai đoán xét của Đức Chúa Trời' chứ không phải là "của Đấng Christ" (các bản văn TR và M). Nhưng chúng ta biết Đấng Christ sẽ là Quán Án, vì Đức Chúa Cha đã giao toàn bộ công tác đoán xét cho Ngài (Giăng 5:22).
"(14:23) Merrill F. Unger, Unger's Bible Dictionary, trang 219.
58( 15:16) Morgan, Searchlights, ưang 337.
59(15:30) Lenski, Romans, trang 895.
60(16:1) Nếu có ý nói đến chức vụ đặc biệt dành cho phụ nữ, thì ắt hẳn đã sử dụng hình thức giống cái của diakonos ("tôi tớ," "chấp sự").
(16:5) Bản văn NU ghi là "Châu Á" ở đây (nhưng Côrinhtô, chắc là nơi Phaolô đang viết bức thơ này, ở trong xứ Achai).
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THƠ THỨ NHẤT GỞI CHO NGƯỜI CÔRINHTÔ


Giới Thiệu
"Một mảng lịch sử Hội Thánh độc nhất vô nhị." - Weizacker
I. Vị Trí Độc Đáo Trong Kinh Thánh
Thơ I.Côrinhtô là "sách nan đề" theo ý nghĩa việc Phaolô giải quyết nhiều nan đề ("Về phần ...") đang có ữong Hội Thánh tại thành phố Côrinhtô gian ác. Như vậy, đây là quyển sách cần nhất cho những Hội Thánh đầy đẫy nan đề của thời nay. Những sự chia rẽ, tôn thờ lãnh đạo, gian dâm, những cuộc ữanh đấu pháp lý, những nan đề hôn nhân, những nếp sống đáng nghi ngờ, sự điều chỉnh các ân tứ thuộc lỉnh, thảy đều được giải quyết trong sách này.
Tuy nhiên, thật sai lầm nếu nghĩ thơ tín này toàn là những nan đề! Đây là thơ tín chứa đựng I.Côrinhtô 13, áng văn đẹp đẽ nhất về tình yêu thương, không chỉ trong Kinh Thánh mà thôi, nhưng trong toàn bộ nền văn chương. Sự dạy dỗ nổi bật về sự sống lại - cả sự sống lại của Đấng Christ lẫn của chúng ta (Đoạn 15), quy định về Tiệc Thánh của Chúa (Đoạn li), mạng lịnh phải dự phần quyên góp (Đoạn ló), thảy đều có trong thơ này.
Chúng ta sẽ nghèo nàn biết mấy nếu thiếu I.Côrinhtô. Đây là một kho báu giáo huấn Cơ Đốc thực tiễn.
li. Quyển Tác Giả
Mọi học giả đều đổng ý bức thơ chúng ta gọi là thơ I.Côrinhtô là tác phẩm đích thực từ ngòi viết của Phaolô. Một số tác giả (chủ yếu theo phái tự do) thấy có một số "đoạn chèn thêm" vào thơ, nhưng đây là những phỏng đoán chủ quan không có bằng chứng hậu thuẫn từ các thủ bẳn." I.Côrinhtô 5:9 dường như hàm ý có một bức thơ trước đó (không thuộc bộ kinh điển) do Phaolô gởi mà tín hữu Côrinhtô đã hiểu lầm.
Ngoại chứng cho thấy thơ I.Côrinhtô có từ rất sớm, sách này được Clement ở Rome (khoảng 95 s.c.) đề cập cụ thể là "Thơ Tín của vị sứ đồ Phaolô đầy ơn." Các tác giả khác của Hội Thánh đầu tiên đã trích dẫn sách này gồm có Polycarp, Justin Martyr, Athenagoras, Irenaeus, Clement ở Alexanđria, và Tertullian. Sách này được liệt kê trong bộ kinh điển Muratorian và đứng sau thơ Galati ữong "bộ kinh điển" riêng của Marcỉon người dạy tà giáo, là bộ Apostolicon.
Nội chứng cũng rất vững chắc. Ngoài những lời tác giả xưng mình là Phaolô ương 1:1 và 16:21, lập luận trong 1:12-17; 3:4,6,22 cũng hậu thuẫn tác quyền của Phaolô. Những điểm trùng hợp với sách Công Vụ và nhiều thơ tín khác của Phaolô, cộng với âm hưởng mạnh mẽ từ lòng quan tâm thật của sứ đổ đã loại bỏ sự giả mạo và
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khiến những lập luận binh vực tính xác thực càng tiở nên vững vàng hơn. HI. Thời Điểm Viết
Phaolô cho chúng ta biết ông đang viết từ Êphêsô (ló:8, 9, cũng xem câu 19). Vì ông thi hành chức vụ tại đó trong ba năm, thơ I.Côrinhtô rất có thể được viết vào khoảng thời gian cuối chức vụ mở rộng tại đó, hoặc khoảng năm 55 hoặc 5Ố S.C.. Một số học giả còn cho rằng thơ được viết sớm hơn.
IV. Bối Cảnh Và Chủ Để
Thành phố Côrinhtô thời xưa (và ngày nay) vẫn ở miền nam Hylạp, phía tây của thành phố Atìien, giữ vị ưí chiến lược trên lộ trình thương mại ữong thời Phaolô. Thành phố trở thành trung tâm lớn của thương mại quốc tế, có vô số tuyến đường lưu thông đến thành phố. Vì cớ tôn giáo bại hoại, nên chẳng bao lâu Côrinhtô cũng ưở thành trung tâm cho những hình thức vô luân kinh khiếp nhất, đến nỗi tên Côrinhtô đã trở nên câu tục ngữ chỉ về tất cả mọi điều ô uế và nhục dục. Thành phố nổi tiếng dâm đãng, nên thậm chí người ta còn đặt ra một động từ "bắt chước Côrinhtô" (korinthiazomai), có nghĩa là sống cuộc đời hạ thấp giá trị nhân phẩm.
Sứ đồ Phaolô đến thăm Côrinhtô lần đầu tiên Ương Hành Trình Truyền Giáo
Thứ Nhì (Công Vụ 18). Thoạt đầu, ông đã lao động giữa vòng người Do Thái, cùng với Bêrítsin, Aquila và những đồng nghiệp may trại của mình. Khi rất nhiều người Do Thái khước từ sứ điệp, ông quay sang dân ngoại tại thành Côrinhtô. Nhiều linh hồn được cứu qua công tác rao giảng Tin Lành, và một Hội Thánh đã được thành lập tại đây.
Khoảng ba năm sau, khi Phaolô đang giảng đạo tại Êphêsô, ông nhận được bức thơ gởi từ Côrinhtô, kể về những khó khăn nghiêm ương ương hội chúng tại đó và cũng nêu nhiều câu hỏi khác nhau về các vấn đề nếp sống đạo Cơ Đốc. Thơ I.Côrinhtô được viết ra để trả lời cho bức thơ ấy.
Chủ đề thơ tín này là chỉnh đốn lại một Hội Thánh đang sống theo thế gian và xác thịt, coi thường những thái độ, những lỗi lầm và hành động mà sứ đồ Phaolô xem là đáng báo động cấp bách. Như câu của Moffatt nói rất súc tích: "Hội Thánh ở trong thế gian đúng như phải có, nhưng thế gian đã ở trong Hội Thánh, mà đáng ra không nên như vậy."
Vì tình huống như thế vẫn phổ thông ương nhiều hội chúng ngày nay, nên thơ I.Côrinhtô thật thích ứng lâu dài.
BÔ CỤC
I. GIỚI THIỆU (1:1- 9)
A. Lời Chào Thăm (1:1- 3) B. Lời Tạ ơn (1:4- 9) li. NHỮNG RỐI LOẠN TRONG HỘI THÁNH (1:10- 6:20)
A. Những Chia Rẽ Giữa Vòng Tín Hữu (Ì :10- 4:21) B. Tình Trạng Gian Dâm Giữa Vòng Tín Hữu (Đoạn 5)
c. Những Việc Tố Tụng Giữa Vòng Tín Hữu (6: Ì - Ì Ì) D. Sự Buông Thả Đạo Đức Giữa Vòng Tín Hữu (ố: 12-20) HI. NHỮNG CÂU Sứ Đồ TRẢ LỜI CÁC THẮC MẮC CỦA HỘI THÁNH (Đoạn 7-14)
A. Về Hôn Nhân Và Nếp sống Độc Thân (Đoạn 7) B. Về Việc Ăn Thịt Cúng Thần Tượng (8:1-11:1) c. Về Khăn Trùm Đầu của Phụ Nữ (Ì 1:2-10). D. Luận Về Tiệc Thánh (Ì 1:17-34)
E. Luận Về Các Ân Tứ của Thánh Linh Và Cách sử Dụng Các Ân Tứ Ấy Trong Hội Thánh (Đoạn 12-14)
IV.	PHAOLÔ TRẢ LỜI NHỮNG NGƯỜI PHỦ NHẬN sự SÔNG LẠI (Đoạn 15)
A. Tính Chắc Chắn của Sự sống Lại (15:1-34)
B. Khảo Sát Những Ý Phản Đối Sự Phục Sinh (15:35-37)
c. Lời Kêu Gọi Kết Thúc Khi Suy Xét Đến Sự Phục Sinh (15:58)
V.	LỜI KHUYÊN CUỐI CỦA PHAOLÔ (Đoạn 16) A. Về Sự Lạc Hiến
B. Về Những Kế Hoạch Riêng của Ông (Ì 6:5-9)
c. Những Lời Khuyên Và Chao Thăm Cuối (16:10-24)
CHÚ GIẢI
I. GIÚI THIỆU (1:1-9)
A. Lời Chào Thăm (1:1-3)
1:1 Phaolô được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ trên đường đi Đamách. Sự kêu gọi này không đến từ hay đến bởi con người, nhưng trực tiếp từ Đức Chúa Jêsus. "Sứ đổ" nghĩa đen là "người được sai đi." Những sứ đồ đầu tiên là những người chứng kiến Đấng Christ phục sinh. Họ cũng có thể thi hành những phép lạ để khẳng định sứ điệp họ rao giảng là sứ điệp thiên thượng. Phaolô có thể thực sự nói theo ngôn ngữ của Gerhard Tersteegen:
Đấng Chríst, Con Đức Chúa Trời đã sai tôi
Đến những vùng đất tối đen;
Tôi nhận sự phong chức đầy quyền năng
Từ đôi bàn tay bị đâm.
Khi Phaolô viết thơ, có một anh em tên sốtthen ở cùng với ông, nên Phaolô đưa luôn tên sốtthen vào lời chào thăm. Không thể biết chắc chắn đây có phải cũng chính là sốtthen ưong Công Vụ 18:17, là người cai nhà hội bị người Hylạp đánh đòn trước công chúng, hay không. Có lẽ người cai nhà hội này được cứu qua công tác giảng đạo của Phaolô và giờ đây đang giúp ông rao giảng Tin Lành.
1:2 Trước hết, thơ này được gởi cho Hội Thánh Đức Chúa Trời tại thành Côrinhtô. Thật đáng khích lệ vì không nơi nào trên trái đất này là quá đồi trụy đến nỗi không thể thiết lập được một hội chúng thuộc về Đức Chúa Trời. Hội chúng Côrinhtô được mô tả thêm là những người được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm thánh
đồ. Được nên thánh ở đây có nghĩa là được biệt riêng ra khỏi thế gian để thuộc riêng về Đức Chúa Trời, mô tả địa vị của mọi người thuộc về Đấng Christ. Về tình ữạng thực tiễn của họ, họ nên biệt riêng mình mỗi ngày ương nếp sống nên thánh.
Có người cho rằng sự nên thánh là công tác riêng biệt của ân điển để bởi đó một người loại bỏ được bản tánh tội lỗi. Lời dạy như thế thật mâu thuẫn với câu Kinh Thánh này. Cơ Đốc nhân tại Côrinhtồ không. hề đạt đến những phẩm chất đáng phải có Ương sự nên thánh thực tiễn, nhưng sự thực họ đã được Đức Chúa Trời khiến nên thánh về mặt địa vị.
Là thánh đổ, họ là thành viên của một hiệp hội lớn: được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận ở nơi nào, cẩu khẩn danh Đức Chúa Jêsus Chrisỉ chúng ỉa, là Chúa của những người ấy và của chúng ta. Dầu những lời dạy dỗ của thơ tín này trước hết được gỏi cho các thánh đồ tại Côrinhtô, nhưng cũng nhằm cho mọi người thuộc hiệp hội toàn cầu đang công nhận quyền tể trị của Đấng Christ.
1:3 Thơ Côrinhtô Thứ Nhất là bức thơ nói về quyền tể trị của Chúa hết sức đặc biệt. Khi luận đến nhiều nan đề của hội chúng cùng những nếp sống cá nhân, sứ đồ không ngừng nhắc nhở độc giả nhớ Chúa Jêsus Christ là Chúa và tất cả mọi điều chúng ta làm đều phải làm trong sự công nhận chân lý vĩ đại này.
Lời chào thăm đặc trưng của Phaolô được ghi trong câu 3. Ân điển và bình an tóm tắt toàn bộ Tin Lành của ồng. Ân ởỉển là nguồn phước hạnh, và bình an là kết quả trong đời sống của người tiếp nhận em Đức Chúa Trời. Những phước hạnh tuyệt diệu này đến từ Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ. Phaolô không ngần ngại nhắc đến Đức Chúa Jẽsus ngay sau khi nói Đức Chúa Trời Cha chúng ta. Đây là một Ương hàng ứăm cụm từ tương tự của Tân Ước hàm ý sự bình đẳng của Chúa Jêsus với Đức Chúa Cha.
B. Lời Tạ Un (1:4-9)
1:4 Sau khi kết thúc lời chào thăm, sứ đồ quay sang tạ ơn Chúa về người Côrinhtô và công việc kỳ điệu Chúa làm ương đời sống họ (câu 4-9). Đặc điểm cao quý ữong nếp sống của Phaolô ấy là luôn luôn tìm điều đáng tạ em Chúa trong đời sống của những người cùng đức tín. Nếu đời sống thực tiễn của họ không đáng được khen cho lắm, ít nhất ông cũng tạ ơn Đức Chúa Trời về những việc Ngài đã làm cho họ. Trường hợp ỏ đây đúng y như vậy. Người Côrinhtô chẳng phải hạng người chúng ta gọi là Cơ Đốc nhân thuộc linh. Nhưng ít nhất Phaolô cũng có thể dâng lời cảm tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho họ trong Chúa Jêsus Chrisỉ.
1:5 ơn Đức Chúa Trời thể hiện cho người Côrinhtô cách cụ thể qua việc họ được ban dư dật các ân tứ Thánh Linh. Phaolô nói cụ thể các ân tứ lời nói và sự hiểu biết, chắc muốn nói người Gôrinhtô được ban em nói tiếng lạ, thông giải tiếng lạ và ơn nói lời tri thức đến mức độ phi thường. Lời nói liên quan đến biểu hiện bề ngoài và sự hiểu biết liên quan đến khả năng hiểu bề trong.
1:6 Sự kiện họ có những ân tứ này chính là lời khẳng định công việc Chúa ương đời sống họ, và đó chính là ý Phaolô muốn nói khi viết như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bển ở giữa anh em. Họ đã nghe lời chứng về Đấng Chrỉst, đã tiếp nhận đức tín, và Đức Chúa Trời làm chứng rằng họ thật sự được cứu bằng cách ban cho họ những quyền năng kỳ diệu này.
1:7 Về phần các ân tứ, Hội Thánh Cồrinhtô không thua kém bất kỳ Hội Thánh nào. Nhưng chỉ đơn thuần sở hữu ân tứ này mà thôi thì vẫn chưa phải là dấu hiệu có phẩm chất thuộc linh thật. Phaolô thật sự đang cảm tạ Chúa về điều mà bản thân người Côrinhtô không trực tiếp chịu trách nhiệm. Các ân tứ được ban bởi Chúa Thăng Thiên bất kể đến công đức riêng của người nhận. Nếu ai có ân tứ nào, đừng tự hào về điều đó nhưng hãy khiêm nhường sử dụng nó để phục vụ Chúa.
Bông trái Thánh Linh là một vấn đề hoàn toàn khác. Điều này liên quan đến sự đầu phục của tín hữu trước quyền kiểm soát của Thánh Linh. Sứ đồ không khen người Côrinhtô về bằng chứng có bông trái Thánh Linh trong đời sống họ, nhưng chỉ khen về những điều Chúa ban cho bồi quyền tối thượng của Ngài-một điều mà họ không hề kiểm soát được.
Về sau trong thơ, sứ đồ sẽ phải quở trách các thánh đồ vì đã lạm dụng các ân tứ này, nhưng ở đây, ông thỏa lòng với việc dâng lời tạ ơn Chúa vì họ đã nhận những ân tứ này nhiều phi thường.
Người Côrinhtô đang sốt sắng trông đợi kỳ Đức Chúa Jêsus chúng ta hiện đến. Những người nghiên cứu Kinh Thánh bất đồng ý kiến với nhau về việc nên xem câu này nói đến sự kiện Đấng Christ hiện đến đón rước các thánh đồ Ngài (ì. Têsalônica 4:13-18), hay Chúa hiện đến cùng với các thánh đồ Ngài (II.Têsalônica 1:6-10), hay cả hai. Trong trường hợp thứ nhất, đây sẽ là sự hiện ra của Đấng Christ chỉ cho tín hữu, trong khi trường hợp thứ nhì là sự Hiện Đến của Ngài cho toàn thế gian. Những tín hữu này đang sốt sắng chờ đợi cả Sự Cất Lên lẫn sự hiện đến vinh hiển của Đấng Christ.
1:8 Giờ đây Phaolô tỏ lòng tín quyết rằng Chứa cũng khiến các thánh đồ được vững bền đến cuối cùng, để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Jêsus Chris! chúng ỉa. Một lần nữa, thật đáng kinh ngạc khỉ lời tạ ơn của Phaolô liên quan đến việc Đức Chúa Trời sẽ làm hơn là những việc người Côrinhtô đã làm. Vì họ đã tin cậy Đấng Christ, và vì Đức Chúa Trời khẳng định sự kiện này bằng cách ban các ân tứ Thánh Linh cho họ, nên Phaolô tin quyết Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ họ cho chính Ngài đến ngày Đấng Christ hiện đến đón rước dân sự Ngài.
1:9 Thái độ lạc quan của Phaolô đối với người Côrinhtô được căn cứ Ưên sự thành tín của Đức Chúa Trời là Đấng đã gọi họ thông công với Con Ngài. ông biết vì Đức Chúa Trời đã ữả một giá lớn lao biết dường nào để khiến họ được dự phần ừong sự sống của Chúa chúng ta, nên Ngài không bao giờ để họ vuột khỏi tay Ngài.
li. NHỮNG RỐI LOẠN TRONG HỘI THÁNH (1:10 6:20)
A. Những Chia Rẽ Giữa Vòng Tin Hữu (1:10-4:21)
1:10 Giờ đây sứ đồ sẵn sàng đề cập đến những nan đề chia rẽ ương Hội Thánh (1:10-4:21). Ông bắt đầu với lời khuyên hiệp một đầy ưìu mến. Thay vì dùng thẩm quyền sứ đồ để truyền lệnh, ông nài nỉ với sự dịu dàng của một người anh. Lời kêu gọi hiệp một được căn cứ trên danh Đức Chúa Jẽsus Christ chúng ta, và vì danh đại diện cho Đấng ấy, nên lời kêu gọi căn cứ ừên toàn bộ những gì Chúa Jêsus đã và đang làm. Người Côrinhtô đang tôn cao danh của con người; điều đó chỉ có thể đẫn đến những chia rẽ. Phaolô tôn cao danh của Đức Chúa Jêsus, biết rằng chỉ có cách này mới đem lại sự hiệp một giữa vòng dân sự Đức Chúa Trời. Thảy đểu phải đồng một tiếng nói với nhau có nghĩa là hiệp một ý và hòa thuận với nhau. Điều này có nghĩa được hiệp một, cũng như nói đến lòng trung thành và ủng hộ trung thành. Sự hiệp một này sinh ra khi Cơ Đốc nhân có tâm tình của Đấng Christ, và trong những câu tiếp theo, Phaolô nói cho họ biết cách thực tiễn để có thể suy nghĩ những tư tưởng của Đấng Christ theo đúng ý muốn Ngài.
1:11 Tin tức về sự tranh cạnh tại Côrinhtồ đã đến tai Phaolô từ người nhà Cơlôê. Khi kể tên người báo tín, Phaolô thiết lập một nguyên tắc quan trọng trong nếp cư xử Cơ Đốc. Chúng ta đừng nên loan truyền tín về những anh em tín hữu của mình trừ phi chúng ta sẵn lòng để cho người ta nêu danh mình trong vấn đề này. Nếu thời nay chịu noi gương này thì sẽ ngăn được hầu hết vấn đề rảnh rỗi ngồi nói hành, một nạn hiện đang phá hại Hội Thánh.
1:12 Nhiều phe phái hay nhiều bè đảng đang được hình thành bên ương Hội Thánh địa phương, mỗi phe đều công bố một lãnh tụ độc đáo của mình. Một số người công nhận mình ủng hộ Phaolô, một số ủng hộ Abôlô, một số ủng hộ Sêpha (Phierơ), thậm chí có người còn tuyên bố mình thuộc về Đấng Christ, chắc muốn nói rằng chỉ một mình họ thuộc về Ngài, để loại trừ những người khác!
1:13 Lời quở trách đầy phẫn nộ của Phaolô về tinh thần bè phái được tìm thấy ttong câu 13- 17. Lập những bè phái như thế trong Hội Thánh tức là phủ nhận sự hiệp một Ương Thân Thể Đấng Christ. Đi theo những lãnh đạo như thế tức là xem thường Đấng đã chịu đóng đinh thay họ. Nhân danh một con người tức là đã quên rằng khi chịu báptêm, họ đã công nhận lòng trung thành của mình đối với Đức Chúa Jêsus.
1:14 Sự xuất hiện các bè phái tại Côrinhtô đã khiến Phaolô cảm tạ Chúa vì đã làm báptêm cho chỉ vài người Ương hội chúng tại đó. Ông nhắc đến tên Cơrítbu và Gaiút thuộc trong số người chịu ông làm báptêm cho.
1:15-16 Ông không bao giờ muốn ai nói ông đã nhân danh chính ông để làm báptêm. Nói cách khác, ông không đang cố gắng chinh phục tân tín hữu về cho chính mình hay tạo ra một danh cho chính mình. Mục tiêu duy nhất của ông là chỉ cho những người nam và nữ đến với Đức Chúa Jêsus Christ.
Khi suy gẫm thêm, Phaolô nhớ rằng ông cũng đã làm báptêm cho người nhà Sẽphana, nhưng ông không thể nghĩ đến ai nữa.
1:17 Ông giải thích rằng Đấng Christ đã chẳng sai ông đến chủ yếu để làm phép bápỉẽm, nhưng để rao giảng Tin Lành. Điều này không có nghĩa là có một lúc nào đó Phaolô đã không tín nơi phép báptêm. ông đã đề cập tên của một số người mà ông thực sự đã làm phép báptêm cho họ rồi.
Đúng hơn, điều này có nghĩa công việc chính của ông không phải là làm báptêm; chắc ông đã giao phó công việc này cho người khác, có lẽ cho một số Cơ Đốc nhân trong Hội Thánh địa phương. Tuy nhiên, câu này thực sự còn có thêm lời chứng để chống lại bất kỳ ý kiến nào cho rằng phép báptêm là thiết yếu cho sự cứu rỗi. Nếu quả thật như thế, thì Phaolô sẽ nói ở đây rằng ông cảm tạ Chúa vì mình đã không cứu được ai ngoại trừ Cơrítbu và Gaiút! Không thể nào biện hộ được cho một ý kiến như thế.
Trong phần cuối của câu 17, Phaolô đang chuyển ý sang các câu tiếp theo. Ông đã không rao giảng Tin Lành bằng cách dùng sự khôn khéo, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích. ông biết nếu con người chịu ấn tượng bởi thuật hùng biện hay khẩu tài của ông, thì Ương chừng mực đó ông đã tự thất bại trong những nỗ lực rao truyền ý nghĩa thật của thập tự giá Đấng Christ.
Nếu nhớ rằng người Côrinhtô, vì là người Hylạp, nên họ là những người rất yêu mến sự khôn ngoan của con người, thì chúng ta sẽ dễ hiểu được phần đi tiếp theo sau. Họ đã xem những ưiết gia của họ như những anh hùng dân tộc. Một số tinh thần này dường như đã len lỏi vào ữong hội chúng tại Côrinhtô. Có những người quyết định biến đổi Tin Lành làm sao cho những người ữí thức dễ chấp nhận hom. Họ cảm thấy Tin Lành không đứng được giữa vòng các học giả, vì vậy họ muốn tri thức hóa sứ điệp này. Sự tôn sùng chủ nghĩa duy trí này dường như là một trong những vấn đề khiến người ta thường lập các bè phái chung quanh những lãnh tụ nhiều như thế. Những nỗ lực biến Tin Lành trỗ nên dễ chấp nhận hơn là hoàn toàn sai lầm và lạc hướng. Có sự khác biệt lớn lao giữa sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời với sự khôn ngoan của con người, và chẳng ích gì để cố gắng hòa giải hai sự khôn ngoan ấy.
Giờ đây Phaolô cho thấy sự đại đột khi tôn cao con người, và nhấn mạnh rằng làm như vậy là không nhất quán với bản chất thật của Tin Lành (1:18-3:14). Ông nêu ý đầu tiên ấy là: sứ điệp về thập tự giá là ưái ngược với toàn bộ những điều mà con người xem là sự khôn ngoan thật (1:18-25).
1:18 Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại. Đúng như Barnes đã nói:
Sự chết trên thập tự giá được liên kết với ý nghĩa của toàn bộ những gì vốn nhục nhã và không đáng tôn trọng; khi nói về sự cứu rỗi chỉ bởi sự chịu khổ và sự chết cửa một người bị đóng đinh trên cây thập tự giá là điều rất phù hợp để chỉ khơi dậy trong lòng họ sự khinh bỉ không lẫn lộn vào đâu được.1
Người Gờréc là những người yêu mến sự khôn ngoan (nghĩa đen của từ ngữ "các ưiết gia"). Nhưng ừong sứ điệp Tin Lành chẳng có điều gì hấp dẫn cho niềm kiêu hãnh về ừi thức của họ.
Về phần những người được cứu chuộc, thì Tin Lành là quyền phép của Đức Chúa Trời. Họ nghe sứ điệp, lấy đức tin tiếp nhận, và phép lạ của sự tái sanh xảy ra trong đời sống họ. Để ý sự kiện Ương đại ương câu Kinh Thánh này: chỉ có hai hạng người, người bị hư mất và người được cứu. Không có tầng lớp đứng trung gian. Có thể con người yêu mến sự khôn ngoan loài người, nhưng chỉ có Tin Lành mới dẫn đến sự cứu rỗi.
1:19 Sự kiện Tin Lành sẽ làm cớ vấp phạm cho khôn ngoan của con người đã được Êsai nói tiên ừi (29:14):
"Vì cớ đó, ta sẽ cứ làm việc lạ lùng giữa dân nẩy, sự lạ rất lạ đến nỗi sự khôn ngoan của người khôn ngoan sẽ ra hư không, sự thông sáng của người thông sáng sẽ bị giấu."
s. Lewis Johnson trong tác phẩm The Wycliffe Bible Commentary lưu ý ữong văn mạch, "những lời này là Lời Đức Chúa Trời tố cáo chính sách của 'kẻ khôn ngoan' ừong xứ Giuđa để tìm cách liên minh với Êdíptô khi bị Sanchêríp đe dọa."2 Thật đúng biết bao, Đức Chúa Trời thích hoàn thành những ý định của Ngài theo cách mà con người thấy có vẻ rất rồ dại. Biết bao lần Ngài sử dụng những phương pháp mà người khôn ngoan của thế gian này sẽ chế giễu, thế nhưng những phương pháp đó đã đạt được những kết quả mong muốn cách chính xác và hiệu quả kỳ diệu. Lấy ví dụ, sự khôn ngoan của con người bảo đảm với con người rằng có thể kiếm được hay cậy công đức để xứng đáng nhận được sự cứu rỗi cho mình. Tin Lành loại bỏ mọi nỗ lực của con người nhằm tự cứu, và trình bày Đấng Christ là con đường duy nhất để dẫn đến Đức Chúa Trời.
1:20 Tiếp theo, Phaolô nói thẳng lời thách thức công khai: "Người khôn ngoan ở đâu? Thấy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời nay ở đâu?" Đức Chúa Trời có hỏi ý họ khỉ vạch ra kế hoạch cứu rỗi của Ngài không? Nếu giao cho sự khôn ngoan riêng của họ, liệu có bao giờ họ tìm được kế hoạch cứu chuộc như thế không? Họ có thể dấy lên để bác bỏ bất kỳ điều gì Đức Chúa Trời đã từng phán ra không? Câu trả lời là "Không!" hết sức mạnh mẽ. Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra rồ dại.
1:21 Con người không thể cậy sự khôn ngoan riêng của mình để hiểu biết về Đức Chúa Trời. Suốt bao thế kỷ, Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại cơ hội này, và kết quả là họ thất bại. Sau đó, Đức Chúa Trời đành lòng dùng lời giảng về thập tự giá, một sứ điệp dường như rồ dại đối với con người, để cứu rỗi những người tin cậy Ngài. Sự rổ dại của điều đã được giảng ra nói đến thập tự giá. Đương nhiên, chúng ta biết đó không phải là sự rồ dại, nhưng dường như rồ dại đối với tâm trí chưa được soi sáng của con người. Godet nói câu 21 chứa đựng toàn bộ ữiết lý về lịch sử, thực chất của tất cả những bộ sách. Chúng ta đừng vội nói như thế, những
hãy suy gẫm kỹ và sâu những chân lý trọng đại của câu này.
1:22 Đặc điểm của người Giuđa là đòi phép lạ. Họ tỏ thái độ: sẽ tín nếu chứng tỏ cho họ bằng một phép lạ nào đó. Mặt khác, người Gờréc tìm kiếm sự khôn ngoan. Họ thích những lý luận của con người, quan tâm đến những lý lẽ, đến điều hợp lý.
1:23 Nhưng Phaolô không chiu theo những ham muốn của họ. Ông nói: "Chúng ỉa giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự." Có người nói: "Ông không phải là một người Do Thái chuộng phép lạ, cũng không phải là một người Gờréc chuộng khôn ngoan, nhưng là một Cơ Đốc nhân yêu chuộng Cứu Chúa."
Đối với người Giuđa, Đấng Christ bị đóng đinh ừên thập tự giá là một gương xấu (Bản Anh ngữ: "a stumbling block -đá vấp chân"). Họ đang tìm lãnh tụ quân sự hùng mạnh để giải thoát họ khỏi ách áp bức của Rôma. Thay vì vậy, Tin Lành đem cho họ một Cứu Chúa bị đóng đinh ưên thập tự giá đầy hổ nhục. Đối với người Gờréc, Đấng Christ bị đóng đỉnh là sự rồ đại. Họ không thể hiểu làm sao một Đấng chịu chết cách có vẻ như yếu đuối và thất bại như thế lại giải quyết được những nan đề của họ.
1:24 Nhưng thật lạ lùng thay, chính những điều mà người Do Thái và người ngoại đã tìm thì có thể tìm thấy một cách kỳ diệu trong Đức Chúa Jêsus. Đối với những người nghe tiếng gọi của Ngài và tin cậy Ngài, bất luận là người Giuđa hay người Gờréc, thì Đấng Christ trở thành quyển phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.
1:25 Thực ra với Đức Chúa Trời thì không hề có sự rồ dại lẫn sự yếu đuối. Nhưng vị sứ đồ đang nói trong câu 25 rằng điều có vẻ như sự rồ dại về phần Đức Chúa Trời, nhìn theo mắt của con người, thì thực sự là khôn sáng hơn người ta ưong chính những điều tốt nhất của họ. Thêm vào đó, điều dường như là yếu đuối về phần Đức Chúa Trời, xét theo con mắt của loài người, lại hóa ra mạnh hơn bất kỳ điều gì mà con người có thể đem lại.
1:26 Sau khi đã nói về chính Tin Lành, giờ đây sứ đồ quay sang những người đã được Đức Chúa Trời kêu gọi bởi chính Tin Lành ấy (câu 2Ố-29). Ông nhắc người Côrinhtô nhớ: giữa vòng kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyển thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Người ta thường nói rõ khúc Kinh Thánh này không nói "chẳng kẻ nào -nót any" nhưng nói "chẳng nhiều kẻ -nót many." Bới sự hơi khác biệt này, nên một quý bà người Anh mang dòng dõi quý tộc đã thường làm chứng rằng bà được cứu bởi chữ "m" (lối chơi chữ Ương Anh ngữ: sự hơi khác biệt giữa "nót any" với "nót many").
Chính người Côrinhtô không xuất thân từ giai cấp trí thức thượng lưu ương xã hội. Họ được đem về với Chúa không phải bởi những triết lý hết sức vang dội, nhưng bởi Tin Lành đem sơ. Như vậy, vì sao họ lại đặt sự khôn ngoan con người lên địa vị cao trọng
đến như thế để rồi tôn cao những người giảng đạo nào đang tìm cách biến sứ điệp trỏ thành nguy nga cho người khôn ngoan theo thế gian?
Nếu con người muốn xây dựng một Hội Thánh, họ sẽ muốn kết nạp những thành viên nổi bật nhất trong cộng đồng. Nhưng câu 26 dạy chúng ta biết những nhân vật mà loài người hết sức quý mến kính trọng thì Đức Chúa Trời lại bỏ qua. Những người được Ngài gọi nói chung không phải những con người mà thế gian này xem ưọng.
1:27 Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn; Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đúng như Erich Sauer nói:
Nếu đạt đến được cùng một tiêu chuẩn nghệ thuật, thì vật liệu càng thô sơ bao nhiêu, người Chủ càng được tôn trọng bấy nhiêu; đạo quần càng ừ người bao nhiêu, nhưng nếu có thể đạt được cùng một chiến thắng như nhau, thì người chiến thắng càng được ngợi khen hùng hồn, mạnh mẽ hơn bấy nhiêu.3
Đức Chúa Trời đã dùng tiếng kèn để đánh đổ các vách thành Giêricô. Ngài đã giảm đạo quân của Ghêđêồn từ ba mươi hai ngàn người xuống ba trăm người để rượt đuổi các đạo bỉnh Mađian. Ngài đã dùng một cây gậy thúc bò trong tay Samga để đánh bại quân Philitin. Với một chiếc hàm lừa, Ngài cho phép Samsôn đánh bại cả một đạo binh. Và Chúa chúng ta đã nuôi năm ngàn người ăn chỉ với một vài ổ bánh và vài con cá.
1:28 Để hợp thành điều mà có người đã gọi là "đạo quân những kẻ đại gồm năm cấp bậc của Đức Chúa Trời," Phaolô bổ sung thêm những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có. Khi sử dụng những vật liệu tá thường không mong đợi như thế, Đức Chúa Trời đã làm cho sự có ra không có. Nói cách khác, Ngài đã thích chọn những con người chẳng có gì đáng quý ữọng trước mắt thế gian để đùng họ tôn vinh hiển chính Ngài. Những câu này xứng đáng làm lời quở ưách những Cơ Đốc nhân nào nịnh bợ để lấy lòng những nhân vật nổi bật và nổi tiếng song lại tỏ ra ít hoặc chẳng quan tâm đến những thánh đồ tầm thường hơn của Đức Chúa Trời.
1:29 Mục đích Đức Chúa Trời chọn những người không ra gì trong mắt của thế gian ấy là để mọi vinh hiển càng tăng thêm cho Đức Chúa Trời chứ không quy về con người. Vì sự cứu rỗi hoàn toàn thuộc về Ngài, nên chỉ một mình Ngài xứng đáng được ca ngợi.
1:30 Câu 30 còn nhấn mạnh hom nữa toàn bộ những phẩm chất và những điều chúng ta có đều ra từ Ngài - không đến từ triết lý, nên bởi đó không có chỗ cho sự khoe khoang của con người. Trước hết, Đấng Christ đã trở thành sự khôn ngoan cho chúng ta. Ngài là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời (câu 24), Đấng mà sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã chọn để làm con đường cứu rỗi. Khi chúng ta có Ngài, chúng ta có sự khôn ngoan về mặt địa vị để bảo đảm sự cứu rỗi Ưọn vẹn của chúng ta. Thứ nhì, Ngài là sự công bình của chúng ta. Bởi đức tín nơi Ngài, chúng ta
được Đức Chúa Trời thánh khiết kể là công bình. Thứ ba, Ngài là sự nên thánh của chúng ta. Bản thân chúng ta chẳng có chút gì trong con đường nên thánh cá nhân chúng ta, nhưng ưong Ngài chúng ta được nên thánh về mặt địa vị, và bới quyền năng Ngài, chúng ta được biến đổi từ mức độ nên thánh lên mức độ nên thánh cao hom. Cuối cùng, Ngài là sự cứu chuộc của chúng ta, và rõ ràng điều này nói đến sự cứu chuộc ương phương diện chung cuộc khi Chúa đến đón chúng ta đi ở với Ngài, và khi đó chúng ta sẽ được cứu chuộc - linh, hồn và thân thể.
Traill phác họa sắc bén chân lý này: Sự khôn ngoan ở bên ngoài Đấng Christ thì bị lên án là ngu dại, sự công bình ở bên ngoài Đấng Christ thì đó là phạm tội và đoán phạt - sự nên thánh ở bên ngoài Đấng Christ là ô uế và tội lỗi - sự cứu chuộc ở bên ngoài Đấng Christ là ách xiềng xích và ách nô lệ. 4 A. T. Pierson liên hệ câu 30 với đời sống và chức vụ của Chúa chúng ta: Những việc làm, lời nói cùng với nếp sống đạo của Ngài, cho thấy Ngài là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Sau đó sự chết, sự chôn và sự sống lạicủa Ngài liên quan đến sự công bình của chúng ta. Cách ăn ở của Ngài trong bốn mươi ngày giữa con người, sự thăng thiên, sự ban cho Đức Thánh Linh, và việc Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, có liên quan đến sự nên thánh của chúng ta. Rồi sự tái lâm của Ngài, có liên quan đến sự cứu chuộc của chúng ta.5 1:31 Đức Chúa Trời đã sắp xếp để toàn bộ những phước hạnh này sẽ đến cho chúng ta trong Chúa. Do đó, lập
luận của Phaolô là: "Vì sao lại khoe mình nơi con người? Con người không thể làm bất kỳ điều nào ữong số này cho anh em."
2:1 Giờ đây, sứ đổ nhắc các thánh đồ nhớ chức vụ của ông giữa họ và thể nào ông đã tìm cách tôn vinh hiển Đức Chúa Trời chứ không tôn vinh mình. Ông đến với họ để rao giảng chứng cớ của Đức Chúa Trời, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng. ông không hề quan tâm đến việc phô diễn chính mình như một nhà hùng biện hay một triết gia. Điều này cho thấy sứ đồ Phaolô đã công nhận sự khác biệt giữa chức vụ có vẻ thuộc tâm hồn với chức vụ thuộc linh. Khi dùng chữ "chức vụ có vẻ của tâm hồn," chúng ta muốn nói rằng chức vụ đó giúp tiêu khiển, giải trí, hay nói chung thu hút, hấp dẫn những cảm xúc và tình cảm của con người. Mặt khác, chức vụ thuộc linh ữình bày chân lý của Lời Đức Chúa Trời sao cho tôn vinh hiển Đấng Chrỉst và đụng đến tấm lòng và lương tầm người nghe.
2:2 Nội dung sứ điệp của Phaolô là Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh ưên cây thập tự. Đức Chúa Jêsus Christ chỉ về Thân Vị của Ngài, còn Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự chỉ về công tác của Ngài. Thân vị và công tác của Đức Chúa Jêsus làm thành thực chất của một nhà truyền giảng Tin Lành Cơ Đốc.
2:3 Phaolô nhấn mạnh thêm rằng cách cư xử và thái độ của ông không tạo ấn tượng mạnh mẽ cũng không hấp dẫn. Ông đã ở với người Côrinhtô trong sự yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Kho
báu của Tin Lành được chất chứa trong bình bằng đất để sự xuất sắc ưu việt của quyền năng ấy có thể thuộc về Đức Chúa Trời chứ không của Phaolô. Chính ông là một tấm gương về cách Đức Chúa Trời sử dụng những điều yếu đánh bại những sự mạnh.
2:4 Cả lời nói lẫn sự giảng của Phaolô đều chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyển phép. Có người gợi ý lời nói của ông chỉ về tư liệu mà ông ưình bày và sự giảng của ông chỉ về phương cách trình bày. Những người khác định nghĩa lời nói của ông là lời ông làm chứng cho các cá nhân, còn sự giảng là sứ điệp cho các tập thể. Theo các tiêu chuẩn của đời này, có lẽ sứ đồ chẳng bao giờ thắng được một cuộc thi tài hùng biện. Bất chấp điều đó, Thánh Linh Đức Chúa Trời đã sử dụng sứ điệp để đem lại sự cáo trách tội lỗi và hoán cải tội nhân về với Đức Chúa Trời.
2:5 Phaolô biết sẽ nguy hiểm tột cùng nếu độc giả của ông thấy thích ông hay cá tánh riêng của ông thay vì thích thú Chúa hằng sống. Ý thức được bản thân mình không thể chúc phước hay cứu, ông cương quyết dẫn con người đến chỗ tin cậy nơi một mình Đức Chúa Trời mà thôi thay vì ưên sự khôn ngoan loài người. Tất cả những ai rao truyền sứ điệp Tin Lành hay dạy Lời Đức Chúa Trời phải xem đây là mục tiêu liên tục của mình.
2:6 Trước hết, sự khôn ngoan được tỏ ra ữong Tin Lành chính là sự khôn ngoan mang nguồn gốc thiên thượng (câu 6, 7). Chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn hay những người trưởng thành, những người đã tăng trưởng đầy đủ. Nhưng đây không phải là sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải là sự khôn ngoan trong mắt những người cai quản đời này. Sự khôn ngoan của họ là điều có thể hư mất, và cũng giống như họ, được sinh ra chỉ một thời gian ngắn ngủi.
2:7 Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mẩu nhiệm kín giấu. Sự mẩu nhiệm là một chân lý của Tân Ước chưa được bày tỏ trước đỏ, nhưng giờ đây được tỏ ra cho các tín hữu bởi các sứ đồ và các tiên ưi của Thời Đại Hội Thánh đầu tiên. Sự mầu nhiệm này là sự khôn ngoan kín giấu mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẩn cho sự vinh hiển chúng ta. Lẽ mầu nhiệm của Tin Lành bao gồm những chân lý tuyệt vời là sự kiện giờ đây người Do Thái và người ngoại bang được hiệp nên một trong Đấng Christ; Đức Chúa Jêsus sẽ đến và rước những người đang chờ đợi Ngài để đi ở với Ngài; và không phải mọi tín hữu đều chết nhưng hết thảy mọi người đều sẽ được biến hóa.
2:8 Những kẻ cai quản đời này có thể nói đến các quỷ linh ưên các từng trời hay chỉ về tác nhân con người của chúng trên đất. Họ không hiểu được sự mầu nhiệm kín giấu của Đức Chúa Trời (Đấng Christ trên thập tự giá), cũng không nhận thấy việc họ giết Con thánh khiết của Đức Chúa Trời sẽ đem lại sự hủy diệt cho chính họ. Nếu đã biết đường lối của Đức Chúa Trời, họ chẳng
đóng đỉnh Chúa vinh hiển trẽn thập tự đâu.
2:9 Các tiến trình của sự khải thị, sự soi dẫn và soi sáng được mô tả ứong câu 9-1 ó. Chúng cho ta biết những chân lý kỳ diệu này đã được tỏ ra cho các sứ đồ bởi Đức Thánh Linh như thế nào, thế nào đến lượt họ truyền những chân lý này cho chúng ta bởi sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, và rồi chúng ta hiểu được nhờ sự soi sáng của Thánh Linh.
Câu ừích trong câu 9 từ Êsai Ố4:4 là lời tiên ừi nói Đức Chúa Trời đã dồn chứa những lẽ thật kỳ diệu mà không thể dùng những giác quan tự nhiên để khám phá, nhưng đến đúng kỳ Ngài sẽ bày tỏ cho những người yêu mến Ngài. Ba cơ quan này (mắt, tai và lòng, hay tắm trí) để bởi đó chúng ta học biết những sự việc trên trần gian này, được nêu ra ở đây, nhưng những giác quan này vẫn chưa đủ để tiếp nhận chân lý thiên thượng, vì cần phải có Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
Người ta thường giải thích câu Kỉnh Thánh này nói đến những vinh hiển của Thiên đàng, và một khi đã có ý nghĩ đó trong đầu thì rất khó đánh bật ý đó ra để chấp nhận bất kỳ ý nghĩa nào khác. Nhưng ở* đây Phaolô thực sự đang nói về các chân lý đã được bày tỏ ra lần đầu tiên ương Tân Ước. Con người không bao giở có thể đạt đến chân lý này thông qua những nghiên cứu khoa học hay những tìm kiếm của triết học. Nếu phó mặc cho lý trí thì con người sẽ không bao giờ khám phá được những lẽ mầu nhiệm kỳ diệu đã được tỏ ra tại khởi đầu kỷ nguyên Tin Lành. Lý luận của con người hoàn toàn không đầy đủ để tìm thấy chân lý của Đức Chúa Trời.
2:10 Câu 9 không nói về Thiên đàng, và vấn đề này được chứng minh bởi câu nói Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Lỉnh để bày tố những sự đó cho chúng ta. Nói cách khác, những chân lý được báo trước ừong Cựu Ước đã được tỏ ra cho các sứ đồ ở kỷ nguyên Tân Ước. Chữ "chúng ta" nói đến các trước giả của Tân Ước. Chính bởi Thánh Linh Đức Chúa Trời mà các sứ đồ và các tiên tri được soi sáng, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Nói cách khác, Thánh Linh Đức Chúa Trời - một trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời - là Đấng khôn ngoan vô hạn và hiểu mọi chân lý của Đức Chúa Trời, và là Đấng có thể truyền đạt những chân lý đó cho người khác.
2:11 Ngay cả ừong những công chuyện của con người, không ai biết người khác đang nghĩ gì ngoại trừ chính người đang nghĩ đó. Không ai khác có thể tìm ra được trừ phi chính người đó muốn bày tỏ nó ra. Thậm chí đến lúc đó, muốn hiểu được người, thì phải có "thần linh trong lòng người" (Bản Anh ngữ: "tâm linh của con người"). Thú vật không thể hiểu đầy đủ về suy nghĩ của chúng ta. Đối với Đức Chúa Trời cũng vậy. Nhân vật duy nhất hiểu được những sự thuộc về Đức Chúa Trời chính là Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
2:12 Chữ "chúng ta" của câu 12 chỉ về các trước giả viết Kinh Thánh Tân Ước, dầu vậy cũng hoàn toàn đúng không kém cho mọi trước giả viết Kinh
Thánh. Vì các sứ đồ và các tiên tri đã nhận lấy Đức Thánh Linh, nên Ngài có thể chia sẻ cho họ biết sự mầu nhiệm sâu sắc của Đức Chúa Trời. Đây chính là ý sứ đồ muốn nói ương câu "Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thẩn thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hấu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời." Nếu không có Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, các sứ đồ không bao giờ nhận được những chân lý thiên thượng mà Phaolô đang nói đến ở đây và được bảo tồn cho chúng ta Ương Tân Ước.
2:13 Sau khi mô tả tiến trình khải thị để các trước giả của Kinh Thánh tiếp nhận chân lý từ Đức Chúa Trời, Phaolô tiếp tục mô tả tiến trình soi dẫn để chân lý được truyền đạt đến cho chúng ta. Câu 13 là một Ưong những phân đoạn mạnh mẽ nhất trong Kinh Thánh nói về đề tài sự soi dẫn từng lời. Sứ đồ Phaolô dạy rõ ràng rằng khỉ truyền đạt những chân lý này cho chúng ta, sứ đồ đã không cậy lời nói do tự ý họ chọn hay những lời do sự khôn ngoan của loài người. Trái lại, họ sử dụng chính những từ ngữ Thánh Linh đã dạy họ dùng. Và như vậy, chúng ta tín rằng những lời thật sự của Kinh Thánh, đúng như có ữong các thủ bản nguyên thủy, là chính những Lời của Đức Chúa Trời (và Kinh Thánh ừong hình thức hiện tại đây là hoàn toàn đáng tin).
ở điểm này đã xuất hiện sự phản đối, vì đối với một số người, điều chúng ta vừa nói ám chỉ việc đọc chính tả máy móc, dường như thể Đức Chúa Trời không cho phép các trước giả sử dụng bút pháp riêng của họ. Thế nhưng chúng ta biết phong cách viết của Phaolô hoàn toàn khác với phong cách viết như của Luca chẳng hạn. Như vậy, làm sao đung hòa sự soi dẫn từng lời với bút pháp cá nhân hiển nhiên của các trước giả? Bằng một cách nào đó mà chúng ta không hiểu, Đức Chúa Trời đã ban chính những lời của Kinh Thánh, thế nhưng Ngài đã mặc cho những lời ấy bằng chính bút pháp cá nhân của trước giả, để cá tánh con người của họ trở thành một phần trong lời ừọn lành hoàn hảo của Ngài.
Cụm từ dùng tiếng thiêng liêng để giải bày (đối chiếu) sự thiêng liêng có thể giải nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Có thể mang nghĩa (1) dạy những chân lý thuộc linh bằng những lời do Thánh Linh ban cho; (2) truyền đạt các chân lý thuộc linh cho những con người thiêng liêng; hoặc (3) đối chiếu các chân lý thiêng liêng Ưong phần này của Kinh Thánh với những chân lý ở phần khác. Chúng ta tin lời giải thích đầu tiên phù hợp nhất với văn mạch. Phaolô đang nói tiến trình soi dẫn liên quan đến sự truyền đạt chân lý thiên thượng bằng những chữ đã được Đức Thánh Linh chọn đặc biệt cho mục đích đó. Vì vậy, chúng ta có thể diễn ý: "Trình bày các chân lý thuộc linh bằng những lời nói thiêng liêng."
Đôi khi có người phản đối, cho rằng phân đoạn này không thể nói đến sự soi dẫn vì Phaolô nói chúng ta "nói", chứ không nói "chúng ta viết." Nhưng không phải là chuyện bất thường khi thấy động từ "nói" được dùng để chỉ về
các tác phẩm được soi dẫn (như trong Giăng 12:38; 41; Công Vụ 28:25; 2Phierơl:21).
2:14 Không những Tin Lành mang tính thiên thượng ương sự khải thị và mang tính thiên thượng ương sự soi dẫn, nhưng giờ đây chúng ta biết rằng chỉ cỏ thể tiếp nhận Tin Lành bởi quyền năng Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nếu không được giúp đỡ, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rổ dại. Người này không thể hiểu những điều ấy vì chì có thể hiểu những điều ấy theo cách thiêng liêng.
Những lời khuyên rất đặc sắc của Vance Havner:
Cơ Đốc nhân khôn ngoan không phí chút thời gian nào để cố gắng giải thích chương trình của Đức Chúa Trời cho những người chưa được tái sanh; làm như vậy sẽ là ném ngọc trai trước mũi heo. Có lẽ người ấy không cố gắng mô tả cảnh hoàng hôn cho một người mù hay thảo luận vật lý hạt nhân với một đài kỷ niệm trong công viên thành phố. Con người thiên nhiên không thể nhận được sự khải thị của Đức Chúa Trời. Cố nắm giữ sự khải thị của Đức Chúa Trời mà không nhờ sự giúp đỡ của Thánh Linh thì cũng chẳng khác gì cố dùng lưỡi câu cá để bắt tia nắng mặt trời. Nếu không được Thánh Linh tái sanh và được Thánh Linh dạy dỗ, toàn bộ những điều này là hoàn toàn xa lạ với người ấy. Có làm một tiên sĩ (Ph.D) cũng chẳng ích gì, vì trong lãnh vực này, điều đó có nghĩa "Một Người Vô Dụng Lạ Thường!" (Phenomenal Dudỉỷ
2:15 Mặt khác, người được Thánh Linh Đức Chúa Trời soi sáng có thể nhận biết và phân biệt những chân lý kỳ diệu này dầu vậy chính người không thể bị người chưa tin xử đoán. Có lẽ người này là một thợ mộc, thợ ống nước, hay ngư phủ; thế nhưng người là một sinh viên Kinh Thánh tài năng. "Cơ Đốc nhân được Thánh Linh kiểm soát sẽ nghiên cứu, tìm tòi, xem xét kỹ lưỡng Kinh Thánh để đến chỗ trân trọng, thưởng thức và hiểu được nội dung của Kinh Thánh" (KSW). Người là một điều thần bí đối với thế gian. Có lẽ người chưa bao giờ đến đại học hay vào chủng viện, nhưng có thể hiểu những điều mầu nhiệm sâu xa Ương Lời của Đức Chúa Trời và có lẽ còn dạy những lẽ mầu nhiệm ấy cho người khác nữa.
2:16 Giờ đây sứ đồ đặt câu hỏi với chính câu hỏi tu từ của Êsai: "Vì ai flã biết ý Chúa đặng dạy dỗ Ngài?" Hỏi tức là đã tri lời rồi. Không thể biết Đức Chúa Trời thông qua sự khôn ngoan hay tài năng của con người. Chỉ có thể biết Ngài khỉ Ngài chọn bày tỏ Ngài ra. Tuy nhiên, những ai có ý của Đấng Chrỉst thì có thể hiểu được những chân lý sâu nhiệm của Đức Chúa Trời.
Như vậy để ôn lại, trước nhất có sự khải thị (câu 9-12). Điều này có nghĩa Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh đã bày tỏ cho con người những chân lý trước đó chưa ai biết. Những chân lý này được Thánh Linh Đức Chúa Trời bày tỏ cách siêu nhiên.
Thứ nhì, có sự soi dẫn (câu 13). Để truyền đạt những chân lý này cho người khác, các sứ đồ (và toàn bộ mọi trước giả khác của Kinh Thánh) đã sử dụng
chính những lời lẽ do Thánh Linh dạy họ sử dụng.
Cuối cùng, có sự soi sáng (câu 14-lố). Các chân lý này không những phải được bày tỏ cách lạ lùng và được soi dẫn cách lạ lùng, mà chỉ có thể hiểu được bởi quyền năng siêu nhiên của Đức Thánh Linh.
3:1 Khỉ lần đầu tiên đến thăm .Côrinhtô, Phaolô đã nuôi các tín hữu tại đây bằng sữa cơ bản của đạo vì họ yếu ớt non ưẻ trong đức tin. Sự dạy dỗ dành cho họ phù hợp với tình trạng của họ. Họ không thể nhận sự dạy dỗ thuộc linh sâu nhiệm vì là những tân tín hữu. Họ chỉ là những con đỏ trong Đấng Christ.
3:2 Phaolô đã chỉ dạy họ những lẽ thật sơ học về Đấng Christ, mà ông gọi là sữa. Họ không thể ăn đổ ăn đặc vì còn ừong tình trạng ấu trĩ. Cũng đồng một cách đó, Đức Chúa Jêsus phán với các môn đồ: "Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi" (Giăng 16:12). Đối với người Côrinhtô, vấn đề bi thảm chính là họ vẫn chưa tiến ừiển đủ để tiếp nhận chân lý sâu nhiệm hom từ vị sứ đồ.
3:3 Các tín đồ vẫn còn thuộc về tình trạng xác thịt của linh hồn. Điều này được chứng minh bởi sự kiện họ vẫn còn ghen ghét và tranh cạnh. Hành vi như thế vốn đặc trưng của người thuộc thế gian này, chứ không phải là hành vi đặc trưng của những người được Thánh Linh Đức Chúa Trời dẫn dắt.
3:4 Khi lập thành bè đảng quanh những lãnh tụ con loài người, như
Phaolô và Abôlô chẳng hạn, họ đang hành động trên bình diện chỉ thuộc về con người. Đó là ý Phaolô muốn nói khi hỏi: "Anh em há chẳng phải... ăn ở như người thế gian sao?"
Cho đến lúc này, sứ đồ Phaolô vẫn đang chứng tỏ sự dại dột của việc tôn cao con người bằng cách xem xét bản chất thật sự sứ điệp Tin Lành. Giờ đây ông quay sang đề tài chức vụ Cơ Đốc và cũng từ lập trường này ông cho thấy thật là hoàn toàn dại dột khỉ tôn cao những lãnh tụ tôn giáo bằng cách tạo lập bè đảng chung quanh họ.
3:5 Abôlô và Phaolô là những tôi tớ [minister - chức dịch - mục sư) là từ trong tiếng Latin chỉ về "tôi tớ" mà qua họ người Côrinhtô đã tiến đến chỗ tín nơi Chúa Jêsus. Họ chỉ là những tác nhân chứ không phải thủ lãnh của những trường phái kình địch. Như vậy, người Côrinhtô thiếu khôn ngoan biết dường nào khi cất nhắc tôi tớ lên đến hàng ông chủ. Với sự kỳ lạ nẩy, Ironside đã nhận xét: "Hãy hình dung một nhà bị chia rẽ vì cớ những tôi tớ!"
3:6 Sử đụng một hình ảnh từ nông nghiệp, Phaolô cho thấy tôi tớ suy cho cùng rất bị hạn chế trong những việc mình có thể làm. Chính Phaolô có thể trồng, và Abôlô có thể tưới, nhưng chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể làm cho lớn lẽn. Vì vậy ngày nay, một số người ữong chúng ta có thể giảng Lời Chúa, hết thảy chúng ta có thể cầu thay cho những người bà con và bạn hữu chưa được cứu, nhưng cồng tác cứu rỗi thực sự chỉ có thể do một mình Chúa thực hiện mà thôi.
3:7 Khi xem xét từ quan điểm này, chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng nói cách tương đối thì người ừồng và kẻ tưới thật sự không quan trọng lắm. Bản thân họ không có quyền năng để đem lại sự sống. Như vậy, vì sao lại cỏ sự ghen tị và ứanh cạnh giữa vòng những nhân sự Cơ Đốc? Mỗi người nên làm công tác đã giao cho mình, và vui mừng khỉ Chúa bày tỏ bàn tay ban phước của Ngài ra.
3:8 Người trồng kẻ tưới đểu bằng nhau theo ý nghĩa cả hai đều có cùng một đối tượng và mục tiêu. Không nên có sự ganh tị giữa họ. về sự phục vụ, họ đang ở trên cùng một bình diện. Trong ngày hầu đến, ai nấy sẽ nhận phẩn thưởng tùy theo việc mình đã làm. Đó là ngày ứng hầu trước Ngai Đoán Xét của Đấng Christ.
3:9 Đức Chúa Trời là Đấng mà hết thảy mọi người đều chịu trách nhiệm với Ngài. Toàn bộ tôi tớ Ngài đều là bạn cùng làm việc, củng làm trong đồng ruộng đang canh tác thâu hoạch của Đức Chúa Trời, hay nói sang một hình ảnh khác, là cùng làm việc ương cùng mội tòa nhà. Erdman dịch tư tưởng này như sau: "Chúng tôi là bạn vốn thuộc về Đức Chúa Trời và đang làm việc với nhau." 7
3:10 Tiếp tục với ý tưởng xây nhà, vị sứ đồ trước hết công nhận mọi điều ông có thể hoàn thành đều bởi ơn Đức Chúa Trời ban chữ. ông muốn nói đến năng lực ông không xứng đáng nhận mà vẫn được nhận từ Đức Chúa Trời để làm công việc của một sứ đồ. Sau đó ông tiếp tục mô tả phần việc của mình trong cồng tác thành lập hội chúng tại Côrinhtô: "Tôi đã lập nền như một tay thợ khéo." Ông đến Côrinhtô rao giảng Đấng Christ và Đấng Christ bị đóng đinh ứên thập tự giá. Nhiều linh hồn được cứu và Hội Thánh địa phương được thành lập. Sau đó ông nói thêm: "Có kẻ khác cất lên trên." Với câu này, rõ ràng ông nói đến các giáo sư khác đã ghé thăm Côrinhtô sau đó và xây lên trên nền đã được lập sẵn ở đó. Tuy nhiên, sứ đồ báo trước: "Nhưng ai nấy phải cẩn thận vì sự mình xây trên nền đó." Ông muốn nói rằng thực thi chức vụ dạy đạo ữong Hội Thánh địa phương là một vấn đề hết sức long trọng. Nhiều người đã đến Côrinhtô với những học thuyết gây chia rẽ và những lời giảng dạy trái với Lời Chúa. Rõ ràng, Phaolô đã biết về những giáo sư kia khi viết những lời này.
3:11 Chỉ đòi hỏi một nền duy nhất cho một tòa nhà. Một khi đã lập xong nền, thì không bao giờ cần lập lại nền. Sứ đồ Phaolô đã lập xong nền của Hội Thánh tại Côrinhtô. Nền đó là Đức Chúa Jêsus Christ, là Thân Vị và công tác của Ngài.
3:12 Công tác dạy dỗ sau đó ương một Hội Thánh địa phương có thể mang nhiều mức độ giá Ưị khác nhau. Lấy ví dụ, một số sự dạy dỗ nào đó mang giá ữị lâu dài, và có thể được ví với vàng, bạc, hay bửu thạch, ở đây, bửu thạch chắc không nói đến kim cương, hồng ngọc, hay các loại ngọc khác, nhưng đúng hem nói đến đá hoa cương, đá cẩm thạch hay đá thạch cao tuyết hoa được dùng để xây các đền thờ đắt giá. Mặt
khác, sự dạy dỗ ương Hội Thánh địa phương có thể chỉ có giá ưị thoáng qua hay chẳng có giá ưị chi cả. Sự dạy dỗ như thế được ví với gỗ, cỏ khô và rơm rạ.
Phần đoạn Kinh Thánh này thường được dùng cách chung chung để nói đến đời sống của mọi tín đồ Đấng Christ. Đúng là chúng ta thảy đều đang xây dựng, từng ngày một, và kết quả công việc chúng ta sẽ được tỏ ra trong ngày hầu đến. Tuy nhiên, người nghiên cứu Kinh Thánh cẩn thận sẽ muốn lưu ý rằng phần đoạn này không nói chủ yếu đến mọi tín hữu, nhưng đúng hơn nói đến những người giảng đạo và dạy đạo.
3:13 Trong ngày hầu đến, công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. "Ngày" nói đến Ngai Đoán Xét của Đấng Christ khi mọi sự phục vụ Chúa đều sẽ được duyệt xét lại. Tiến trình duyệt xét được ví với hành động của lửa. Sự phục vụ nào đem lại vinh quang cho Chúa và phước hạnh cho con người, như vàng, bạc và bửu thạch, thì không bị ảnh hướng bởi lửa. Mặt khác, những điều nào gây rối giữa vòng dân sự Chúa hay không gầy dựng đức tin họ thì sẽ bị đốt. Công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra.
3:14 Cỏ thể chia công việc liên quan đến Hội Thánh ra làm ba loại. Trong câu 14, chúng ta có loại thứ nhất - sự phục vụ mang bản chất đem lại lợi ích. Trong trường hợp này, công việc trong đời sống của người đầy tớ ấy chịu được thử nghiệm tại Ngai Đoán Xét của Đấng Christ, và thợ đó sẽ lãnh phần thường.
3:15 Thể loại công việc thứ hai ấy là công việc vô ích. Trong trường hợp này, đầy tớ đó sẽ mất phần thưởng, còn về phẩn người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. E. w. Rogers nói rõ: "Mất phần thưởng không hàm ý đánh mất điều gì đó mình đã từng sở hữu."8 Từ câu này, phải biết rõ Ngai Đoán Xét của Đấng Christ không liên quan đến vấn đề tội lỗi và hình phạt tội lỗi của một tín đồ. Hình phạt những tội tín đồ đã phạm đã được Đức Chúa Jêsus Christ gánh chịu trên cây thập tự ở đồi Gôgôtha, và vấn đề đó đã được giải quyết xong một lần đủ cả. Vì vậy, tuyệt nhiên không xét đến sự cứu rỗi của tín đồ tại Ngai Đoán Xét của Đấng Christ; đúng hơn, đây là vấn đề phục vụ của người.
Vì không phân biệt được giữa sự cứu rỗi và phần thưởng, giáo hội Công Giáo Lamã dùng câu này để cố hậu thuẫn giáo lý ngục luyện tội. Tuy nhiên, tra. xét kỹ lưỡng câu này sẽ không thấy có ý nào nói đến ngục luyện tội. Không hề có ý nào nói lửa tính luyện tính cách của một con người. Đúng hơn, lửa thử nghiệm công tác hay sự phục vụ của một con người, thử nghiệm xem công việc ấy thuộc loại nào. Người này được cứu rỗi cho dù những việc làm của người bị lửa thiêu đốt.
Một ý tưởng thú vị liên kết với câu này ấy là: Lời Đức Chúa Trời đôi khi được ví như lửa (xem Êsai 5:24 và Giêrêmi 23:29). Lời Đức Chúa Trời sẽ thử nghiệm kiểm ưa sự phục vụ của chúng ta tại Ngai Đoán Xét của Đấng Christ cũng chính là lời hiện sẵn có cho chúng ta ngay giờ đây. Nếu chúng ta đang xây đúng theo những sự dạy dỗ của Kinh Thánh, thì công việc của
chúng ta sẽ chịu được thử nghiệm ữong ngày hầu đến này.
3:16 Phaolô nhắc tín hữu nhớ họ là đền thờ (tiếng Hylạp là nội điện của đền hay đền thánh bên trong) của Đức Chúa Trời và Thánh Lỉnh Đức Chúa Trời ở trong họ. Đúng là mỗi cá nhân tín hữu cũng là một đền thờ của Đức Chúa Trời có Đức Thánh Linh ngự ưong, nhưng không nói đến ý đó tại đây. Sứ đồ đang xem Hội Thánh là một tập thể, và muốn họ nhận ra chân giá trị thánh khiết thiêng liêng của sự kêu gọi tuyệt vời như thế.
3:17 Hạng việc làm thứ ba ữong Hội Thánh địa phương có thể gọi là việc làm phá hoại. Dường như có nhiều giáo sư giả đã xen vào Hội Thánh tại Côrinhtô, và sự dạy dỗ của họ thiên về tội lỗi hom là dẫn đến sự thánh khiết. Họ không nghĩ phá hại đền của Đức Chúa Trời lại nghiêm ưọng đến như thế, vì vậy Phaolô tuyên bố một câu hết sức long Ưọng: "Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ." Xét trong bối cảnh địa phương, câu này tuyên bố nếu ai bước vào Hội Thánh địa phương và phá hoại lời chứng của Hội Thánh đó, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ. Phân đoạn này đang nói đến các giáo sư giả, là những người không phải tín đồ thật Ương Đức Chúa Jêsus. Tính nghiêm trọng của một tội phạm như thế được tỏ rõ qua những lời kết thúc câu 17: "Vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ."
3:18 Trong sự phục vụ Đấng Christ, cũng như ương toàn bộ nếp sống Cơ Đốc, luôn luôn có nguy cơ tự lừa dối mình. Có lẽ một số người đến làm thầy giáo tại Côrỉnhtô tự phô mình như những con người khôn ngoan tột đỉnh. Bất cứ ai tôn cao sự khôn ngoan ưần thế của họ thì phải biết rằng họ phải trở thành những kẻ dại trước mắt thế gian để được ưở nên khôn ngoan ưong sự đánh giá của Đức Chúa Trời. Godet diễn ý phần này rất bổ ích:
Nếu có bất cứ ai, hoặc là người Côrinhtô hay người khác, đang khi giảng Tin Lành ương các hội chúng của anh em mà lại làm ra vẻ mình khôn ngoan, nổi tiếng là nhà tư tưởng uyên thâm, hãy để người đó tự bảo đảm rằng người sẽ chưa có được sự khôn ngoan thật cho đến chừng nào ưải qua khủng hoảng để cho khôn ngoan mà người đang khoe khoang sẽ bị hư mất đi, và chỉ sau khi đó, người ấy mới nhận được sự khôn ngoan đến từ trên.9
3:19 Sự khôn ngoan đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột. Con người tìm kiếm nhưng không bao giờ có thể tìm ra Đức Chúa Trời, khôn ngoan con người cũng không bao giờ vạch được kế hoạch cứu rỗi để bởi đó Đức Chúa Trời sẽ ưỗ thành con người nhằm chịu chết cho những tội nhân có tội, gian ác và nổi loạn. Gióp 5:13 được trích dẫn trong câu 19 để cho thấy Đức Chúa Trời thắng hơn điều được xem là sự khôn ngoan của con người để Ngài thực hiện xong những ý định của Ngài. Con người cùng với mọi học thức của mình đều không ngăn cản được kế hoạch của Chúa; ưái lại, Đức Chúa Trời thường xuyên bày tỏ cho họ thấy rằng dầu họ có sự khôn ngoan đời này, họ
vẫn hoàn toàn tội nghiệp, nghèo khó và vô quyền.
3:20 Thithỉên 94:11 được trích dẫn ở đây để nhấn mạnh Chúa thông biết mọi lập luận của người khôn ngoan theo đời này, và Ngài còn biết thêm ý tưởng của họ đều vô ích, trống rỗng và không kết quả gì. Nhưng vì sao Phaolô lại chịu khổ sở đến như thế để hạ uy tín sự khôn ngoan theo đời này như vậy? Đom giản là vì người Côrinhtô đang hết sức coi ừọng sự khôn ngoan như thế, và đang đi theo những lãnh tụ nào dường như phô bày được sự khôn ngoan đáng kể.
3:21 Xét đến toàn bộ những điều đã nói ra, chớ ai khoe mình về loài người. Về phần các tôi tớ thật của Chúa, chúng ta đừng nên khoe rằng mình thuộc về họ, nhưng ừái lại hãy nhận thấy rằng hết thảy họ đều thuộc về chúng ta. Mọi sự đểu thuộc về anh em.
3:22 Có người gọi câu 22 là: "Danh sách những tài sản của con cái Đức Chúa Trời." Những người làm công việc Đấng Christ thì thuộc về chúng ta, dù đó là Phaolô người truyền đạo, hay Abôlô người dạy đạo, hay Sêpha vị mục sư. Vì hết thảy họ đều thuộc về chúng ta, nên chúng ta sẽ rất dại dột nếu tuyên bố chúng ta thuộc về bất kỳ ai trong số họ. Sau đó, thế gian thuộc về chúng ta. Với tư cách những người đồng kế tự với Đấng Christ, một ngày kia chúng ta sẽ sở hữu thế gian ấy, nhưng hiện lúc này, thế gian thuộc về chúng ta bởi lời hứa của Đức Chúa Trời. Những người đang lo chuyện của thế gian không nhận thấy họ đang lo liệu như vậy cho chúng ta. sự sống thuộc về chúng ta. Chúng ta không sử dụng chữ "sự sống" để chỉ sự tồn tại trên đất mà thôi, nhưng là sự sống theo ý nghĩa chân chính nhất, đầy đủ nhất Và sự chết thuộc về chúng ta. Đối với chúng ta, sự chết không còn là kẻ thù đáng sợ đem linh hồn đến chỗ tăm tối không ai biết đến; trái lại, sự chết hiện nay là sứ giả của Đức Chúa Trời để đem linh hồn đến Thiên đàng. Những sự bây giờ và những sự hầu đến - và tương tự, hết thảy mọi sự đều thuộc về chúng ta. Có thể nói rất đúng rằng mọi sự đều phục vụ cho ai phục vụ Đấng Christ. A. T. Robertson có lần nói: "Các tính tú trên quỹ đạo của chúng chiến đấu bênh vực ai cộng tác với Đức Chúa Trời ương sự cứu chuộc thế gian."
3:23 Mọi Cơ Đốc nhân thuộc về Đấng Christ. Một số người tại Côrinhtô đang tuyên bố họ thuộc về Ngài để loại hết mọi người khác ra. Họ thành lập "đảng Đấng Christ." Nhưng Phaolô bác bỏ mọi ganh đua như thế. Chúng ta thảy đểu thuộc về Đấng Christ, Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời. Bằng cách chứng tỏ cho các thánh đồ thấy giá trị thật và chính đáng của họ, Phaolô dạn dĩ giải tỏ sự dại dột của việc kết bè đảng và chia rẽ ương Hội Thánh.
4:1 Để họ có thể đánh giá đủng Phaolô và các sứ đồ khác, ông nói các thánh đồ nên xem Phaolô và các sứ đồ như đầy tớ hay những người phụ tá của Đấng Christ và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Kẻ quản trị (quản gia) là một tôi tớ chăm sóc con người hay là tài sản của người khác.
Những lẽ mẩu nhiệm của Đức Chúa Trời
là những điều bí mật trước đây bị giấu kín và nay Chúa tỏ cho các sứ đồ và các tiên tri của thời Tân Ước.
4:2 Điều đòi hỏi chính yếu nơi người quản gia ấy là phải trung thành. Con người quý trọng sự khôn ngoan, thông minh, giàu có và thành công, nhưng Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những người nào trung tín với Chúa Jêsus trong mọi sự.
4:3 Sự trung tín đòi hỏi phải có nơi những người quản gia là một điều rất khó đánh giá. Đó là nguyên nhân Phaolô nói ở đây rằng ông có bị người Côrinhtô hoặc bị tòa án nào của loài người xử đoán, thì cũng chẳng lấy làm quan trọng. Phaolô nhận thấy con người hoàn toàn không thể có thẩm quyền pháp lý để xử đoán sự trung tín thật đối với Đức Chua Trời. ông nói thêm: "Chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa." Ông nhận thấy mình đã sinh ra ương gia đình loài người kèm với sự xử đoán không ngừng bị thiên lệch để thiên vị chính mình mà thôi.
4:4 Khi sứ đồ nói "Tôi chẳng thấy mình có điểu gì đáng tội," ông muốn nói ữong vấn đề phục vụ Đấng Christ, ông không biết đến bất kỳ lời buộc tội bất trung nào mà có thể người ta đưa ra nghịch cùng ông. Ông tuyệt nhiên không nói ông không biết bất kỳ tội lỗi nào trong đời sống mình hay có bất kỳ cách nào tỏ ra thiếu ưọn lành! Nên lý giải phân đoạn này theo văn mạch, và đề tài ở đây là sự phục vụ Đức Chúa Trời và lòng trung tín phục vụ. Nhưng dầu ông không biết điều gì để chống lại mình, ông cũng không nhờ đó mà được xưng công bình. Đơn giản là ông không có thẩm quyền pháp lý để đoán xét vấn đề này. Suy cho cùng, chính Chúa mới là Quan Án.
4:5 Xét đến điều này, chúng ta phải cực kỳ cẩn ữọng Ương cách đánh giá sự phục vụ Đấng Christ. Chúng ta có khuynh hướng tôn cao những điều ngoạn mục và những điều gây xúc động mạnh, xem thường những công việc vặt vãnh hay những việc khuất mắt người khác. Chính sách an toàn ấy là chớ xét đoán sớm quá, nhưng hãy đợi Chúa đến. Ngài có thể đoán xét, không những điều mắt thấy, mà cả những động cơ của tấm lòng - không những việc đã làm, mà còn nguyên nhân để làm việc đó. Ngài sẽ bày ra những sự toan định trong lòng người, và khỏi cần phải nói, bất kỳ điều gì được làm để tự phô bày mình hay tự tôn vinh mình đều sẽ không nhận được phần thưởng.
Đừng nên hiểu câu "ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh" như là lời hứa dứt khoát rằng sự phục vụ của mọi tín hữu đều sẽ tỏ ra là đáng chuộng trong ngày ấy. Câu này có nghĩa mọi người nào xứng đáng được khen thì sẽ nhận lãnh sự khen ngợi từ Đức Chúa Trời, chứ không từ con người.
Trong tám câu tiếp theo, sứ đồ nói rất rõ rằng kiêu ngạo chính là nguyên nhân gây ra những chia rẽ đã vào ưong Hội Thánh Côrinhtô.
4:6 Trước hết, ông giải thích khi ông nói về chức vụ Cơ Đốc và khuynh hướng đi theo những con người lãnh
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đạo (3:5- 4:5), ông đã dùng chính mình và Abôlô làm những tấm gương. Người Côrinhtô không phải chỉ chia phe lập đảng quanh Phaolô và Abôlô mà thôi, nhưng cũng lập bè đảng quanh nhiều người khác lúc bấy giờ đang ở giữa Hội Thánh của họ. Tuy nhiên, vì lịch sự và tế nhị Cơ Đốc, Phaolô đùng toàn bộ vấn đề này chỉ về chính ông và Abôlô, để bởi gương của hai ông, các thánh đồ sẽ học tập đừng có những tư tướng quá cường điệu về những lãnh tụ của họ hay làm thỏa lòng kiêu ngạo của họ bằng cách lập các phe đảng. Ông muốn các thánh đồ đánh giá mọi sự và mọi người theo chính Kinh Thánh.
4:7 Nếu một giáo sư Cơ Đốc có tài năng hem người khác, thì đó chính là vì Đức Chúa Trời đã khiến cho người ấy được như vậy. Mọi điều người có, thì đều nhận từ Chúa. Trên thực tế, điều này đúng cho hết thảy chúng ta, rằng mọi sự chúng ta cỏ đều do Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Nếu như vậy, vì sao chúng ta lại tự hào hay khoe khoang? Tài năng và ân tứ của chúng ta không phải do kết quả sự khôn khéo riêng của chúng ta.
4:8 Người Côrinhtô đã tíở thành tự túc; họ đã no đủ rồi. Họ đã tự kiêu hãnh vì được dư dật các ân tứ thuộc linh; họ đã giàu có rồi. Họ đang sống trong xa hoa, tiện nghi và dễ chịu. Chẳng chút cảm thấy thiếu thốn. Họ hành động như thể đang cai ưị rồi, nhưng họ đang cai trị như vậy mà không có các sứ đồ. Phaolô nói ông thật mong cho đã đến lúc cai trị như thế để ông cũng được cai trị với họ! Nhưng ừong lúc này, "cả cuộc đời là thời gian huấn luyện cho thời cai trị," như có người đã nói. Cơ Đốc nhân sẽ cai trị với Đức Chúa Jêsus Christ khi Ngài tái lâm và thiết lập vương quốc Ngài trên đất. Trong lúc này, đặc ân của họ chính là chia sẻ sự hổ nhục của một Cứu Chúa bị chối bỏ. H. p. Barker cảnh cáo:
Thật là hoàn toàn bất trung khi tìm kiếm mão miện của mình trước khi Vua nhận được mão miện của Ngài. Thế nhưng đây chính là việc làm của một số Cơ Đốc nhân tại Côrinhtô. Chính các sứ đồ đang mang lấy sự sỉ nhục của Đấng Christ. Nhưng những Cơ Đốc nhân tại thành Côrinhtô đã "giàu có" và "quý trọng." Họ đang kiếm thời vui vẻ dễ chịu ngay tại chỗ mà Chúa và Chủ của họ đang khó khăn biết dường nào.10 Tại những buổi lễ đăng quang, các nam nữ quý tộc không hề đội những mão miện nhỏ của họ cho đến chừng nào đức vua đã đội mão miện lên. Người Côrinhtô đang làm ngược lại điều này; họ đã cai trị rồi ưong khi Chúa vẫn còn đang bị khước từ!
4:9 Để đối chiếu với sự tự mãn của người Côrinhtô, Phaolô mô tả số phận của các sứ đồ. Ổng mô tả họ đang bị ném vào đấu trường cùng với các dã thú ữong khi cả thiên sứ và loài người cùng xem. Đúng như Godet nói: "Đây không phải là lúc cho người Côrinhtô tự mãn và khoe khoang, đang khỉ Hội Thánh này ngồi ừên ngai còn các sứ đồ ở dưới lưỡi gươm."
4:10 Trong khi các sứ đồ bị đối đãi như kẻ ngu dại vì cớ Đấng Christ, các thánh đồ đang thưởng thức uy thế là
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những Cơ Đốc nhân khôn ngoan trong cộng đồng. Các sứ đồ yếu đuối, nhưng người Côrinhtô không phải chịu một yếu đuối nào. Trái ngược với sự khinh hèn của các sứ đồ, các thánh đồ này đang được nổi bật.
4:11 Đối với các sứ đồ, đây dường như vẫn chưa đến giờ chiến thắng hay giờ cai ưị. Họ đang chịu khổ vì đói khát, ưần truồng và bắt bớ. Họ bị săn đuổi, rượt đuổi và lưu lạc rày đây mai đó.
4:12 Họ tự kiếm sống bằng cách dùng chính tay mình làm việc khó nhọc. Khỉ bị rủa sả, họ chúc phước. Khi bị bắt bớ, họ không chiến đấu chống lại, nhưng kiên nhẫn chịu đựng.
4:13 Khi bị vu oan, họ khẩn thiết van nài người khác tiếp nhận Chúa Jêsus. Nói tóm lại, họ bị làm trở nên như rác rên của thế gian, cặn bã của loài người. Lời mô tả sự chịu khổ vì cớ Đấng Chrỉst này phải đánh động thẳng vào mọi tấm lòng chúng ta. Nếu sứ đồ Phaolô sống ỏ ngày nay, ông có nói với chúng ta như đã nói với người Côrinhtô: "Anh chị em đã ưở nên những lãnh chúa cai trị mà không cần chúng tôi"?
4:14 Trong câu 14-21, Phaolô khuyến cáo tín hữu lời cuối cùng về đề tài chia rẽ. Biết mình đang dùng lối nói mai mỉa, ông giải thích ông chẳng mỉa mai như vậy để làm cho những Cơ Đốc nhân này hổ ngươi, nhưng ưái lại để khuyên bảo họ như con cái yêu dấu của ông. Chẳng phải ông nói như thế vì cay đắng, nhưng ưái lại, vì quan tâm thành thật đến phúc lợi thuộc linh của họ.
4:15 Vị sứ đồ nhắc họ nhớ dầu có một vạn thầy giáo trong Đấng Christ, nhưng họ chỉ cỏ một cha trong đức tín. Chính Phaolô đã dẫn họ đến với Chúa; ông là cha thuộc linh của họ. Có thể rất nhiều người khác đã đến dạy họ, nhưng không người nào khác dịu dàng đối với họ như người đã đưa họ đến với Chiên Con. Phaolô không hề có ý đánh giá thấp chức vụ dạy đạo, nhưng chỉ đang nói điều hết thảy chúng ta đều biết là đúng, tức là rất nhiều người có thể dự phần vào sự phục vụ Cơ Đốc mà bản thân họ chẳng có lòng quan tâm đến các thánh đồ, là lòng quan tâm đặc trưng của người đã dẫn họ đến với Đấng Christ.
4:16 Vậy, Phaolô khuyên họ hãy bắt chước chính ông, tức là bắt chước lòng tận hiến không chút ích kỷ của ông với Đấng Christ và lòng yêu thương cùng phục vụ không mệt mỏi của ông dành cho những tín hữu, như ông mô tả ưong câu 9-13.
4:17 Để giúp họ đạt được mục tiêu này, Phaolô sai TÍmôthê, là con yêu dấu và trung thành của ổng trong Chúa, đến với họ. Timôthê được dặn phải nhắc họ nhớ đường lối của Phaolô trong Đấng Christ, những đường lối ông đã dạy trong mọi Hội Thánh. Phaolô đang nói ồng đã thực hành điều ông rao giảng, và điều này phải đúng cho mọi người nào dự phần phục vụ Đấng Christ.
4:18 Khi Phaolô giải thích ông đang sai Timôthê đến với họ, có lẽ một số người gièm pha Phaolô tại Côrinhtô sẽ nhanh chóng nổi lên nói Phaolô sợ không dám đích thân đến. Những người này đã lên mình kiêu ngạo khi cho rằng Phaolô không dám đích thân đến.
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4:19 Nhưng ông hứa sẽ đến ương một tương lai gần nếu Chúa muốn. Khỉ đến, ông sẽ vạch ưần kiêu ngạo của những người nói rất tự do thoải mái, nhưng lại không hề có năng quyển thuộc linh.
4:20 Suy cho cùng, chính năng lực mới đáng kể, vì nước Đức Chúa Trời không liên quan chủ yếu với lời nói, nhưng với hành động. Nước Đức Chúa Trời không ở cốt lời tuyên xưng, nhưng ở thực tại.
4:21 Cung cách Phaolô đến với họ sẽ tùy thuộc nơi chính họ. Nếu họ tỏ tính thần nổi loạn, ông sẽ cầm roi mà đến cùng họ. Mặt khác, nếu họ hạ mình và chịu thuận phục, ông sẽ đến với tình yêu thương và ý nhu mì.
B. Tình Trạng Gian Dâm Giữa Vòng Tín Hữu (Đoạn 5)
Đoạn 5 giải quyết lẽ cần thiết phải có biện pháp kỷ luật trong Hội Thánh khi một thành viên phạm tội nghiêm trọng mang bản chất công cộng. cần phải có kỷ luật để Hội Thánh duy ữì đặc tính thánh khiết trước mặt thế gian và cũng để Thánh Linh có thể hoạt động và Ngài không bị làm buồn ở giữa Hội Thánh.
5:1 Dường như có tin đồn lan rộng rằng một người ữong hội chúng tại Côrinhtô đã phạm tội dâm loạn. Đây chính là hình thức phạm tội tột cùng, là tội mà ngay cả người ngoại đạo cũng không phạm như vậy. Nói cụ thể, đây là tội của người này đã ăn nằm lén lút với vợ của cha mình. Rõ ràng mẹ ruột của người này đã qua đời và cha người tái hôn. Vì vậy ương trường hợp này, vợ của cha mình nói đến người mẹ kế. Có lẽ bà là người chưa tin Chúa, vì không đề cập biện pháp để xử lý bà. Hội Thánh không có quyển hạn Ưong trường hợp của bà.
5:2 Cơ Đốc nhân tại Côrinhtô đã phản ứng thế nào trước toàn bộ chuyện này? Thay vì than khóc, họ lại tự hào và cao ngạo. Có lẽ họ tự hào vì đã dung túng không kỷ luật người phạm tội. Hoặc có lẽ họ tự hào về tình trạng dư dật các ân tứ thuộc lỉnh ương Hội Thánh đến nỗi không suy nghĩ nghiêm túc đến chuyện đã xảy ra. Hoặc có lẽ họ quan tâm số lượng hem là sự thánh khiết. Họ đã chưa sửng sốt đủ trước tội này.
Anh em còn lên mình kiêu ngạo! Anh em chẳng từng buồn rầu, hầu cho kẻ phạm tội đó bị trừ bỏ khỏi vòng anh em thì hơn! Điều này ám chỉ: nếu các tín hữu này có thái độ khiêm nhường đúng đắn trước mặt Chúa, chính Chúa ắt hẳn đã hành động trong vấn đề đó, để áp dụng một biện pháp kỷ luật nào đó ưên người phạm tội. Erdman nói: Đáng ra họ phải hiểu sự vinh hiển thật của Hội Thánh Đấng Cỉưist không cốt ở tại hùng biện và các ân tứ của các đại giáo sư của Hội Thánh, nhiùĩg cốt ở sự thanh sạch đạo đức và đời sống gương mẫu cửa các thành viên.11
5:3 Trái với sự thờ ơ của họ, sứ đồ nói dầu ông vắng mặt, nhưng ông đã tuyên án kẻ phạm tội đó rồi, dường như thể ông có mặt vậy.
5:4 Ông mô tả Hội Thánh đang nhóm lại để áp dụng biện pháp với
người phạm tội kia. Dầu ông không đích thân có mặt, nhưng lòng ông ở tại đó khi họ nhân danh Đức Chúa Jẽsus Christ là Chúa chúng ta. Chúa Jêsus đã ban thẩm quyền cho Hội Thánh và cho các sứ đồ để thi hành kỷ luật ương mọi trường hợp như thế. Do vậy, Phaolô nói ông sẽ hành động với quyển phép (hay thẩm quyền) của Đức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta.
5:5 Biện pháp ông sẽ áp dụng ấy là: mộ! người như thế phải phó cho quỉ Satan, để hủy hoại phẩn xác thịt, hầu cho lỉnh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Jêsus. Những nhà giải kinh bất đồng ý kiến với nhau về nghĩa của cụm từ này. Cỏ người cảm thấy câu này mô tả hành động dứt phép thông công khỏi hội chúng địa phương. Bên ngoài Hội Thánh là phạm vỉ quyền thống trị của Satan (IGiăng 5:19). Do đó "phó cho quỷ Satan" đom giản có nghĩa là dứt phép thông công ra khỏi Hội Thánh. Người khác cảm thấy quyền phép để phó cho Satan là quyền phép đặc biệt được ban cho các sứ đồ nhưng ngày nay quyền phép ấy không còn hiện hữu nữa.
Một lần nữa, có sự bất đồng ý kiến về nghĩa của cụm từ hủy hoại phẩn xác thịt. Nhiều người cảm thấy câu này mô tả sự chịu khổ của thể xác do Đức Chúa Trời sử dụng để ưiệt phá quyền lực của tham muốn tội lỗi và thỏi quen tội lỗi ưong đời sống của người ấy. Người khác cảm thấy hủy hoại phần xác thịt là lời mô tả sự chết dần chết mòn, để cho một người có thì giờ ăn năn và được tha.
Dầu trường hợp nào đi nữa, chúng ta phải nhớ việc thi hành kỷ luật tín hữu luôn luôn được nhằm để khôi phục lại mối thông công giữa họ với Chúa. Bản thân sự dứt phép thông công không bao giờ là một mục đích, nhưng luôn luôn là một phương tiện để dẫn đến mục đích. Mục đích tối hậu là để linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Jêsus. Nói cách khác, không hề có ý nghĩ nào về sự định tội đời đời cho người đó. Người đó bị chính Chúa kỷ luật trong đời này vì cớ tội đã phạm, nhưng người được cứu trong ngày Đức Chúa Jẽsus.
5:6 Giờ đây Phaolô quớ trách người Côrinhtô về sự khoe mình của họ. Có lẽ họ tự biện hộ rằng chuyện ấy xảy ra chỉ một lần mà thôi. Đáng ra họ phải biết một chút men làm cho cả đống bột dậy lẽn. Men ở đây là hình ảnh tội lỗi về đạo đức. Sứ đồ đang nói nếu họ dung túng một tội đạo đức nhỏ trong Hội Thánh, nó sẽ nhanh chóng lớn lên và bành trướng cho đến khi cả hiệp hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sự kỷ luật công bình và ương tính thần kính sợ Chúa là điều cần thiết để duy ưì đặc tính của Hội Thánh.
5:7 Vì vậy, họ được truyền phải làm cho mình sạch men cũ đi. Nói cách khác, họ nên áp dụng biện pháp nghiêm khắc đối với tội ác để họ có thể trở nên mới, theo ý nghĩa của một đống bột tinh khiết. Rồi Phaolô nói thêm: Như anh em là bánh không men vậy. Đức Chúa Trời nhìn thấy họ Ương Đấng Christ là thánh khiết, công bình và thanh sạch. Giờ đây sứ đổ đang nói tình
ữạng của họ phải tương xứng với địa vị của họ. Về mặt địa vị, họ là bột không men. Giờ đây về nếp sống đạo, họ cũng phải không men nữa. Bản chất của họ phải tương xứng với tên gọi của họ, và hành vi cùng nếp cư xử của họ phải tương xứng với Tín Điều của họ.
Vì Đấng Christ là con sinh Lễ Vượt Qua của chúng ta đã bị giết rồi. Khi nghĩ đến bánh không men, tâm trí Phaolô ưỗ về với Lễ Vượt Qua, vào đêm trước ngày thứ nhất của kỳ lễ, người Do Thái buộc phải dẹp hết men khỏi nhà mình. Họ đến máng nhồi bột và cạo cho thật sạch. Họ chà nơi giữ men cho đến khi không còn lại dấu vết gì. Họ cầm đèn lục soát cả nhà để bảo đảm rằng không chỗ nào bị bỏ sót. Sau đó đưa tay lên Đức Chúa Trời và nói: "Lạy Đức Chúa Trời, tôi đã loại hết men khỏi nhà tôi, và nếu còn chút men nào mà tôi không biết, thì tôi cũng hết lòng quăng nó ra nữa." Điều đó minh họa việc phân rẽ khỏi điều ác mà Cơ Đốc nhân ngày nay được kêu gọi bước vào.
Việc giết chiên con Lễ Vượt Qua làm hình bóng hay làm bức ữanh tả về sự chết của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta ưên thập tự giá. Đây là một trong rất nhiều câu của Tân Ước để thiết lập nguyên tắc về sự dạy dỗ mang nghĩa hình bóng. Chúng ta dùng chữ "dạy dỗ theo nghĩa hình bóng" để nói những nhân vật và những biến cố của Cựu Ước là những hình bóng hay cái bóng của điều sẽ đến. Rất nhiều nhân vật hay biến cố ấy chỉ trực tiếp đến sự hiện ra của Đức Chúa Jêsus để cất bỏ tội lỗi của chúng ta bằng cách dâng chính mình Ngài làm của tế lễ hy sinh.
5:8 Lễ ở đây không nói đến Lễ vượt Qua hay lễ Tiệc Thánh của Chúa, nhưng đúng hơn được dùng theo nghĩa tổng quát để mô tả toàn bộ đời sống của tín hữu, toàn bộ sự hiện hữu của chúng ta chính là một kỳ lễ vui vẻ, và giữ lễ ấy chứ dùng men cũ của tội lỗi, cũng chớ dùng men gian ác độc dữ. Khi chúng ta vui mừng trong Đấng Christ, ữong lòng chúng ta không được phép có ý tướng xấu xa độc ác nào đối với người khác. Từ đây, chúng ta thấy sứ đồ Phaolô không nói về men theo nghĩa đen, như là thứ men được dùng để làm bánh mì, nhưng đúng hơn ông đang nói đến men nghĩa thuộc linh để mô tả phương cách tội lỗi làm ô uế mọi thứ nào tiếp xúc với nó. Chúng ta phải sống bằng cách dùng bánh không men của sự thật thà và lẽ thật.
5:9 Giờ đây Phaolô giải thích cho họ biết trước đây ông đã viết một bức thơ, dặn họ đừng làm bạn với kẻ gian dâm. Sự kiện một bức thơ như thế bị thất lạc vẫn không ảnh hưởng chi đến sự soi dẫn của Kinh Thánh. Không phải mọi bức thơ Phaolô viết ra đều được soi dẫn, nhưng chỉ những bức thơ nào Đức Chúa Trời thấy thích hợp để đưa vào Ưong Kinh Thánh mà thôi.
5:10 Giờ đây sứ đồ tiếp tục giải thích khi cảnh cáo họ đừng làm bạn với người gian dâm, ông không có ý ám chỉ họ phải tách mình khỏi mọi mối tiếp xúc với mọi người không tin Đức Chúa Trời. Chừng nào còn ở Ưong thế gian này, thì chúng ta vẫn cần phải làm ăn với người chưa tin Chúa và chúng ta không có cách nào để biết họ đã sa xuống tội lỗi sâu đến đâu. Để sống cuộc
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đời cách ly hoàn toàn khỏi tội nhân, thì anh em phải lìa khỏi thế gian.
Vì vậy Phaolô nói ông không hề bảo phải phân rẽ hoàn toàn khỏi kẻ gian dâm đời này, hay là kẻ tham lam, kẻ chắt bóp, kẻ thờ hình tượng. Người tham lam là những người phạm tội không ngay thẳng trong công việc làm ăn hay những vấn đề tài chánh. Lấy ví dụ, bất kỳ ai bị xét thấy có tội lừa gạt thuế thì bị dứt phép thông công vì tội tham lam. Kẻ chắt bóp ở đây (Bản Anh ngữ là "người tống tiền - extortioners") chính là kẻ làm giàu bằng cách sử dụng những biện pháp hung bạo, như đe dọa gây tổn hại hay dọa giết chết. Kẻ thờ hình tượng là những người bị phó vào sự thờ phượng bất kỳ ai hay bất kỳ vật gì khác hơn Đức Chúa Trời, và là người phạm những tội gian dâm khủng khiếp mà hầu như luôn luôn gắn liền với tội thờ lạy hình tượng.
5:11 Điều Phaolô thực sự muốn cảnh cáo họ chính là đừng giao du với kẻ tự xưng là anh em nhưng lại phạm vào bất kỳ tội nào ương những tội khủng khiếp này. Chúng ta có thể diễn ý lời của ông như sau:
Điều tôi muốn nói và giờ đây tôi muốn lập lại ấy là anh em thậm chí đìtng nên ăn chung với người nào xưng mình là Cơ Đốc nhân mà lại gian dâm, tham lam, thờ hình tượng, hoặc chuỗi rủa hoặc say sưa, hoặc chắt bóp (Bản Anh ngữ "người tống tiền "). Thông thường, chúng ta cần phải tiếp xúc với người chưa được cứu, và chúng ta thường tận dụng những mối tiếp xúc này để làm chứng cho họ. Sự tiếp xúc như thế không nguy hiểm cho tín hữu bằng mối thông công với những người tự xưng là Cơ Đốc nhân nhưng cứ sống ương tội lỗi. Chúng ta đừng bao giờ làm bất kỳ điều gì để một người như thế cỏ thể giải thích là chúng ta dung túng tội lỗi của họ.
Trong danh sách những người phạm tội được nhắc đến Ưong câu 10, Phaolô còn thêm vào kẻ chưởi rủa và kẻ say sưa trong câu li. Kẻ chưởi rủa là người sử dụng ngôn ngữ thô bạo, không đúng mực để nghịch lại người khác. Nhưng chúng ta cần thận ưọng ở đây. Có nên dứt phép thông công một người ra khỏi Hội Thánh nếu như người ấy nổi nóng và sử dụng những lời lẽ khinh suất chỉ ừong một trường hợp duy nhất mà thôi hay không? Chúng ta sẽ nghĩ là không nên, nhưng gợi ý cụm từ này nói đến một nếp sống đã thành thói quen. Nói cách khác, kẻ chưới rủa là người đã nổi tiếng ăn nói hung hăng thô tục cách điển hình đối với người khác. Bằng bất cứ giá nào đi nữa, đây phải là lời cảnh cáo cho chúng ta phải kiểm soát ngôn ngữ của mình. Đúng như Dr. Ironsỉde đã nói, nhiều người nói họ chỉ bất cẩn với lưỡi của họ thôi, nhưng ông nói rõ có lẽ họ cũng nói rằng họ bất cẩn với một khẩu súng máy vậy.
Người say sưa là người có thói quen dùng quá độ các thức uống có men.
Có phải sứ đồ Phaolô nói chúng ta không nên ăn chung với Cơ Đốc nhân nào phạm vào những tội ừên? Đây chính xác là điểu câu này đang dạy! Chúng ta không được phép ăn với người ấy ữong Tiếc Thánh, cũng không được
phép thưởng thức bữa ăn giao tiếp với người. Có lẽ có những trường hợp ngoại lệ. Chẳng hạn, một người vợ Cơ Đốc sẽ vẫn phải có bổn phận ăn bữa với người chồng đã bị dứt phép thông công của mình. Nhưng nguyên tắc chung ấy là những người tự xưng là tín hữu mà phạm vào các tội liệt kê trên đây thì sẽ phải bị khai trừ về mặt giao tiếp để họ thấy rõ tình trạng trầm ương của tội họ đã phạm và để đưa họ tiở về sự ăn năn. Nếu phản đối để bảo rằng Chúa đã ăn bữa với những người thâu thuế và những kẻ phạm tội, chúng ta sẽ nói rõ rằng những con người này không tuyên bố mình là môn đồ của Ngài, và khi ăn với họ, Ngài không công nhận họ là môn đồ của Ngài. Điều phân đoạn này dạy dỗ ấy là: chúng ta đừng nên thông công với những Cơ Đốc nhân nào sống cuộc đời gian ác.
5:12 Hai câu hỏi của Phaolô ương câu 12 muốn nói Cơ Đốc nhân không có trách nhiệm đoán xét người chưa được cứu. Những người gian ác ương thế gian quanh ta sẽ bị chính Chúa đoán xét trong một ngày hầu đến. Nhưng chúng ta thực sự có ưách nhiệm để đoán xét những người ờ trong ranh giới của Hội Thánh. Bổn phận của Hội Thánh địa phương là thực thi biện pháp kỷ luật trong tính thần kính sợ Chúa.
Một lần nữa, nếu có người phản đối rằng Chúa dạy: "Chớ đoán xét ai để các ngươi khỏi bị đoán xét," chúng ta phải đáp lại rằng trong câu đó, Chúa đang nói về động cơ. Chúng ta không được phép đoán xét động cơ của con người vì không đủ tư cách pháp lý để đoán xét kiểu đó. Nhưng lời của Đức Chúa Trời cũng nói rõ ràng không kém rằng chúng ta phải đoán xét những tội đã biết ở trong hội chúng của Đức Chúa Trời để duy trì danh tiếng của Hội Thánh đối với sự thánh khiết và để khôi phục anh em phạm tội trở về mối thông công với Chúa.
5:13 Phaolô giải thích rằng Đức Chúa Trời sẽ lo việc đoán xét những người ở ngoài, tức là việc đoán xét người chưa được cứu. Trong lúc này, người Côrinhtô phải thi hành sự đoán xét mà Chúa đã giao phó cho. họ bằng cách trừ bỏ người gian ác ra khỏi giữa vòng họ. Điều này đòi hỏi sự công bố công khai ừong Hội Thánh để cho biết anh em này không còn ở Ương mối thông công nữa. Lời công bố này phải được đưa ra với lòng đau buồn chân thật cùng với hạ mình chân thật, và tiếp đó phải là sự cầu nguyện liên tục cho sự khôi phục tâm linh người đã đi sai lệch.
c. Những Việc Tô Tụng Giữa Vòng Tín Hữu (B:1- li)
Mười một câu đầu của đoạn 6 liên quan đến việc tố tụng giữa vòng tín hữu. Có tín đồn đến tai Phaolô rằng một số Cơ Đốc nhân đang ra tòa kiện cáo các bạn tín hữu của mình - trước mặt các quan án của đời này. Vì vậy ông đưa ra những chỉ dẫn có giá trị lâu đài này cho Hội Thánh. Lưu ý sự lập đi lập lại cụm từ "anh em há chẳng biết" (câu 2,3,9,15,16,19).
6:1 Câu hỏi mở đầu diễn tả sự ngạc nhiên đến sửng sốt vì có người trong bọn họ lại nghĩ đến chuyện đưa anh em mình ra tòa cho kẻ không công bình
đoán xét, tức là đưa ra trước các quan án hay các quan tòa chưa được cứu. Ồng thấy rất không nhất quán khi những người đã biết về sự công bình thật lại đi ra trước mặt những con người không được truyền cho đặc tính của sự công bình. Hãy hình dung những Cơ Đốc nhân đang tìm kiếm công lý từ những người không hề có chút công lý nào để ban cho!
6:2 Điều không nhất quán đáng sửng sốt thứ nhì nữa ấy là những người một ngày kia sẽ đoán xét thế gian lại không đủ khả năng để đoán xét những vấn đề vặt vãnh giữa vòng họ. Kinh Thánh dạy rằng tín đồ sẽ đồng cai trị với Đấng Christ ưên ưần gian khi Ngài tái lâm ương quyền năng và vinh hiển, và những vấn đề đoán xét sẽ được giao phó cho họ. Nếu Cơ Đốc nhân sẽ đoán xét thế gian, họ lại không có khả năng để giải quyết những khác biệt vặt vãnh đang gây hại họ ngay hiện giờ sao?
6:3 Phaolô nhắc người Côrinhtô nhớ họ sẽ đoán xét các thiên sứ. Hầu như thật sửng sốt khi suy xét cung cách vị sứ đổ đưa lời tuyên bố quan ương đến như thế ra để thảo luận. Chẳng cần dạo đầu hay chuẩn bị dần, ồng phát biểu luôn sự thật ưọng đại ấy là Cơ Đốc nhân một ngày kia sẽ đoán xét thiên sứ. Từ Giuđe 6 và IlPhierơ 2:4,9 chúng ta biết các thiên sứ sẽ bị đoán xét. Chúng ta cũng biết Đấng Christ sẽ là Quan Án (Giăng 5:22). Chính vì mối liên hiệp của chúng ta với Ngài mà có thể nói chúng ta đoán xét các thiên sứ trong ngày hầu đến. Nếu chúng ta được xem là đủ tư cách để đoán xét thiên sứ, thì đáng ra chúng ta cũng đủ tư cách để xử lý những nan đề thường ngày xuất hiện trong đời này.
6:4 Vậy khi anh em có sự nghịch cùng nhau về việc đời nẩy, sao lấy những kẻ không kể ra chỉ trong Hội Thánh làm người xét đoán? Những quan án chưa được cứu thì không được địa vị tôn trọng hay kính mến trong Hội Thánh địa phương. Đương nhiên, họ được kính ưọng vì công tác họ đang làm ữong thế gian này, nhưng họ không có chút pháp quyền nào trên các vấn đề của Hội Thánh. Vì vậy Phaolô đang hỏi người Côrinhtô:
Khi các vấn đề xuất hiện giữa anh em đòi hỏi phải có sự đoán xét vô tư của một bên thứ ba nào đó, anh em có đi ra ngoài ranh giới của Hội Thánh để lập những con người mà Hội Thánh không công nhận họ biết biện biệt thuộc linh lên làm người đoán xét anh em không? 6:5 Phaolô nêu câu hỏi này để làm cho họ hể thẹn. Có thực sự là trong một hội chúng đã khoe khoang về sự khôn ngoan và sự ban phát đồi dào các ân tứ cho các thành viên của họ, lại chẳng có một kẻ khôn ngoan nào để phân xứ những cuộc cãi vã này giữa anh em mình hay sao?
6:6 Dường như không có sẵn một con người khôn ngoan nào như thế, vì một anh em Cơ Đốc đang đi ra tòa để kiện cáo anh em mình ưong Christ, đem chuyện của gia đình ra trước mặt thế giới không tín Chúa này. Một tình huống đáng ừách biết đường nào!
6:7 Cụm từ "thật vậy, anh em có sự kiện cáo nhau là phải tội rồi" cho thây
họ hoàn toàn sai quấy ương vấn đề này. Đáng ra họ còn không được phép nghĩ đến chuyện kiện cáo nhau nữa kia. Nhưng có lẽ một trong những Cơ Đốc nhân này sẽ phản đối: "Này, Phaolô, ông chẳng hiểu gì cả. Anh em dễ ghét kia đã lừa gạt tôi trong những hợp đồng làm ăn." Câu trả lời của Phaolô là: "Sao anh em chẳng thà cam chịu bất công là hơn? Sao anh em chẳng thà chịu lừa gạt cho rồi?" Đây sẽ là một thái độ thực sự của Cơ Đốc nhân. Thà nhận sự ngược đãi còn tốt hom là phạm vào tội ngược đãi người khác.
6:8 Nhưng đây không phải là thái độ có giữa vòng người Côrinhtô. Thay vì sẵn lòng chấp nhận ngược đãi và bị lừa gạt, họ lại thực sự đang phạm tội làm trái lẽ cho người khác, thậm chí là làm trái lẽ cho chính anh em của mình ương Đấng Christ.
6:9 Có phải họ đã quên rằng những con người vốn không công bình cách điển hình kia sẽ không được hưởng lấy nước Đức Chúa Trời? Nếu họ đã quên, thì ông sẽ nhắc họ danh sách các tội nhân nào không được dự phần trong NƯỚC Đức Chúa Trời. ông không có ý ám chỉ Cơ Đốc nhân có thể phạm vào những tội như thế rồi bị hư mất, nhưng đúng hơn ông đang nói rằng những người phạm những tội như thế thì không phải là Cơ Đốc nhân.12
Trong danh sách này, kẻ tà dâm được phân biệt với kẻ ngoại tình. ở đây, tà dâm nói đến sự chung chạ bất chính của người chưa lập gia đình, trong khi ngoại tình nói đến hành vi như thế của người đã có gia đình. Kẻ thờ hình tượng được nhắc lại một lần nữa, cũng như ương hai danh sách trước ở đoạn 5. Kẻ đồng tính luyến ái (Bẳn Anh ngữ có thêm chữ này) ở đây nói đến những người để cho thân thể mình bị sử dụng một cách bại hoại, Ương khi những kẻ đắm nam sắc ("kẻ kê gian - sodomite" -Bản Anh ngữ phân biệt "đồng tính luyến ái" với "kẻ đắm nam sắc," ữong bản Việt Ngữ chỉ nói "Kẻ đắm nam sắc") là những người phạm tội gian dâm với người cùng phái.
6:10 Danh sách này còn thêm kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa và kẻ chắt bóp (kẻ tống tiền). Kẻ trộm cướp là người lấy vật không thuộc về mình. Lưu ý tội tham lam luôn luôn được liệt kê giữa vòng những thói xấu xa gian ác nhất. Dầu có thể con người biện minh và bào chữa tội này, xem nhẹ nó, nhưng Đức Chúa Trời lên án hết sức mạnh mẽ. Người tham lam là người ham muốn tài sản của cải quá độ, đến nỗi thường khiến người sử dụng những phương tiện không công bình để có được những thứ đó. Như đã nói, kẻ say sưa chủ yếu là những người nghiện uống rượu. Kẻ chưởi rủa là những người sử dụng ngôn ngữ hung bạo đối với người khác. Kẻ chắt bóp là những người lợi dụng cảnh nghèo khó của người khác hay những nhu cầu thiết yếu của người khác để kiếm lời cắt cổ.
6:11 Phaolô không ám chỉ các tín hữu Côrinhtô đã phạm những tội này, nhưng ông đang cảnh cáo rằng những điều như thế vốn là đặc trưng của họ trước khi được cứu - trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế.
Nhưng họ đã được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. Họ đã được rửa sạch khỏi tội lỗi và sự không tính sạch nhờ huyết quý báu của Đấng Christ, và họ đang liên tục được rửa sạch khỏi sự ô uế bởi Lời của Đức Chúa Trời. Họ được nên thánh bởi sự vận hành của Thánh Linh Đức Chúa Trời, được biệt riêng ra khỏi thế gian để dành riêng cho Đức Chúa Trời. Họ đã được xưng công bình trong danh Đức Chúa Jêsus Christ và nhờ Thánh Linh Đức Chúa Trời chúng ta; có nghĩa họ đã được kể là công bình trước mặt Đức Chúa Trời dựa ưên công tác của Chúa Jêsus thực hiện trên thập tự giá cho họ. Lập luận của Phaolô ở đây là gì? Đơn giản là - đúng như Godet diễn tả thật thích hợp: "Vực sâu vô đáy đến như thế của ân điển không nhằm để vượt qua lại lần nữa."
0. Sự Buông Thả Đạo Đức Giữa Vòng Tín Hữu (6:12-20)
6:12 Trong những câu kết thúc của đoạn này, sứ đồ đề ra một số nguyên tắc để đánh giá giữa đúng và sai. Nguyên tắc đầu tiên ấy là một vấn đề có thể hợp pháp thế nhưng không hữu ích. Khi Phaolô nói: "Mọi sự tôi có phép làm," ông không nói mọi điều theo ý nghĩa tuyệt đối. Lấy ví dụ, sẽ không hợp pháp nếu ông phạm bất kỳ tội lỗi nào vừa được đề cập trên đây. ở đây, ông chỉ đang nói đến những vấn đề không quan Ương về đạo đức. Lấy ví dụ, thắc mắc "Cơ Đốc nhân có nên ăn thịt heo hay không?" là một vấn đề hết sức thực tế giữa vòng tín hữu thời Phaolô. Thực ra, đây là vấn đề không quan Ương về đạo đức. Đối với Đức Chúa Trời, thực sự không quan Ương khi một người có ăn thịt heo hay không. Phaolô chỉ đang nói có những điều nào đó có thể là hợp pháp thế nhưng lại không ích lợi. Có thể có những điều nào đó mà tôi có phép làm, thế nhưng nếu người khác thấy tôi làm những việc ấy, thì có thể họ sẽ vấp phạm bới hành động của tôi. Trong trường hợp như thế, điều đó không thể phù hợp cho tôi.
Nguyên tắc thứ nhì ấy là một số vấn đề có thể là có phép làm thế nhưng có thể chúng đang bắt người làm ứở thành nô lệ. Phaolô nói: "Nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi." Đây ắt hẳn là sứ điệp rất trực tiếp cho ngày nay đối với những đề tài về rượu mạnh, thuốc lá và thuốc phiện. Những vấn đề này, cùng với nhiều vấn đề khác nữa đang bắt người ta làm nô lệ, và Cơ Đốc nhân đừng nên để mình rơi vào ách nô lệ ấy.
6:13 Nguyên tắc thứ ba: có một số vấn đề là hết sức hợp pháp cho tín hữu, thế nhưng giá ưị của chúng chỉ tạm thời mà thôi. Phaolô nói: "Đổ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia." Điều này có nghĩa bụng của con người đã được cấu trúc sao cho có thể nhận thức ăn và tiêu hóa chúng. Tương tự, Đức Chúa Trời đã thiết kế thức ăn cách kỳ diệu để cho bụng của con người có thể tiếp nhận. Thế nhưng chúng ta đừng nên sống vì thức ăn, vì chúng chỉ có giá trị tạm thời. Đừng nên dành cho chúng địa vị bất xứng trong đời sống tín hữu. Đừng sống dường như thể điều vĩ đại nhất ừong đời sống chính là làm thỏa mãn khẩu vị của bạn.
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Dầu thân thể được Đức Chúa Trời thiết kế cách kỳ diệu để tiếp nhận và tiêu hóa thức ăn, vẫn còn một điều chắc chắn khác nữa; nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bèn là vì Chúa, và Chúa vì thân thể. Khi thiết kế thân thể con người, Đức Chúa Trời không bao giờ có ý định cho người ta dùng thân thể vào các mục đích gian ác hay bất khiết. Trái lại, Ngài đã lập kế hoạch để nó được sử dụng cho sự vinh hiển danh Đức Chúa Trời và trong sự phục vụ đã được Ngài chúc phước.
Trong câu này không nên bỏ sót điều đáng sửng sốt nữa. Không những thân thể vì Chúa, mà một ý tưởng còn kỳ diệu hơn thế nữa chính là Chúa vì thân thể. Điều này có nghĩa Đức Chúa Trời quan tâm đến thân thể của chúng ta, phúc lợi của thân thể, và cách sử đụng đúng thân thể. Chúa muốn thân thể chúng ta được dâng lên cho Ngài như một của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời (Rôma 12:1). Đúng như Erdman nói: "Không có Chúa, thân thể không bao giờ đạt được chân giá trị và số mệnh bất tử của nó."13
6:14 Sự kiện Chúa vì thân thể được giải thích thêm trong câu này. Đức Chúa Trời không những khiến Chúa Jêsus từ kẻ chết sống lại, mà Ngài còn lấy quyển phép mình khiến chúng ta sống lại nữa. Sự quan tâm của Ngài đến thân thể chúng ta không chấm dứt lúc qua đời. Ngài sẽ khiến thân thể của mỗi tín hữu được sống lại để trớ nên giống thân thể vinh hiển của Chúa Jêsus. Chúng ta không phải là những linh hồn không có thân thể Ương cõi đời đời. Trái lại, thân thể và linh hồn của chúng ta sẽ được tái hợp ưong thân thể vinh hiển của chúng ta, để bởi đó được đời đời hướng những vinh hiển của Thiên đàng.
6:15 Để nhấn mạnh thêm nhu cầu phải có sự thánh khiết của bản thân trong đời sống chúng ta và để giữ cho thân thể chúng ta khỏi ô uế, sứ đồ nhắc chúng ta nhớ thân thể mình là chi thể của Đấng Chrỉst. Mỗi tín hữu là một chi thể trong thân của Đấng Christ. Như vậy, liệu có phải lẽ khi lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đĩ hay không? Hỏi tức là đã ưả lời, đúng như Phaolô đã trả lời với một câu "Đương nhiên không!" đầy phẫn nộ.
6:16 Khi phối hiệp tính dục, hai thân thể trở nên một. Điều này đã được tuyên bố như thế vào buổi bình minh cuộc sáng thế: "Cả hai sẽ nên một thịt" (Sáng Thế Ký 2:24). Như vậy, nếu tín đổ Đấng Christ kết hiệp với điếm đĩ, thì cũng chính là biến chi thể của Đấng Christ thành chi thể của điếm đĩ. Cả hai sẽ trở nên một xác.
6:17 Trong hành động phối hiệp, có sự kết hiệp cả hai thành một thể nào, thì khi một người tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ thì cũng được kết hiệp thể ấy với Ngài. Tín hữu và Đấng Christ được kết hiệp lại làm một đến nỗi từ đó trở đi có thể nói đến cả hai như là một tánh thiêng liêng. Đây chính là sự kết hiệp hoàn hảo nhất có thể có được để kết hiệp hai con người. Đây là thể loại kết hiệp gần gũi nhất. Do đó, Phaolô lập luận: những người nào bởi đó được kết hiệp với Chúa thì đừng bao giờ dung chịu bất kỳ thể loại kết hiệp nào mâu
902
l.côrinhtô
898
l.côrinhtô


thuẫn với tình ừạng hôn nhân thuộc linh này.
A. T. Pierson viết: Chiên có thể đi lang thang ra khỏi chuồng, nhánh có thể bị chặt khỏi gốc nho; chi thể có thể bị cắt khỏi thân, con có thể xa lánh cha, và ngay cả vợ cũng có thể xa lánh chồng; nhiừig khi hai tâm linh kết hiệp thành một, điều gì có thể tách ra? Không một sự nối kết hay kết hiệp bề ngoài nào của sự hòa hợp hoàn hảo hai đời sống trở thành một diễn cảm mạnh mẽ cho bằng sự kết hiệp hai tâm linh như thế, thậm chí cả sự liên kết của hôn nhân cũng không.14 6:18 Và như thế sứ đồ cảnh cáo người Côrinhtô hãy tránh sự dâm đục. Họ không được phép học đòi thói xấu đó, đùa bỡn với nó, nghiên cứu nó, hoặc thậm chí nói về nó. Họ phải chạy tránh xa sự dâm đục! Một minh họa tuyệt đẹp của Kinh Thánh về điều này được tìm thấy trong câu chuyện Giôsép khỉ bị vợ Phôtipha cám dỗ để phạm tội (Sáng Thế Ký 39). Tuy có thể được an toàn khi có đông người, nhưng đôi lúc chạy trốn lại an toàn hơn!
Rồi Phaolô nói thêm: "Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buồng mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình." Hầu hết các tội lỗi đều không để lại hậu quả trực tiếp trên thân thể, nhưng sự dâm dục là độc nhất vô nhị Ưên phương diện trực tiếp ảnh hưởng đến thân thể: gặt lấy những hậu quả của tội lỗi này trong chính thân thể mình. Vấn đề khó hiểu ấy là câu Kinh Thánh này nói mọi tội mà con người phạm thì đều ở ngoài thần thể. Nhưng chúng ta tin sứ đồ đang nói ở đây theo ý nghĩa tương đối. Tuy đúng là sự tham ăn và say rượu chẳng hạn có tác động đến thân thể của con người, nhưng hầu hết tội lỗi đều không. Và ngay cả tội tham ăn uống hay say sưa tác hại đến thân thể cũng không trực tiếp , không lan rộng hay phá hoại cho bằng tội dâm dục. Tình dục ngoài hôn nhân dứt khoát gây họa không cưỡng được ưên người phạm tội.
6:19 Một lần nữa, Phaolô nhắc người Côrinhtô nhớ sự kêu gọi của họ là sự kêu gọi thánh khiết và cao quý. Phải chăng họ đã quên thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh? Đây là một lẽ thật Ương đại của Kỉnh Thánh: mọi tín hữu đều có Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong mình. Làm sao chúng ta lại tính đem một thân thể có Đức Thánh Linh ngự ở trong đó để dùng vào các mục đích xấu xa gian ác được? Thân thể của chúng ta không những là đền thờ của Đức Thánh Linh, mà hơn thế nữa, chúng ỉa cũng chẳng thuộc về chính mình nữa. Chúng ta không có quyền đem thân thể mình sử dụng tùy thích. Phân tích cho tường tận, thân thể ấy không thuộc về chúng ta; mà thuộc về Chúa.
6:20 Chúng ta thuộc về Chúa cả bởi sự sáng tạo lẫn bởi sự cứu chuộc, ở đây đặc biệt xét đến sự cứu chuộc. Quyền sở hữu của Ngài ưên chúng ta có từ thời Gôgôtha. Chúng ta đã được chuộc bằng giá cao. Tại thập tự giá, chúng ta thấy bảng giá mà Chúa Jêsus gắn trên chúng ta. Ngài nghĩ chúng ta quý giá
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đến nỗi Ngài sẵn lòng ừả giá chuộc chúng ta bằng chính huyết báu của Ngài. Chắc hẳn Chúa Jêsus đã yêu chúng ta lớn lao biết bao để mang lấy tội lỗi của chúng ta ương thân thể Ngài ừên thập tự giá!
Như vậy, tôi không còn nghĩ thân thể tôi thuộc về chính mình nữa. Nếu lấy thân thể và sử dụng theo cách mình muốn, thì tôi đang hành động như một tên trộm, lấy điều không thuộc về mình. Trái lại, tôi phải sử dụng thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời, vì thân thể tôi thuộc về Đấng ấy. Bates thốt lên: Hỡi đầu! Hãy nghĩ về chính Ngài là Đấng phải chịu mão gai đâm trên vầng trán. Này tay hỡi! Hãy đổ sức làm việc cho Ngài, là Đấng chịu để đôi bàn tay bị đóng đinh trên thập tự giá. Hỡi đồi chân! Hãy đi nhanh để làm theo lệnh Ngài, là Đấng có đôi chân đã bị đâm. Hỡi thân thể cửa ta! Hãy làm đền thờ của Đấng đã đem thân chịu bao đau đớn khôn tả}5 Chúng ta cũng phải tôn vinh hiển Đức Chúa Trời trong tâm lỉnh mình, vì cả phần vật chất lẫn phi vật chất của con người đều thuộc về Đức Chúa Trời.16
III. NHỮNG CÂU Sứ ĐỒ TRẢ LỜI CÁC THẮC MẮC CỦA HỘI THÁNH (Đoạn 7-14)
A. Về Hôn Nhân Và Nếp Sống Bộc Thân (Đoạn 7)
7:1 Cho đến lúc nẩy, Phaolô mới giải quyết một số nạn lạm dụng khác nhau ữong Hội Thánh tại Côrinhtô mà ông nghe được qua lời tường ưình trực tiếp. Giờ đây ông sắp trả. lời những thắc mắc do các thánh đồ tại Côrinhtô gởi đến ông. Thắc mắc đầu tiên liên quan đến hôn nhân và tình trạng sống độc thân. Vì thế, trước hết ông thiết lập nguyên tắc bao quát ấy là đàn ông không đụng đến đàn bà là hay hơn. Trong trường hợp này, "đụng" đến đàn bà có nghĩa là có quan hệ tính dục. Sứ đồ không ám chỉ rằng tình ữạng không kết hôn là thánh khiết hơn kết hôn, nhưng chỉ nói không kết hôn thì tốt hơn nếu người ấy muốn dâng mình phục vụ Chúa cho khỏi bị xao lãng. Điều này sẽ được giải thích ứong những câu Kinh Thánh về sau.
7:2 Tuy nhiên, Phaolô công nhận tình ứạng độc thân kèm theo nhiều cám dỗ lớn lao khiến sa vào sự bất khiết. Vì vậy ông hạn định và bổ nghĩa cho lời tuyên bố thứ nhất bằng cách nói: "Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đàn ông phải có vợ, mỗi người đàn bà phải có chổng." "Mỗi người đàn ông phải có VỢ" nói đến hôn nhân một vợ một chồng. Câu 2 xác lập nguyên tắc: mạng lịnh của Đức Chúa Trời cho chính nhân sự Ngài vẫn tiếp tục đúng thực ưạng xưa nay, tức một người chỉ nên có một bạn đời.
7:3 Trong tình trạng hôn nhân, mỗi người phải làm hết bổn phận đối với người bạn đời trong cuộc sống hôn nhân, vì có sự lệ thuộc lẫn nhau. Khi nói: "Chổng phải làm hết bổn phận đối với vợ," thì câu này có nghĩa: "Chồng phải thực hiện các bổn phận làm chồng của mình đối với vợ." Đương nhiên, vợ đối với chồng cũng phải làm y như vậy. Hãy để ý sự tế nhị của Phaolô về đề tài
này. Không có lời nói thô thiển, thiếu tao nhã hay lời nói thô tục. Thật khác với thế gian này biết bao.
7:4 Trong mối liên hiệp hôn nhân, có sự lệ thuộc của vợ vào chồng và ngược lại. Để thỉ hành mạng lịnh của Đức Chúa Trời Ương mối liên hiệp thánh khiết này, cả chồng và vợ đều phải công nhận mình lệ thuộc lẫn nhau. 7:5 Christenson viết: Nói thẳng ra, câu này có nghĩa nếu người bạn đời muốn quan hệ ái ân, người kia nên đáp ứng ước muốn đó. Người chồng và vợ nào có lối tiếp cận khôn ngoan và thực tế này với tính dục sẽ thấy đó là phương diện thỏa mãn kỳ diệu trong hôn nhân của họ - vì nguyên nhân đơn giản là mối quan hệ này được bắt nguồn trong thực tế, chứ không phải từ một lý tưởng giả tạo nào đó hay từ một ý tưởng không thể có được}7
Có lẽ khỉ một số tín hữu Côrinhtô này vừa mới được cứu, họ bắt đầu nghĩ những quan hệ gần gũi của nếp sống hôn nhân là không phù hợp với sự thánh khiết Cơ Đốc. Phaolô muốn giúp họ tỉnh ngộ về những ý nghĩ như thế. ổ đây, ông nói mạnh mẽ cho họ biết các cặp vợ chồng Cơ Đốc đừng từ chối nhau, có nghĩa đừng từ chối quyền lợi của người phối ngẫu đối trên thân thể của người kia. Chỉ có hai ngoại lệ. Trước hết, sự kiêng cữ như thế phải hoàn toàn là do ưng thuận của hai bên để chồng và vợ có thể dâng mình kiêng ăn (Bản Anh ngữ) và cẩu nguyện. Điều kiện thứ nhì là chỉ kiêng cữ như thế tạm thời. Chồng và vợ phải trở lại hiệp cùng nhau, kẻo Satan cám dỗ trong khi họ không thin mình.
7:6 Câu 6 đã gây ra nhiều phỏng đoán và ữanh luận. Phaolô nói: "Áy đó là sự tôi thuận cho phép, chớ chẳng phải sự tôi truyền biểu." Có người hiểu câu này nói sứ đồ không xem những lời nói đi trước đó là được Đức Chúa Trời soi dẫn. Cách giải thích như thế là không thể chấp nhận được, vì ông tuyên bố ương I.Côrinhtô 14:27 rằng những điều ông đang viết cho người Côrinhtô là mạng lịnh của Chúa. Đúng hem chúng ta cảm thấy sứ đồ đang tuyên bố rằng ừong những hoàn cảnh nhất định, hoàn toàn ổn thỏa cho cặp vợ chồng đã kết hôn kiêng cữ hành động của hôn nhân, nhưng sự kiêng cữ này là sự thuận cho phép, chứ không phải là một mạng lịnh truyền biểu. Dân sự Đấng Christ không bắt buộc phải kiêng cữ hoạt động này thì mới được hoàn toàn dâng mình cầu nguyện. Có người cảm thấy câu ỏ nói đến toàn bộ ý tưởng về hôn nhân, tức là Cơ Đốc nhân được phép kết hôn nhưng không bị truyền lịnh phải kết hôn.
7:7 Giờ đây Phaolô bắt đầu khuyên những người không kết hôn. Trước hết, rõ ràng ông xem tình ữạng không kết hôn là đáng ưa chuộng hem, nhưng công nhận chỉ cỏ thể sống theo tình ữạng đó khi Chúa cho phép. Khi ông nói: "Tôi muốn mọi người được giống như tôi," từ vãn mạch hiển nhiên ông muốn nói đến tình trạng "không kết hôn." Có rất nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề có phải Phaolô luôn luôn là người độc thân, hay ông là một người góa vợ vào lúc ông viết bức thơ này. Tuy nhiên, ở đây chúng ta không cần phải giải quyết cuộc tranh luận này, cho dẫu có giải
quyết được đi nữa. Khi Phaolô nói: "Song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời, người nẩy thể nẩy, kẻ kia thể khác," ông nói Đức
Chúa Trời đã ban ơn cho một số người này cứ ở độc thân ương khi Ngài kêu gọi người khác cách rõ ràng để họ bước vào tình trạng hôn nhân. Đây là vấn đề cá nhân, và không thể chọn bộ luật tổng quát nào áp dụng được cho mọi trường hợp.
7:8 Do đó ông khuyên những người chưa cưới gả và người góa bụa cứ ở được như ông thì hơn.
7:9 Tuy nhiên, nếu thiếu sức mạnh để tự kiểm chế tình trạng không cưới gả, thì họ được phép cưới gả. Vì thà cưới gả còn hơn để cho lửa tình un đốt. Tình trạng un đốt lửa tình này bao hàm cả nguy cơ hết sức nghiêm trọng để sa vào tội lỗi.
7:10 Hai câu kế tiếp được nói cho những cặp vợ chổng đã cưới gả, và cả hai người đều là tín hữu. về những kẻ đã cưới gả rồi, thì tôi, nhưng chẳng phải tôi, bèn là Chúa, đơn giản có nghĩa điều Phaolô đang dạy ở đây đã được chính Chúa Jêsus dạy rồi khi Ngài còn tại thế. Đấng Christ đã truyền mạng lịnh tỏ tường về đề tài này. Lấy ví dụ, Ngài đã cấm ly dị ngoại trừ trường hợp không chung thủy (Mathiơ 5:32; 19:9). Phaolô nêu ra chỉ thị chung là vợ không nên lìa bỏ chồng.
7:11 Tuy nhiên, ông công nhận có những trường hợp quá sức nghiêm trọng mà có lẽ người vợ cần phải lìa bỏ chồng. Trong trường hợp như thế, người vợ có bổn phận cứ ở vậy đừng lấy chồng khác, còn không thì phải hòa thuận lại với chồng mình. Sự phân rẽ không cắt đứt mối ràng buộc hôn nhân; trái lại, nó tạo cơ hội để Chúa chữa lành những khác biệt đã xảy ra giữa hai người và khôi phục cả hai trớ lại thông công với Ngài và với nhau. Chồng được truyền lịnh không nên ly dị vợ mình. Không có một ngoại lệ nào cho trường hợp của người chổng này.
7:12 Câu 12-24 giải quyết nan đề của cuộc hôn nhân chỉ có một ương hai người tin Chúa. Phaolô mở đầu những nhận định của mình với lời tuyên bố: "Đến như những người khác, chẳng phải Chúa, song là chính tôi bảo họ." Một lần nữa, chúng ta nhấn mạnh rằng câu này không có nghĩa điều Phaolô đang nói ở đây đại diện quan điểm riêng của ông chứ không ưình bày quan điểm của Chúa. Ông chỉ đang giải thích rằng điều sắp nói ở đây chưa được Chúa dạy dỗ hổi Ngài còn tại thế. Trong các sách Tin Lành không có lời dạy nào tương tự thế này. Đem giản là Chúa Jêsus không giải quyết trường hợp cuộc hôn nhân chỉ có một người ưong gia đình tin Chúa. Nhưng giờ đây Đấng Christ đã dạy cho sứ đồ Ngài vấn đề này, vì vậy điều Phaolô nói ở đây chính là lời được soi dẫn của Đức Chúa Trời.
Đến như những người khác nói đến những người có bạn đời chưa tín Chúa. Phân đoạn này không dung túng việc Cơ Đốc nhân cưới người chưa được cứu. Chắc chắn phân đoạn này đang xét tình huống một trong hai người được cứu sau khi đã kết hôn.
"Nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không
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nên để bỏ." Muốn hiểu đúng phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta nên nhớ điều răn Chúa truyền cho dân sự Ngài ương Cựu Ước. Khi người Do Thái cưới những người vợ ngoại đạo rồi cỏ con, họ được truyền lịnh phải đuổi cả vợ và con đi. Điều này được thấy rõ ràng Ương Exơra 10:2, 3 và Nêhêmi 13:23-25.
Giờ đây có người tại Côrinhtô thắc mắc vấn đề người vợ đã tin Chúa trước thì nên giải quyết thế nào về phần chồng và con mình, hay một người nam có người vợ chưa tin nên xử thế nào với vợ. Có nên bỏ vợ? Câu ừả lời hiển nhiên là không. Điều răn Cựu Ước không còn áp dụng cho dân sự của Đức Chúa Trời dưới ân điển nữa. Nếu Cơ Đốc nhân có vợ chưa tín Đấng Christ, và nàng bằng lòng ở đời với mình, thì người ấy không nên lìa khỏi vợ. Điều này không có nghĩa đồng ý cho đi cưới người chưa tín Chúa, nhưng chỉ có nghĩa vì đã cưới nàng rồi mới trở lại tín Chúa, vì vậy không nên lìa vợ.
7:13 Tương tự, người đàn bà có chổng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình thì nên cứ ở với chồng. Có lẽ bởi lời làm chứng nhu mì và tin kính của nàng trước mặt chồng, nàng sẽ đem được chồng về với Chúa.
7:14 Thực ra, sự hiện diện của tín hữu trong gia đình chưa tin Đấng Chrỉst có một ảnh hưởng làm nên thánh. Như đã nói trước đây, nên thánh có nghĩa biệt riêng ra. ở đây không có nghĩa người chồng chưa tin kia được cứu bởi vợ mình, cũng không có nghĩa người chồng được biến nên thánh khiết. Đúng hơn, câu này có nghĩa người chồng được biệt riêng ra ương một địa vị được hưởng đặc ân bề ngoài. Người chồng may mắn có được một người vợ Cơ Đốc cầu thay cho mình. Đời sống và lời làm chứng của nàng tạo ảnh hướng cho Đức Chúa Trời Ương gia đình. Nói từ cách nhìn của con người, khi người chồng này có một người vợ Cơ Đốc và kính sợ Chúa thì khả năng được cứu sẽ lớn hơn khi có một người vợ chưa tín Chúa. Đúng như Vine nói: "Người chồng này nhận được ảnh hưởng thuộc linh để đem lại khả năng thực sự hoán cải."18 Đương nhiên, điều này cũng đúng cho trường hợp một người vợ chưa tin và một người chồng trở nên tín đồ Đấng Chrisỉ. Người vợ chưa tin sẽ được nên thánh ương trường hợp y như thế.
Rồi sứ đồ nói thêm: "Bằng chẳng vậy, con cái anh em nên chẳng sạch, song nay đểu là thánh." Chúng ta đã đề cập đến vấn đề ữong Cựu Ước, con cái cũng sẽ bị đuổi đi giống như người vợ ngoại giáo vậy. Giờ đây Phaolô giải thích rằng trong định kỳ ân điển, con cái sinh ra bởi cuộc hôn nhân của một người đã tín Chúa còn người kia chưa tin thì những đứa con ấy là thánh. Từ ngữ "thánh" ra từ cùng một chữ gốc được dịch là "nên thánh" ương câu Kinh Thánh này. Từ ngữ này không hề có nghĩa con cái tự chúng được khiến nên thánh, tức có nghĩa chúng tất nhiên phải sống thanh sạch và tính khiết. Đúng hơn, chữ này có nghĩa chúng được biệt riêng ra Ương một địa vị được hưởng đặc ân. ít ra chúng cũng có người cha hoặc mẹ yêu mến Chúa, kể cho
chúng nghe câu chuyện Tin Lành. Có nhiều khả năng hơn để chúng được cứu. Chúng hưởng đặc ân được sống ừong một gia đình mà đời sống cha hoặc mẹ chúng có Thánh Linh Đức Chúa Trời ngự ữong. Theo ý nghĩa này, chúng được nên thánh. Câu này cũng bao gồm cả lời bảo đảm rằng không có gì sai để sinh con ương trường hợp người cha hoặc mẹ ưở thành Cơ Đốc nhân còn người kia chưa tin. Đức Chúa Trời công nhận cuộc hôn nhân này, và những đứa con không phải là con ngoại tình.
7:15 Nhưng Cơ Đốc nhân nên có thái độ nào nếu người bạn đời chưa tín Chúa muốn ra đi? Câu trả lời là nên để người muốn đi được phép phân rẽ. Rất khỏ giải thích chung quyết được cụm từ "người anh em hay là người chị em chẳng phải cẩm buộc gì." Có người tin câu này muốn nói rằng nếu người chưa tin bỏ người đã tín, và có đủ mọi lý do để tín cuộc phân rẽ này là chung cuộc, thì người đã tín Chúa được tự do ly dị. Những người theo quan điểm này dạy rằng câu 15 là một câu được chua Ưong ngoặc, và câu ló liên kết với câu 14 như sau:
1.	Câu 14 nói rằng hoàn cảnh lý tưởng là tín hữu cứ ở với người bạn đời chưa tin Chúa nhờ ảnh hưởng nên thánh của một Cơ Đốc nhân trong gia đình.
2.	Câu ló gợi ý rằng qua việc cứ ở trong nhà, tín hữu này có thể chinh phục người chưa tin về với Đấng Christ.
3.	Câu 15 là một câu chua ương ngoặc đơn, cho phép tín hữu này được ly dị (và có thể tái hôn) nếu người chồng hay người vợ đó bị người chưa tin Chúa phân rẽ.
Hy vọng về sự cứu rỗi sau cùng được liên kết với sự kết hiệp tiếp tục hơn là với việc người chưa tin bỏ nhà ra đi.
Nhưng còn những người học Kinh Thánh khác nữa vẫn quả quyết câu 15 chỉ nói đến đề tài phân rẽ chứ không nói đến sự ly dị và tái hôn. Đối với họ, câu này chỉ nói nếu người không tin muốn chia tay, thì được phép chia tay Ương bình an. Người vợ không còn bổn phận phải hàn gắn cuộc hôn nhân vượt quá mức những gì mình đã làm rồi. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an, và chúng ta không bị buộc phải sử dụng những biểu hiện tình cảm hay tiến ưình pháp lý để ngăn người không tín chia tay.
Cách giải thích nào là đúng? Chúng ta thấy không thể xác định rõ ràng dứt khoát được. Đối với chúng ta, dường như Ưong Matíiiơ 19:9 Chúa dạy được phép ly dị khi một bên không chung thủy (phạm tội ngoại tình). Chúng ta tin ứong trường hợp như thế, bên vô tội được tự đo tái hôn. Còn về I.Côrinhtô 7:15, chúng ta không thể xác định cầu này cho phép ly dị rồi tái hôn khi một người chưa tin Chúa chia tay với người bạn đời đã tin Chúa của mình. Tuy nhiên, bất cứ ai đã bước vào hình thức chia tay này thì hầu như không tránh khỏi cảnh nhanh chóng bước vào mối quan hệ mới, và như vậy sự kết hiệp ban đầu dẫu sao đi nữa cũng bị cắt đứt.
J. M. Davies viết:
Người chưa tin Chúa mà chia tay thì sẽ nhanh chóng kết hôn với người khác, và điều đó tự động cắt đứt mối dây hôn nhân. Quả quyết rằng bên bị chia tay vẫn ở vậy không kết hôn tức là sẽ đặt trên người nam hay người nữ ấy một cái ách mà trong đại đa số các trường hợp, họ không thể nào mang nôi.
7:16 Cách hiểu của mỗi người về câu Ì ó sẽ hơi khác đi tùy theo cách giải thích câu 15.
Nếu tin câu 15 không phê chuẩn sự ly dị, thì người giữ quan điểm như thế sẽ đưa câu 15 ra làm bằng chứng. Người này cho rằng tín hữu nên cho phép sự phân rẽ nhưng không nên ly dị người chưa tin Chúa, vì điều đó sẽ ngăn trồ khả năng khôi phục mối liên hiệp hôn nhân và khả năng cho người chưa tin được cứu. Mặt khác, nếu cho rằng được phép ly dị khi người tin Chúa bị người kia bỏ, thì câu này được liên kết với câu 14, và câu 15 được xem như một câu chua trong ngoặc.
7:17 Thỉnh thoảng, giữa vòng tân tín hữu có cảm giác họ phải đoạn tuyệt hoàn toàn với mọi giai đoạn của đời sống trước kia, kể cả những định chế như là hôn nhân mà bản thân chúng vốn chẳng có tội. Trong sự vui mừng cứu rỗi vừa mới tìm được, có nguy cơ sử dụng cách mạng bạo lực để lật đổ mọi điều mà người này từng biết trước kia. Cơ Đốc giáo không dùng cách mạng bạo lực để hoàn tất các mục đích. Trái lại, những thay đổi của Cơ Đốc giáo được thực hiện bằng những phương tiện hòa bình. Trong câu 17-24, sứ đổ nêu quy tắc chung là trở thành Cơ Đốc nhân không bắt buộc phải bao gồm cách mạng bạo lực để chống lại những mối ràng buộc hiện có. Rõ ràng, vị sứ đồ chủ yếu xét đến những mối ràng buộc hôn nhân, nhưng cũng áp dụng nguyên tắc này cho những mối ràng buộc chủng tộc và xã hội nữa.
Mỗi tín hữu phải ăn ở xứng đáng với sự kêu gọi của Chúa. Nếu Chúa đã gọi người vào cuộc sống hôn nhân, thì nên bước theo tiếng gọi ấy Ưong sự kính sợ Chúa. Nếu Chúa ban ơn để sống cuộc đời độc thân, thì nên đi theo sự kêu gọi sống độc thân. Ngoài ra, nếu lúc hoán cải, người này đã kết hôn rồi với người vợ chưa tín Chúa, thì không cần bỏ mối quan hệ này, nhưng nên tiếp tụcTiết mọi khả năng của mình để tìm cách đưa vợ đến sự cứu rỗi. Điều Phaolô đang nói với người Côrinhtô ở đây không phải chỉ dành riêng cho người Côrinhtô mà thôi; đây chính là điều ông đã dạy trong hết thảy các Hội Thánh. Vine viết:
Khi Phaolô nói: "Ây đó là điều tôi dạy trong hết thảy các Hội Thánh," không phải ông đang từ một trung tâm nào đó phán truyền chỉ thị, nỉuừig đơn giản  là ông báo cho Hội Thánh Côrinhtô biết những sự dạy dỗ ông đang truyền cho họ chính là điều ông đã dạy dỗ trong mọi Hội Thánh.2ữ 7:18 Phaolô nói đến đề tài những mối ràng buộc về chủng tộc trong câu 18 và 19. Nếu người nam là người Do Thái khi hoán cải đã mang Ương mình đấu ấn của phép cắt bì, thì không cần phải kinh khiếp ghê gớm trước điều này để tìm cách loại bỏ mọi dấu vết thuộc thể của nếp sống ngày trước của mình.
Tương tự, nếu người nam là một người ngoại giáo trờ lại tín Chúa và được tái sanh, thì không bắt buộc phải tìm cách che giấu bối cảnh ngoại giáo của mình bằng cách mang lấy những dấu hiệu của một người Do Thái.
Chúng ta cũng có thể giải thích câu này rằng: nếu người Do Thái trở lại tín Chúa, thì đừng ngại sống tiếp với người vợ Do Thái của mình, hay nếu một người ngoại bang trở lại tín Chúa, đừng cố chạy Ươn khỏi bối cảnh đó. Những sự khác biệt bề ngoài này không phải là những điều thực sự quan ương.
7:19 Xét về thực chất của Cơ Đốc giáo, chịu cắt bì chẳng hề gì, không chịu cắt bì cũng chẳng hề gì. Điều thật sự quan ữọng chính là giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, Đức Chúa Trời quan tâm những điều ở bề trong, chứ không quan tâm những điều ở bề ngoài. Không cần phải từ bỏ gay gắt những mối quan hệ của đời sống khi bước vào Cơ Đốc giáo. Kelly nói: "Đúng hơn, bởi đức tín nơi Đấng Christ, tín hữu này được nâng lên đến chỗ người vượt troi hơn mọi hoàn cảnh."21
7:20 Quy tắc chung ấy là: Ai nấy khi được gọi ở tình trạng nào, thì phải cứ ở theo tình trạng ấy. Đương nhiên, điều này chỉ nói đến những sự kêu gọi nào tự chúng không phải là tội lỗi. Nếu một người tại lúc hoán cải đang tham gia vào công việc gian ác nào đó, thì phải bỏ nó đi! Nhưng ở đây sứ đồ đang đề cập những vấn đề tự bản thân chúng không phải là sai quấy. Điều này được chứng tỏ qua các câu Kinh Thánh đi tiếp theo sau luận đến đề tài về nô lệ.
7:21 Nô lệ nên làm gì khi đã được cứu? Có nên nổi loạn chống lại chủ để đòi quyền tự do của mình không? Cơ Đốc giáo có quả quyết chúng ta phải lay hoay tìm kiếm "những quyền lợi" của mình không? Phaolô ưả lời ở đây: "Ngươi đương làm tôi mọi mà được gọi chăng? Chớ lấy làm lo." Nói cách khác, lúc hoán cải ngươi là nô lệ phải không? Chớ lo lắng vô ích về chuyện đó. Ngươi có thể là một nô lệ và vẫn hưởng được những phước hạnh cao cả nhất của Cơ Đốc giáo. Song nếu ngươi có thể được tự do, thì hãy nhân dịp đó là hơn. Có hai cách giải thích câu này. Có người cảm thấy Phaolô đang nói: "Nếu có thể trở thành người tự do, thì hãy dùng mọi phương tiện nắm lấy cơ hội này." Người khác cảm thấy sứ đồ đang nói rằng dầu một nô lệ có thể được ứở nên người tự do, Cơ Đốc giáo không đòi hỏi người phải sử dụng quyền tự do đó. Đúng hơn, nên sử dụng ách nô lệ của mình như một lời làm chứng cho Chúa Jêsus. Hầu hết mọi người đều thích lối giải nghĩa đầu tiên hơn (và chắc có lẽ là cách giải thích đúng), nhưng cũng đừng nên bỏ qua sự kiện là cách giải thích thứ nhì sẽ phù hợp sát sao hơn với tấm gương chính Đức Chúa Jêsus Christ đã để lại cho chúng ta.
7:22 Vì kẻ tôi mọi được Chúa gọi, ấy là kẻ Chúa đã buông tha. Câu này không nói đến một người tự do từ khi lọt lòng mẹ, nhưng đúng hơn nói đến người được trả quyền tự do, tức là một nô lệ đã kiếm được quyền tự do của mình. Nói cách khác, nếu lúc hoán cải người là một nô lệ, thì đừng để điều đó
khiến mình phải lo lắng, vì người ấy chính là kẻ Chúa đã buông tha. Người đã được buông tha khỏi tội lỗi của mình và khỏi ách nô lệ cho Satan. Mặt khác, nếu lúc hoán cải đương là người tự do, thì nên nhận thấy từ nay trở đi người là một nô lệ, chân và tay bị trói buộc cho Cứu Chúa.
7:23 Mỗi Cơ Đốc nhân đều được chuộc bằng giá cao. Do đó, người thuộc về Đấng đã mua mình, là Chúa Jêsus. Chúng ta phải là những tôi mọi của Đấng Christ và chớ trở nên tôi mọi của người ỉa.
7:24 Do đó, bất luận thuộc tình trạng xã hội nào, vẫn có thể cứ một mực ở theo đấng bậc ấy trước mặt Đức Chúa Trời. Những chữ trước mặt Đức Chúa Trời là chìa khóa để mớ toàn bộ lẽ thật này. Nếu ở với Đức Chúa Trời, thì ngay cả ách nô lệ cũng có thể được khiến ưở thành tự do thật. "Đây chính là điều được tôn cao và làm nên thánh bất kỳ địa vị nào Ương đời sống."
7:25 Trong câu 25-38, vị sứ đổ đang nói với người chưa kết hôn, bất luận là nam hay nữ. Chữ "đổng thân" (trinh nữ) có thể được dùng để áp dụng cho cả hai giới tính. Câu 25 là một câu khác nữa được một số người dùng để dạy nội dung đoạn này không nhất thiết được soi dẫn. Thậm chí họ còn đi đến chỗ quá khích như là nói Phaolô là một người độc thân nên ông trọng nam khinh nữ và những thành kiến cá nhân của ông được phản ảnh ương những điều ông nói tại đây! Đương nhiên, giữ một thái độ như thế tức là đã tấn công quyết liệt sự soi dẫn của Kinh Thánh.
Khi Phaolô nói tôi chẳng có lời Chúa truyền về những người đồng trinh, ông
chỉ nói rằng ừong chức vụ tại thế của Chúa, Chúa không để lại chỉ dẫn tỏ tường nào về đề tài này. Do đó, "Nhờ ơn thương xót của Chúa, tôi được làm người đáng tin, nên tôi ban lời khuyên bảo," và lời khuyên bảo này được Đức Chúa Trời soi dẫn.
7:26 Nói chung, nên sống độc thân vì cớ tai vạ hầu đến. "Tai vạ hầu đến" (Bản Anh ngữ "tai vạ hiện thời - the present distress") nói đến những hoạn nạn và chịu khổ của cuộc sống ưần thế này nói chung. Có lẽ lúc Phaolô viết bức thơ này đã có một thời kỳ khốn khỏ đặc biệt. Tuy nhiên, tai vạ khốn khó xưa nay vẫn tiếp tục hiện hữu và sẽ còn mãi cho đến khi Chúa đến.
7:27 Lời Phaolô khuyên chính là: những người đã kết hôn rồi chớ tìm cách phân rẽ ra. Mặt khác, nếu người chưa bị vấn vương với vợ, đừng tìm vợ. Cụm từ "chưa bị vấn vương với vợ" ở đây hoàn toàn không có nghĩa là góa vợ hay bị ly dị. Câu này chỉ cỏ nghĩa vẫn chưa mang những ràng buộc của hôn nhân, và có thể bao gồm cả những người không bao giờ kết hôn.
7:28 Phaolô không nói điều gì để đem ra lý giải cưới gả là tội lỗi. Suy cho cùng, hôn nhân đo chính Đức Chúa Trời thiết lập Ương vườn Êđen trước khi tội lỗi bước vào thế gian này. Chính Đức Chúa Trời đã tuyên phán: "Loài người ở một mình thì không tốt" (Sáng Thế Ký 2:18). "Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán
phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình" (Hêbơrơ 13:4). ở chỗ khác Phaolô nói những người cấm cản cưới gả chính là dấu hiệu của sự bội đạo ngày sau rốt (I.Timôthê 4:1-3).
Vì vậy Phaolô nói: "Nhưng nếu ngươi lấy vợ, thì chẳng phạm tội gì; và nếu người nữ đồng ưỉnh lấy chồng, thì cũng chẳng phạm tội gì." Những người mới tin Chúa đừng bao giờ nghĩ rằng có điều sai quấy trong mối quan hệ hôn nhân. Phaolô nói thêm những người nữ cưới gả sẽ có sự khó khăn về xác thịt. Điều này có thể bao gồm cả com đau đớn lúc sanh nở, v.v... Khi Phaolô nói: "Tôi muốn cho anh em khỏi sự đó," có thể ý của ông là: (1) tôi muốn cho anh em khỏi chịu đau đóm trong thể xác vốn đi kèm với tình ưạng hôn nhân, đặc biệt là những khó khăn rắc rối của nếp sống gia đình, hoặc (2) ông muốn độc giả khỏi phải đọc danh sách liệt kê đầy đủ mọi khó khăn rắc rối.
7:29 Phaolô muốn nhấn mạnh vì thì giờ ngắn ngủi, chúng ta nên đặt ngay cả những mối quan hệ hợp pháp này của cuộc sống xuống hàng phụ thuộc để phục vụ Chúa. Ngày Chúa đến đã gần rồi, và đầu vợ và chồng nên chung thủy chu toàn những bổn phận hỗ tương của họ, nhưng nên tìm cách tôn Đấng Christ lên ưên hết ưong đời sống mình. Ironside diễn tả câu này như sau:
Mỗi người phải hành dộng trong tinh thần thời gian thực sự thoáng qua nhanh, ngày Chúa tái lâm gần đến, và đừng để tính toán cho tiện nghi thoải mái cá nhân ngăn trỗ lòng tận hiến cho ý muốn của Đức Chúa Trời.22 w. E. Vine nói:
Đương nhiên, câu này không có nghĩa người đàn ông đã cưới vợ phải kiềm chế đừng cư xử đúng như cách phải có của một người chồng, nhưng có nghĩa mối quan hệ với vợ phải phụ thuộc hoàn toàn vào mối quan hệ cao cả hơn giữa mình với Chúa... là Đấng phải giữ địa vị trên hết trong tấm lòng; người sẽ không để mối quan hệ tự nhiên cản trở mình vâng phục Đấng Christ.23
7:30 Đừng để những vui buồn và của cải của đời sống này ưở thành ưu tư quá đáng ừong đời sống chúng ta. Hết thảy những vấn đề này phải ưở thành phụ thuộc, đặt dưới những nỗ lực của chúng ta để kiếm cơ hội phục vụ Chúa đang khi hãy còn ban ngày.
7:31 Khi sống ưên đất, chúng ta không thể ưánh tiếp xúc ở một chừng mực nhất định với những điều tầm thường, vẫn có cách sử dụng hợp pháp những vấn đề này ương đời sống của tín hữu. Tuy nhiên, Phaolô cảnh cáo tuy có thể sử dụng chúng, nhưng đừng nên lạm dụng chúng (bản Việt Ngữ dịch là "như kẻ chẳng dùng vậy"). Lấy ví dụ, Cơ Đốc nhân đừng nên sống chỉ vì đồ ăn, đồ mặc và lạc thú. Cơ Đốc nhân có thể sử dụng thức ăn và đồ mặc như những nhu yếu phẩm, nhưng đừng để chúng trở thành vị thần của đời sống mình. Hôn nhân, cơ nghiệp, thương mại, hay hoạt động chính ưị, hoạt động khoa học, âm nhạc và nghệ thuật vẫn có địa vị của nó Ương thế gian, nhưng hết thảy đều có thể trở thành vật làm xao lãng đời sống thuộc linh nếu cho phép chúng làm như thế.
Cụm từ "hình trạng thế gian này qua đi" được vay mượn từ rạp hát và
chỉ về việc chuyển cảnh. Câu này nói về tính thoáng qua của mọi điều chúng ta nhìn thấy quanh mình ngày nay. Đặc tính sống ngắn ngủi của nó được diễn tả rất hay ương những lời nổi tiếng của Shakespeare: "Cả thế giới này là một sân khấu, và hết thảy những nam nữ chỉ là những diễn viên mà thôi. Họ có lối ra và lối vào sân khấu của riêng họ, và trong thời gian trên sân khấu, mỗi người diễn rất nhiều vai."
7:32 Phaolô muốn Cơ Đốc nhân được thong thả khỏi phải lo lắng gì. Ông muốn nói đến sự lo lắng cản trở họ một cách không cần thiết ương sự phục vụ Chúa. Và như vậy ông tiếp tục giải thích Ai không cưới vợ thì chăm lo việc Chúa, tìm phương cho Chúa đẹp lòng. Điều này không có nghĩa mọi tín hữu độc thân đều thực sự dâng mình cho Chúa không chút xao lãng, nhưng có nghĩa tình trạng độc thân sẽ tạo cơ hội để chăm lo cồng việc Chúa theo cách mà tình trạng có gia đình không thể làm được.
7:33 Một lần nữa, câu này không cỏ nghĩa người cưới vợ rồi không thể chăm lo công việc Chúa, nhưng đây là quan sát chung rằng đời sống hôn nhân đòi hỏi người nam phải làm cho vợ mình thỏa dạ. Người cưới vợ rồi phải nghĩ đến nhiều bổn phận khác nữa. Đúng như Vine nói rõ: "Nói chung nếu người nam cưới vợ, thì người đã giới hạn tầm phục vụ của mình. Nếu chưa cưới vợ, người ấy có thể đi đến tận cùng ưái đất và rao giảng Tin Lành." 24
7:34 Người nữ có chổng và đồng trinh cũng khác nhau như vậy: Ai không chồng thì chăm lo việc Chúa, đặng cho thân thể và tinh thẩn đểu được thánh; nhưng ai có chồng thì chăm lo các việc đời nẩy, tìm cách cho đẹp lòng chổng mình. ở đây cần giải thích thêm. Người nữ có chồng, hoặc người nữ đồng trinh, có thể dành phần lớn thì giờ của mình để chăm lo việc Chúa. Cụm từ "đặng cho thân thể và tinh thẩn đểu được thánh" không có nghĩa tình ứạng độc thân là thánh khiết hơn, nhưng chỉ có nghĩa người nữ này có thể biệt riêng cả thân thể và tỉnh thẩn mình nhiều hơn nữa cho công việc Chúa. về cơ bản, không phải nàng thanh sạch hơn, nhưng nàng có thì giờ rảnh rỗi nhiều hơn.
Một lần nữa, ai có chổng thì chăm lo các việc đời này. Điều này không có nghĩa người có chồng mang tinh thần thế gian nhiều hơn người nữ chưa cưới chồng, nhưng có nghĩa thì giờ của nàng bắt buộc phải dành một phần cho những bổn phận bình thường như là chăm sóc công việc nhà. Những việc này là hợp pháp và phải lẽ, và không phải Phaolô đang chỉ ưích hay phản đối chúng; ông chỉ đang nói người nữ chưa lập gia đình thì có nhiều cơ hội phục vụ và nhiều thì giờ hem người nữ đã lập gia đình.
7:35 Không phải Phaolô dạy điều này để đặt tín hữu dưới một hệ thống ách nô lệ khắc khe. Ổng chỉ đang dạy cho họ được ích lợi hom để khi nghĩ đến đời sống và sự phục vụ Chúa của họ, họ có thể đánh giá sự dẫn dắt của Ngài trong ánh sáng của toàn bộ lời dạy dỗ này. Phaolô xem nếp sống độc thân là tốt, và nó giúp người ta không phân tâm
mà hầu việc Chúa. về phần Phaolô, mọi người được tự do chọn lựa kết hôn hay sống độc thân. Vị sứ đồ không muốn kiềm chế bất cứ ai cũng không muốn đặt họ dưới ách nô lệ.
7:36 Câu 36- 38 có lẽ là những câu bị hiểu lầm nhiều nhất trong đoạn này, và có lẽ Ưong toàn thơ tín nữa. Cách giải thích phổ thông là: trong thời Phaolô, người nam có quyền kiểm soát nghiêm ngặt nhà mình. Tùy nơi quyết định của ông mà con gái ông cỏ lập gia đình hay không. Con gái ông không thể lập gia đình nếu chưa được phép của ông. Vì vậy, người ta dùng những câu này để tuyên bố: nếu người nam không chịu cho con gái mình kết hôn, thì đó là điều tốt, nhưng nếu cho con gái kết hôn, thì chẳng phải ông đang phạm tội đầu.
Cách giải thích như thế hầu như thực sự vô nghĩa nếu đem ra dạy cho dân sự Đức Chúa Trời Ương thời nay. Cách giải thích này không phù hợp với văn mạch phần còn lại của đoạn, và đường như gây lúng túng không lối thoát.
Bản RSV dịch "đồng ưinh" là "đã hứa hôn." Như vậy ý tưởng ở đây sẽ là: nếu người nam cưới người vợ đã hứa hôn của mình hay vị hôn thê của mình, thì không phạm tội; nhưng nếu không cưới nàng, thì tốt hơn. Quan điểm như thế đầy dẫy những điều khó giải thích.
Trong phần giải nghĩa I.Côrinhtô, William Kelly ưình bày có vẻ rất xuất sắc một quan điểm khác nữa. Kelly cho rằng chữ gái đồng trinh (parthenos) cũng cỏ thể dịch là "đức trinh bạch."25
Như vậy, phân đoạn này không nói về những người con gái đồng trinh của một người nam, nhưng nói đến đức trinh bạch của chính ông ta. Theo cách giải thích này, phân đoạn này đang nói nếu người nam duy ưì tình ưạng không kết hôn thì đã làm rất tốt, nhưng nếu quyết định cưới vợ, thì người ấy không phạm tội.
John Nelson Darby cũng giải thích như thế ữong bản New Translation của ông:
Nhưng nếu có ai nghĩ mình cư xử không phải lẽ với sự trinh bạch của mình, và nếu người quá tuổi xuân thì, thì như vậy phải để cho anh làm điều anh muốn, anh chẳng phạm tội: hãy để họ cưới nhau. Nhưng nếu anh đã kiên quyết trong lòng mình, thấy không cần, nhiừig có quyền tự ý quyết định, và trong lòng đã cân nhắc để cứ tiếp tục giữ sự trinh bạch của mình, thì người ấx làm phải lẽ. Thê thì ai cưới vợ thì làm phải lẽ; và ai không cưới thì còn làm phải lẽ hơn nữa. Như vậy khi xem xét chi tiết hơn câu 36, chúng ta rút ra được ý nghĩa: nếu một người nam đến tuổi hoàn toàn thành nhân, và nếu không cảm thấy mình có om tiết dục, thì người ấy không phạm tội khi cưới vợ. Người ấy cảm thấy nhu cầu đòi hỏi anh phải làm như thế, và vì vậy anh nên tùy ý mình mà làm trong trường hợp này, tức là cứ cưới vợ đi.
7:37 Dầu vậy, nếu người nam cương quyết không phân tâm phục vụ Chúa, và nếu có đủ sự tự kiềm chế để không có sự gì bắt buộc mình phải kết hôn, nếu cương quyết duy trì tình trạng
không kết hôn, và làm điều này nhằm tôn vinh Đức Chúa Trời ương sự phục vụ Ngài, thì người ấy làm phải lẽ.
7:38 Kết luận ồ đây là: Người nào gả mình (Bản Anh Ngữ NKJV không ghi là "gả con gái mình" như bản Việt Ngữ)26 vào nếp sống hôn nhân thì làm phải lẽ, nhưng ai duy trì tình ưạng không kết hôn để hầu việc Chúa nhiều hơn thì còn làm phải lẽ hơn nữa.
7:39 Hai câu cuối của đoạn này có lời khuyên cho các góa phụ. vợ phải buộc chặt với chồng theo luật pháp (Bẳn Anh ngữ có chữ "theo luật pháp này") chừng nào chồng còn sống. "Theo luật pháp" ở đây nói đến luật hôn nhân mà Đức Chúa Trời thiết lập. Nếu chồng chết, người nữ này được tự do lấy người đàn ông khác. Cũng chính lẽ thật này được trình bày rõ ràng Ương Rôma 7:1-3, tức là sự chết cắt đứt mối quan hệ hôn nhân. Tuy nhiên, sứ đồ nêu thêm phần hạn định rằng người được tự do muốn lấy ai tùy ý, miễn là trong Chúa (Bản Anh ngữ, còn bản Việt Ngữ ghi "miễn là theo ý Chúa"). Trước hết, điều này có nghĩa người đàn ông nàng muốn lấy phải là Cơ Đốc nhân, nhưng còn ý nghĩa ưổi hơn thế nữa. Trong Chúa có nghĩa là "theo ý Chúa" (bản Việt Ngữ dịch đúng cách này). Nói cách khác, nàng có thể cưới một Cơ Đốc nhân mà có thể vẫn không đúng theo ý muốn Chúa. Nàng phải tìm sự dẫn đắt của Chúa trong vấn đề quan trọng này và cưới tín hữu nào Chúa muốn đành cho nàng.
7:40 Đánh giá thành thật của Phaolô ấy là góa phụ cứ ở vậy thì có phước hơn. Điều này không mâu thuẫn với I.Timôthê 5:14, là câu Phaolô đánh giá rằng các góa phụ trẻ tuổi nên tái hôn. ở đây, ông nêu ý kiến tổng quát của mình - Ương I.Timôthê là ngoại lệ cụ thể.
Sau đó ông nói thêm: "Tôi tưởng tôi cũng có Thánh Linh của Đức Chúa Trời." Có người lầm hiểu những từ này muốn nói Phaolô không thấy chắc chắn khi nói những điều này! Một lần nữa, chúng ta mạnh mẽ phản đối bất kỳ lối giải nghĩa nào như thế. Không thể nghi ngờ chút nào về sự soi dẫn những điều Phaolô viết ương phần này. ông đang đùng lối mỉa mai ở đây. Thẩm quyền sứ đồ và sự dạy dỗ của ông đã bị một số người tại Côrinhtô công kích. Họ tuyên bố họ có ý của Đấng Christ trong những điều đang nói ra. Trên thực tế Phaolô đang nói: "Cho dù người khác có nói gì về tôi đi nữa, tôi vẫn nghĩ rằng mình cũng có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Họ tuyên bố họ có Ngài nhưng chắc chắn họ không nghĩ họ chiếm độc quyền Đức Thánh Linh."
Chúng ta biết Phaolô thực sự có Thánh Linh Ương mọi điều ông viết cho chúng ta, và con đường hạnh phúc cho chúng ta chính là noi theo những dạy dỗ của ông.
B. Về Việc An Thịt Cúng Thán Tượng (8:1-11:1)
vấn đề ăn thịt cúng cho thần tượng được giải quyết trong 8:1- 11:1, một nan đề thực tiễn đối với những người vừa mới từ ngoại giáo trở về tin Đấng Christ. Có lẽ họ được mời dự một dịp giao tiếp xã hội nào đỏ tại đền thờ, nơi tổ chức lễ hội lớn có phân phát thịt đã
cúng trước cho các thần tượng. Hoặc có lẽ họ đến chợ mua thịt và thấy người bán đang bán thứ thịt đã được dâng cho thần tượng rồi. Đương nhiên việc này không ảnh hưởng chất lượng thịt, nhưng Cơ Đốc nhân có nên mua thứ thịt đó không? Trong khung cảnh khác, có thể một tín hữu được mời đến nhà riêng, được dọn mời thức ăn đã được dâng cho một thần tượng nào đó rồi. Nếu biết như thế, có nên ăn thức ăn đó không? Phaolô giải quyết những thắc mắc này.
8:1 Sứ đồ mớ đầu bằng câu nói luận đến các của cúng thần tượng, thì cả
người Côrinhtô lẫn ông đều có sự hay biết. Đây không phải là đề tài họ hoàn toàn chưa biết gì đến. Lấy ví dụ, họ đều biết dâng một miếng thịt lên cho thần tượng thì không thay đổi miếng thịt trên bất kỳ phương diện nào. Mùi vị và giá ừị bổ dưỡng của miếng thịt vẫn y nguyên. Tuy nhiên, Phaolô nói sự hay biết sanh kiêu căng, còn sự yêu thương làm gương tốt. ông muốn nói bản thân sự hay biết vẫn chưa phải là kim chỉ nam đầy đủ trong các vấn đề này. Nếu sự hay biết là nguyên tắc duy nhất đem ra áp dụng, thì có thể dẫn đến kiêu ngạo. Thực ra, ương toàn bộ những vấn đề thế này, Cơ Đốc nhân không những phải sử dụng sự hay biết, mà còn phải áp dụng cả tình yêu nữa. Không những phải xem xét điều gì hợp pháp cho chính mình, mà còn phải là điều tốt nhất cho người khác nữa.
8:2,3 Vine diễn ý câu 2 như sau: "Nếu người nào tướng mình đã có đầy đủ sự hay biết, thì thậm chí cũng vẫn chưa bắt đầu biết cách phải có được sự hay biết đó." Không có tình yêu, thì không có sự hiểu biết thật. Mặt khác, nếu có một người yêu mến Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời biết người đó theo ý nghĩa Đức Chúa Trời đẹp lòng và chấp thuận người ấy. Đương nhiên, trên một phương diện, Đức Chúa Trời biết mọi người, và ưên phương diện khác, Ngài biết đặc biệt những người đã tín Ngài. Nhưng ở đây từ ngữ "biết" được sử dụng để nói đến sự ưu đãi hay sự tán thành. Nếu có người vì cớ yêu mến Chúa và yêu mến con người, chứ không vì cớ hiểu biết thuần túy, để quyết định ứong những vấn đề như thịt dâng cho của cúng thần tượng, thì người đó được Chúa mỉm cười hài lòng và tán thành.
8:4 Luận về của cúng thẩn tượng, tín hữu biết thần tượng không phải là vị thần thật có quyền phép, hiểu biết và yêu thương. Phaolô không phủ nhận sự hiện hữu của các tượng thần; ông biết rằng có những đồ vật như các hình tượng được chạm khắc từ gỗ hoặc đá. Về sau ông công nhận ngoài các hình tượng này còn có các thế lực của ma quỉ nữa. Nhưng điều ông nhấn mạnh ở đây chính là: các vị thần do các thần tượng kia đại diện lại không thực hữu. Chỉ có một Đức Chúa Trời, chứ không có thẩn nào khác; tức là chỉ có một Đức Chúa Trời và là Cha của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.
8:5 Phaolô thừa nhận có nhiều vị được gọi là thẩn ưong thần thoại của người ngoại giáo, chẳng hạn như Jupiter, Juno, và Mercury. Một số các thần này được xem như sống ữên ười,
và các thần khác chẳng hạn như Ceres và Neptune, sống ở dưới đất này. Theo ý nghĩa này, có nhiều thẩn nhiêu chúa, tức là các vị trong thần thoại mà dân chúng thờ phượng và sống Ương ách nô lệ các vị đó.
8:6 Tín hữu biết chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài. Điều này có nghĩa Đức Chúa Trời - là Cha chúng ta - là Nguồn hay Đấng Tạo Hóa của muôn vật và chúng ỉa được dựng nên vì cớ Ngài. Nói cách khác, Ngài là mục đích hay mục tiêu cho sự hiện hữu của chúng ta. Chúng ta biết chỉ có một Chúa mà thôi, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, muôn vật đểu nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy. Cụm từ muôn vật đểu nhờ Ngài mà có mô tả Đức Chúa Jêsus là Đấng Trung Bảo hay Tác Nhân của Đức Chúa Trời, còn cụm từ chúng ta cũng vậy (Bẳn Anh ngữ là "chúng ỉa nhờ Ngài mà sống") cho thấy nhờ Ngài mà chủng ta được dựng nên và được cứu chuộc.
Khi Phaolô nói chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, và một Đức Chúa Jêsus Chrisỉ, ông không bảo rằng Đức Chúa Jêsus Christ không phải là Đức Chúa Trời. Đúng hơn, ông chỉ ra vai trò tương ứng mà Hai Ngôi ương Ba Ngôi Đức Chúa Trời đảm ưách trong sự sáng thế và ương sự cứu chuộc.
8:7 Nhưng chẳng phải mọi Cơ Đốc nhân, đặc biệt những người mới tín Chúa, đều hiểu được quyền tự do họ có được trong Chúa Jêsus Christ. Xuất thân từ bối cảnh thờ lạy hình tượng và đã quen với thần tượng, họ nghĩ mình đang phạm tội thờ lạy hình tượng khi ăn thịt đã cúng tế thẩn tượng. Họ nghĩ thần tượng là có thật, lương tâm họ vì yếu đuối nên bởi đó ra ô uế.
Cụm từ "yếu đuối" ở đây không nói đến sự yếu đuối của thể chất, thậm chí cũng không nói đến sự yếu đuối thuộc linh. Đây là một từ ngữ mô tả những người thận trọng quá đáng Ưong những vấn đề không quan trọng về đạo đức. Lấy ví dụ, đối với Đức Chúa Trời, tín hữu ăn thịt heo chẳng có gì là sai cả. Người Do Thái ăn như thế trong Cựu Ước thì sai, nhưng Cơ Đốc nhân hoàn toàn được tự do để ăn những thức ăn như vậy. Tuy nhiên, một người Do Thái mới tin Đấng Christ có thể vẫn còn nhiều đắn đo về chuyện này. Có lẽ cảm thấy ăn một bữa tối có món thịt heo quay là sai quấy. Một người như thế được Kinh Thánh gọi là anh em yếu đuối ở đây. Điều này có nghĩa người không đang hưởng Ưọn vẹn quyền tự do Cơ Đốc của mình. Thực ra, chừng nào còn nghĩ rằng ăn thịt heo là sai, thì người vẫn còn phạm tội nếu cứ ưếp tục ăn như thế. Đây chính là ý nghĩa của cụm từ lương tâm yếu đuối của họ bởi đó ra ô uế. Nếu lương tâm tồi lên án một hành động nào đó và tôi cứ tiếp tục làm điều đó, thì tôi đã phạm tội. "Phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi" (Rôma 14:23).
8:8 Đổ ăn tự nó không phải là vấn đề có hậu quả nghiêm trọng đối với Đức Chúa Trời. Kiêng một số thức ăn nào đó không khiến chúng ta được ơn trước mặt Đức Chúa Trời, mà ăn những thức ăn như thế cũng không khiến chúng ta ứở thành Cơ Đốc nhân tốt hem.
8:9 Nhưng dầu ăn những thức ăn ấy không được lợi gì, vẫn có thể bị mất mát rất nhiều nếu khỉ ăn như vậy, tôi khiến một Cơ Đốc nhân yếu đuối bị vấp ngã. Đây chính là nơi phải áp dụng nguyên tắc yêu thương. Cơ Đốc nhân có quyền tự do ăn thịt đã được dâng làm của cúng tế thần tượng ữước đó, nhưng sẽ hoàn toàn sai quấy nếu người đó ăn mà làm vấp phạm một anh chị em yếu đuối.
8:10 Nguy hiểm ấy là anh em yếu đuối có thể khích lệ để làm điều mà lương tâm của mình lên án, nếu họ thấy người khác làm một việc mà chính mình cảm thấy nghi ngờ thắc mắc. Trong câu này, sứ đồ lên án việc ngồi ăn trong miếu tà thẩn, vì ảnh hướng của việc đó trên người khác. Đương nhiên, khi ở đây Phaolô nói "ngồi ăn trong miếu tà thẩn," ông đang nói đến một số những dịp giao tiếp ữong xã hội hay những buổi đại lễ nào đó, chẳng hạn như lễ cưới. Chẳng bao giờ là phải lẽ khỉ ngồi ăn ưong miếu tà thần và ăn món dính dáng đến thờ lạy thần tượng qua bất kỳ phương cách nào. về sau Phaolô lên án điều đó (10:15- 2ó). Cụm từ "nếu có kẻ... thấy ngươi là người có sự hay biết" muốn nói nếu có ai nhìn thấy bạn - là người có trọn quyền tự do Cơ Đốc, là người biết thịt cúng cho thần tượng chẳng phải là ô uế hay không tinh sạch, v.v... Nguyên tắc quan trọng ở đầy ấy là: chúng ta không những phải xem xét hậu quả của một hành động như thế trên chính mình, mà quan trọng hem thế nữa, còn phải xem xét ảnh hưởng của việc đó ừên người khác nữa.
8:11 Có thể một người khoe khoang hiểu biết của mình về những gì hợp pháp cho một Cơ Đốc nhân để khiến cho một anh em ữong Đấng Chrỉst phải vấp ngã. Từ ngữ "hư mất" không có nghĩa đánh mất sự cứu rỗi đời đời của mình. Cũng không có nghĩa mất đi sự sống, nhưng là mất đi sự khỏe mạnh. Lời làm chứng của anh em yếu đuối này sẽ bị tổn thương và đời sống hữu ích cho Chúa bị ảnh hưởng tai hại. Tính hết sức nghiêm trọng của việc gây vấp phạm như thế cho một anh em yếu đuối ương Đấng Christ được chứng tỏ bởi những từ ngữ là người anh em mà Đấng Christ đã chết thế cho. Phaolô lý luận: nếu Đức Chúa Jêsus Christ yêu con người đó nhiều đến nỗi sẵn lòng chết thay người, chúng ta đừng nên ngăn ữở tiến bộ thuộc linh của người ấy bằng cách làm bất kỳ điều gì khiến người vấp ngã. Một vài miếng thịt không đáng như vậy đâu!
8:12 Đây không phải chỉ là vấn đề phạm tội nghịch cùng một anh em trong Đấng Christ, hay vấn đề làm tổn thương lương tâm yếu đuối của người. Mà là bội nghịch lại chính Đấng Christ. Chúng ta làm bất kỳ việc gì cho người hèn mọn nhất ương anh em của Ngài tức là đã làm điều đó cho chính Ngài. Điều nào làm tổn thương một chi thể ương Thân thì cũng làm tổn thương đến Đầu nữa. Vine nói rõ rằng khi đề cập đến mỗi vấn đề, vị sứ đồ đều dẫn độc giả của mình đến chỗ xem xét điều đỏ ừong ánh sáng sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Barnes nói: "Đây là lời kêu gọi ra từ tình yêu sâu nhiệm và dịu dàng, từ những sự chịu khổ, và từ những tiếng
than hấp hối của chính Con Đức Chúa Trời."27 Phạm tội cùng Đấng Christ chính là điều Godet gọi là "tội cao nhất ương mọi tội phạm." Biết vậy, chúng ta nên hết sức cẩn thận ưa xét mọi hành động của mình để xem ảnh hưởng của nó trên người khác, và kiềm chế đừng làm bất kỳ điều gì gây vấp phạm cho một anh em khác.
8:13 Vì làm cho anh em mình vấp phạm chính là phạm tội nghịch cùng Đấng Christ, nên Phaolô nói sẽ chẳng hể ăn thịt nếu như vì ăn thịt mà ông khiến cho anh em mình vấp phạm. Công tác của Đức Chúa Trời ương đời sống người khác còn quan trọng hom một miếng thịt quay mềm! Dầu đề tài thịt dâng làm của cúng cho thần tượng không phải là nan đề cho hầu hết Cơ Đốc nhân ngày nay, nhưng các nguyên tắc được Thánh Linh Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Ương phần này có giá trị lâu dài. Ngày nay có rất nhiều điều trong đời sống Cơ Đốc tuy không bị Lời Đức Chúa Trời cấm, thế nhưng chúng lại gây ra những vấp phạm không cần thiết cho các Cơ Đốc nhân yếu đuối hơn. Tuy có thể chúng ta được quyền dự phần những việc đỏ, nhưng quyền lợi lớn hơn chính là từ bỏ quyền đó vì cớ ích lợi thuộc linh của những người mà chúng ta yêu thương họ trong Đấng Christ, tức những bạn cùng niềm tín của mình.
Thoạt nhìn, đoạn 9 dường như nêu một đề tài mới. Tuy nhiên, vấn đề thịt cúng thần tượng vẫn kéo dài tiếp tục suốt hai đoạn nữa. ở đây Phaolô chỉ đi ra ngoài đề để nêu tấm gương tự hy sinh của mình vì cớ ích lợi của người khác.
Ổng sẵn lòng từ bỏ quyền nhận chu cấp tài chánh ương tư cách sứ đổ để làm đúng nguyên tắc đã nói ừong 8:13. Vì vậy, đoạn này liên kết mật thiết với đoạn 8.
9:1 Như chúng ta biết, tại Côrinhtô có những người đang chất vấn thẩm quyền của Phaolô. Họ nói Phaolô không thuộc ương hàng mười hai sứ đồ, nên do đó không phải là sứ đồ thật. Phaolô phản kháng rằng ông được tự do đối với thẩm quyền của con người, ông là sứ đồ thật của Đức Chúa Jêsus. Ông căn cứ lời tuyên bố của mình ừên hai sự thực. Trước hết, ông đã lừng thấy Đức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta ương sự phục sinh. Điều này xảy ra ữên con đường đến Đamách. ồng cũng chỉ vào người Côrinhtô để làm bằng chứng cho quyền sứ đồ của ông bằng cách đặt câu hỏi: "Anh em há chẳng phải là công việc tôi trong Chúa sao?" Nếu còn nghi ngờ gì về quyền sứ đổ của ông, họ nên tự ưa xét nơi chính họ. Họ đã được cứu chưa? Đương nhiên họ sẽ bảo họ đã được cứu rồi. Ổ, ai chỉ cho họ đến với Đấng Christ? Chính sứ đồ Phaolô! Do đó bản thân họ là bằng chứng ông là sứ đồ thật của Chúa.
9:2 Kẻ khác có thể không công nhận ông là sứ đổ, nhưng chắc chắn chính người Côrinhtô phải công nhận. Họ là ấn tín của chức sứ đổ Phaolô trong Chúa.
9:3 Có lẽ câu ba nói đến điều đi trước đó (chứ không phải chỉ về điều đi sau, như cách ngắt câu của NKJV). Phaolô đang nói rằng điều ông vừa nói chỉnh là lẽ binh vực của ông đối với kẻ
kiện cáo mình, hay những người đang chất vấn thẩm quyền sứ đồ của ông.
9:4 Trong câu 4- 14, sứ đồ luận đến quyển nhận chu cấp tài chánh với tư cách một sứ đồ của ông. Là người đã được chính Đức Chúa Jêsus Christ sai đi, Phaolô có quyền nhận tiền thù lao từ các tín hữu. Tuy nhiên, ông không luôn luôn đòi quyền này. ông thường tự tay mình làm việc, may lều kiếm sống, để có thể rao giảng Tin Lành cách vô điều kiện cho những người nam nữ. Rõ ràng, những kẻ chỉ trích ông đã lợi dụng điều này, cho rằng lý do khiến ông không nhận chu cấp chính là vì ông biết mình không phải là sứ đồ thật. Ông giới thiệu đề tài này bằng cách đặt câu hỏi: "Chúng tôi há không có phép ăn uống sao? - tức là - không cần phải làm việc để được quyền ăn uống sao? Chúng tôi không có quyền được Hội Thánh này chu cấp lương sao?"
9:5 Há không có phép dắt một người chị em làm vợ đi khắp nơi với chúng tôi như các sử đồ khác cùng các anh em Chúa và Sêpha đã làm, hay sao? Có lẽ một số người chỉ trích rằng Phaolô không lập gia đình vì ông biết ông và vợ sẽ không có quyền nhận chu cấp của các Hội Thánh. Phierơ và các sứ đồ khác đã lập gia đình, cũng như các anh em Chúa. ở đây, sứ đồ đang nói ông sẽ có quyền kết hôn và hướng lương của các Cơ Đốc nhân trả cho cả mình và vợ mình y như họ vậy. Cụm từ "dắt một người chị em làm vợ" không những nói đến quyền cưới vợ, mà còn quyền nhận chu cấp cho cả chồng và vợ. Các anh em Chúa có lẽ nói đến những người em cùng mẹ khác cha thực sự của Ngài, hoặc có lẽ nói đến những anh em bà con của Ngài. Riêng một mình Kinh Thánh này không giải quyết được nan đề, dầu các câu Kinh Thánh khác cho thấy Mari thực sự đã có những người con khác sau Chúa Jêsus, là Con Đầu Lòng của bà (Luca 2:7; xem Mathiơ 1:25; 12:46; 13:55; Mác 6:3; Giăng 2:12; Galati 1:19).
9:6 Dường như Banaba, cũng như Phaolô, đã làm việc để chu cấp những nhu cầu vật chất của mình đang khi giảng Tin Lành. Phaolô hỏi có phải cả hai người đều không có quyển được khỏi làm việc và không có quyền được dân sự của Đức Chúa Trời chăm sóc cho hay sao.
9:7 Vị sứ đồ căn cứ quyền đầu tiên của mình để đòi sự chu cấp tài chánh Ưên tấm gương của các sứ đồ khác. Giờ đây ông quay sang một lập luận khác từ những sự thực của đời người. Người lính không ăn lương nhà mà ra ưận. Người trồng nho không bao giờ bị bắt buộc phải ưồng mà không nhận được phần đền đáp từ trái nhữ của vườn. Cuối cùng, người chăn không bị buộc phải giữ bầy mà không nhận kèm theo quyền được ăn sữa của nó. Sự phục vụ Cơ Đốc cũng giống như chiến trận, canh tác và cuộc sống chăn bầy. Sự phục vụ ấy bao gồm chiến đấu chống kẻ thù, chăm sóc cây ăn quả của Đức Chúa Trời, và phục vụ với tư cách người chăn chiên của Ngài. Nếu quyền nhận chu cấp tài chánh được công nhận Ương những nghề nghiệp này của Ưần gian, thì càng đáng phải được công nhận
nhiều hơn biết dường nào trong sự phục vụ Chúa!
9:8 Tiếp theo, Phaolô quay sang Cựu Ước tìm thêm bằng chứng hậu thuẫn ý của mình. Có phải ông chỉ căn cứ lập luận của mình ưên những điều tầm thường của cuộc sống, như là chiến tranh, canh tác và chăn bầy? Kinh Thánh chẳng nói y như vậy sao?
9:9 Kinh Thánh nói rõ ràng trong Phụctruyền Luậtlệ Ký 25:4 rằng chớ khớp miệng con bò đương đạp lúa. Câu này muốn nói khi dùng súc vật thầu hoạch mùa màng, thì đáng phải cho súc vật được ăn một phần của mùa gặt. Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? Đức Chúa Trời thực sự có lo cho bò, nhưng Ngài không khiến viết những điều này trong Cựu Ước chỉ cốt vì cớ những con thú câm lặng. ở đây có nguyên tắc thuộc linh để áp dụng vào đời sống và sự phục vụ của chúng ta.
9:10 Quả thật Ngài nói câu đó về chúng ta phải không? Câu ưẳ lời là "Phải," Ngài đã nghĩ đến phúc lợi của chúng ta khi chép những lời này. Khi một người cày ruộng, thì phải cày ruộng với sự trông cậy nhận được khoản thù lao nào đó. Tương tự như vậy, khi một người đạp lúa, người ấy phải có thể nhìn hướng tới một phần mùa gặt để đền đáp lại công lao. Sự phục vụ Cơ Đốc giống như cày và đạp lúa, và Đức Chúa Trời truyền lệnh những ai dự phần vào các phương điện phục vụ Ngài như thế thì họ đừng bỏ tiền túi của mình ra mà phục vụ Ngài.
9:11 Phaolồ nói chính mình đã gieo của thiêng liêng cho Cơ Đốc nhân tại Côrinhtô. Nói cách khác, ông đã đến
Côrinhtô rao giảng Tin Lành cho họ và dạy họ những chân lý thuộc linh quý báu. Vì vậy, nếu phải chăm sóc ông bằng chính tài chánh hay bằng của cải vật chất của họ để đền đáp lại, thì có phải là đòi hỏi quá nhiều không? Lập luận ấy là: "Tiền lương của người giảng đạo hết sức thấp so với giá trị những điều gì ông ban cho. Những ích lợi vật chất quá nhỏ bé so với các phước hạnh thuộc linh"
9:12 Phaolô viết Hội Thánh tại Côrinhtô đang chu cấp cho người khác, là người đang giảng hoặc dạy tại đó. Họ công nhận bổn phận này đối với người khác, nhưng không công nhận đối với sứ đồ Phaolô, vì vậy ông hỏi: "Nếu người khác còn có quyển ấy trên anh em, huống chi là chúng tôi?" Nếu họ công nhận quyền của người khác được nhận chu cấp tài chánh, vậy sao không công nhận chính ông - là cha của họ Ương đức tín - cũng có quyền ấy. Rõ ràng một số người đang được chu cấp tài chánh kia chính là những giáo sư thiên về Do Thái giáo. Phaolô nói thêm, dầu có quyển ông vẫn không sử dụng quyền đó với người Côrinhtô nhưng chịu đựng mọi sự hầu cho khỏi làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ. Thay vì khăng khăng đòi quyền nhận lương từ nơi họ, ông chịu đựng mọi thiếu thốn và gian khó để Tin Lành khỏi bị ngăn trở.
9:13 Tiếp theo, Phaolô giới thiệu lập luận từ sự chu cấp những người phục vụ trong đền thờ Do Thái. Những người có bổn phận chính thức ương sự phục vụ đền thờ đều được nhận chu cấp từ khoản thu nhập của đền thờ. Theo ý
nghĩa này, họ đã sống nhờ vào của dâng trong đền thờ. Hơn nữa, chính những thầy tế lễ đang phục vụ nơi bàn thờ thì nhận được một phần nhất định từ của dâng đem đến nơi bàn thờ ấy. Nói cách khác, người Lêvi, cả người giữ những bổn phận tầm thường quanh đền thờ, lẫn các thầy tế lễ, là người được giao phó bổn phận thiêng liêng hơn, thảy đều được chu cấp như nhau vì cớ sự phục vụ của họ.
9:14 Cuối cùng, Phaolô giới thiệu mạng lịnh rõ ràng của chính Chúa. Chúa có truyền ai rao giảng Tin Lành thì được nuôi mình bởi Tin Lành. Đây sẽ là một mình bằng chứng quyết định cho quyền của Phaolô nhận chu cấp từ người Côrinhtô. Nhưng điều này làm nảy sinh thắc mắc vì sao ông lại không khăng khăng đòi họ chu cấp. Câu trả lời được nêu trong câu 15- 18.
9:15 Ổng giải thích ông chẳng từng dùng quyển này chút nào, có nghĩa không khăng khăng đòi những quyền hạn của mình. Giờ đây, ông cũng không viết những điểu này để họ sẽ gởi tiền đến cho ông. ông thà chết còn hơn là chịu ai cất đi cớ khoe mình này.
9:16 Phaolô nói ông không thể khoe mình đã rao giảng Tin Lành. Sự thôi thúc thiên thượng ràng buộc ông. Đây không phải là nghề nghiệp ông chọn cho mình. ông đã được "vỗ vai" và ắt hẳn sẽ là con người khốn khổ nhất nếu không vâng theo mạng lịnh thiên thượng này. Điều này không có nghĩa sứ đồ không sẵn lòng rao giảng Tin Lành, nhưng đúng hơn, quyết định để giảng Tin Lành không ra từ chính ông, nhưng đến từ Chúa.
9:17 Nếu sứ đồ Phaolô rao giảng Tin Lành cách vui lòng, ông sẽ được những phẩn thưởng kèm với sự phục vụ như thế, tức là quyền được nhận tiền chu cấp. Trong suốt Cựu Ước và Tân Ước, Kinh Thánh dạy rõ ràng những người phục vụ Chúa được quyền nhận lấy sự chu cấp từ dân sự Chúa. Trong phân đoạn này, Phaolô không có ý nói ông là đầy tớ miễn cưỡng của Chúa, nhưng chỉ nói có sự ép buộc thiên thượng trong chức sứ đồ của ông. Ông tiếp tục nhấn mạnh điều này ương phần cuối câu 17. Nếu giảng đạo mà không vui lòng, tức là nếu ông giảng vì cớ một ngọn lửa đang thiêu đốt Ương ông và không thể kiềm chế được để khỏi giảng, thì trước đó, ông vẫn được giao phó chức quản lý Tin Lành rồi. Ông là người hành động theo mạng lịnh, đo đó không thể khoe mình ương việc ấy.
Phải thừa nhận câu 17 khó hiểu, thế nhưng đường như ý nghĩa chính là: Phaolô không đòi quyền nhận tiền trợ cấp của mình từ người Côrinhtô vì chức vụ này không phải là nghề nghiệp chính ông chọn. ông được đặt vào đó bởi bàn tay của Đức Chúa Trời. Các giáo sư giả tại Côrinhtô cỏ lẽ đòi quyền nhận chu cấp từ các thánh đồ, nhưng sứ đồ Phaolô sẽ tìm phần thưởng của mình ở nơi khác.
Knox dịch câu này như sau: "Tôi có thể đòi phần thưởng cho việc mình làm do chính sự lựa chọn của mình; nhưng khi bị ép buộc phải làm, thì tồi chỉ đang thi hành một sứ mạng." Ryrie nhận định: Phaolô không thể tránh khỏi trách nhiệm rao giảng Tin Lành, vì chức
quản gia (trách nhiệm) đã được giao phó cho ông và ông đang tuân lệnh để rao giảng cho dầu không bao giờ được trả lương đi nữa (đối chiếu Luca 17:W).2&
9:18 Vậy nếu ông không thể khoe mình nơi sự kiện ông rao giảng Tin Lành, vậy ông sẽ khoe mình về điều gì? Khoe về điều mà chính ông chọn lựa, tức là, ông giảng Tin Lành của Đấng Christ không đòi lương. Đây là điều ông có thể cương quyết thực hiện. Ông sẽ rao giảng Tin Lành cho người Côrinhtô, đồng thời tự kiếm sống, để làm sao không sử dụng trọn quyền nhận chu cấp của mình trong Tin Lành.
Để tóm tắt lập luận của vị sứ đồ ở đây, ông đang phân biệt giữa bổn phận bắt buộc với điều tùy ý chọn lựa. Không hề có ý nói ông miễn cưỡng rao giảng Tin Lành. Ổng rao giảng cách vui vẻ. Nhưng trên phương diện hết sức thực tế, đây là bổn phận trọng đại đã giao trên ồng. Do đó, khi thực thi bổn phận ấy, chẳng có cớ gì để ông khoe mình. Khỉ rao giảng chắc ông đã có quyền đòi chu cấp tài chánh, nhưng thực sự ông không đòi; trái lại, ông quyết định rao giảng Tin Lành cách nhưng không (Bẳn Anh ngữ "không nhận tiền lương -without charge") cho người Côrinhtô. Vì đây là vấn đề ông tự chọn, nên ông sẽ khoe mình nơi điều này. Như chúng ta đã gợi ý, những người chỉ ưích Phaolô đã tuyên bố ông làm nghề may trại chứng tỏ ông không xem mình là sứ đổ thật. ở đây, ông đã đem sự tự túc của mình ra chứng minh quyền sứ đồ của ông là rất thực; trên thực tế, đó chính là một đặc tính rất cao quý.
Trong câu 19-22, Phaolô viện dẫn tấm gương ông từ bỏ những quyền hợp pháp của mình ví cớ Tin Lành. Khi nghiên cứu phần này, điều quan ữọng phải nhớ ấy là Phaolô không có ý nói ông đã từng hy sinh những nguyên tắc quan ữọng của Kinh Thánh. Ông không tín mục đích biện minh cho phương tiện. Trong những câu này, ông đang nói những vấn đề không quan Ương về đạo đức. Ông đã điều chỉnh mình thích nghỉ với những phong tục và thói quen của những người ông đang làm việc với họ để có thể giúp họ sẵn sàng nghe Tin Lành. Nhưng ông không hề làm bất cứ điều gì nhằm thỏa hiệp chân lý của Tin Lành.
9:19 Trên một phương diện, ông được tự do đối với mọi người. Không ai có thể tỏ ra quyền hay thúc ép được ông. Thế nhưng ông đành phục mọi người để có thể chinh phục được nhiều người hơn. Nếu có thể nhượng bộ mà không hề hy sinh chân lý thiên thượng, ông sẽ nhượng bộ để chinh phục được nhiều linh hồn hem về cho Đấng Christ.
9:20 Với người Giuđa, ông trỗ nên như một người Gỉuđa, để chinh phục được những người Giuđa. Nhưng không thể nói ông đã đặt mình ưở lại dưới luật pháp của Môise để nhìn thấy người Do Thái được cứu. Ý nghĩa thực sự của câu nói này cỏ thể được minh họa Ương hành động Phaolô làm ương trường hợp phép cắt bì của Timôthê và Tít. Trong trường hợp Tít, có những người khăng khăng quả quyết nếu Tít không chịu phép cắt bì thì không thể được cứu. Nhận thấy đây là sự công kích trực diện vào Tin Lành ân điển của Đức Chúa
Trời, Phaolô cương quyết không để Tít chịu cắt bì (Galati 2:3). Tuy nhiên, ương trường hợp Tỉmôthê, dường như không liên can đến vấn đề đó. Do vậy, sứ đồ sẵn lòng để Timôthê chịu phép cắt bì nếu điều đó sẽ giúp càng nhiều người hơn nữa nghe Tin Lành (Công Vụ 16:3).
Với những người dưới quyền luật pháp, (dầu chính tôi chẳng ỏ dưới quyền luật pháp) 29 tôi cũng ở như kẻ dưới quyền luật pháp, hầu được những người dưới quyền luật pháp. Với những người dưới quyền luật pháp chỉ về người Do Thái. Nhưng Phaolô đã nói cách mình đối đãi với người Do Thái trong phần đầu của câu Kinh Thánh này rồi. Vậy tại sao ông lập lại đề tài này ở đây? Người ta thường giải thích khi ông nói đến người Do Thái ương phần đầu câu, ông đang nói những phong tục quốc gia của họ, trong khỉ ở đây ông đang nói đến sinh hoạt tôn giáo của họ.
Cần giải thích vắn tắt ở đây. Là người Do Thái, Phaolô được sinh ra dưới luật pháp. Ông đã tìm cách nhận ơn của Đức Chúa Trời bằng tuân giữ luật pháp, nhưng thấy mình không làm nổi. Luật pháp chỉ bày tỏ cho ông thấy mình là tội nhân khốn nạn đến dường nào, và hoàn toàn định tội ông. Cuối cùng ông biết luật pháp không phải là con đường cứu rỗi, nhưng chỉ là phương cách của Đức Chúa Trời để bày tỏ cho con người biết tội lỗi và nhu cầu cần Đấng Cứu Thế. Sau đó, Phaolô tin cậy nơi Đức Chúa Jêsus Christ, và khi tin, ông được buông tha khỏi tiếng nói lên án của luật pháp. Hình phạt của luật pháp ông đã vi phạm nay được Đức Chúa Jêsus trả xong trên thập tự giá ở đồi Gôgôtha.
Sau khi hoán cải, sứ đồ biết luật pháp không phải là con đường cứu rỗi, cũng không phải là quy tắc sống cho những người đã được cứu rồi. Tín đồ không ở dưới luật pháp nhưng ở dưới ân điển. Điều này không có nghĩa ông có thể đi ra làm gì tùy ý thích. Đúng hơn, điều này nói lên ý thức thật về ân điển của Đức Chúa Trời sẽ ngăn ông càng không muốn làm những việc đó nữa. Được Thánh Linh Đức Chúa Trời ngự ữong lòng, Cơ Đốc nhân được cất nhắc đến một bình diện cư xử mới. Giờ đây người khao khát sống cuộc đời thánh khiết, không do sợ hình phạt vì đã phạm luật pháp, nhưng do tình yêu đối với Đấng Christ là Đấng đã chết thay cho mình và đã sống lại. Dưới luật pháp, động cơ chính là sợ hãi, nhưng dưới ân điển, động cơ chính là tình yêu. Tình yêu là động cơ cao cả hơn gấp bội sự sợ hãi. Bởi tình yêu, người ta sẽ làm những việc họ không bao giờ làm do nỗi kinh hoàng.
Armot nói: Phương pháp Đức Chúa Trời ràng buộc linh hồn vào sự vâng lời tương tự với phương pháp Ngài giữ cho các hành tinh đi trong quỹ đạo của chúng — tức là bằng cách lao chúng ra tự do ngoài đó. Bạn không nhìn thấy sợi xích nào giữ lại những thế giới chói sáng này để ngăn chúng ãừtig văng ra khỏi trung tâm của chúng. Chúng được giữ trong gọng kiềm của một nguyên tắc vô hình.... Và chính bởi mối ràng buộc vô hình của tình yêu - tình yêu đối với Chúa là Đấng đõ mua họ - mà những con người được chuộc đã được ràng buộc để sống có tiết độ, công bình và tin kính.30
Với bối cảnh vắn tắt này, chúng ta giờ đây quay lại với nửa cuối câu 20. (Dầu chính tôi chẳng ở dưới quyền luật pháp), tôi cũng ở như kẻ dưới quyển luật pháp, hầu được những người dưới quyền luật pháp. Khi ở với dân Do Thái, Phaolô cư xử như một người Do Thái ương những vấn đề không quan trọng về đạo đức. Lấy ví dụ, ông ăn thức ăn mà người Do Thái ăn và kiêng những đồ ăn như thịt heo là thứ họ bị cấm ăn. Có lẽ Phaolô cũng kiêng cả làm việc ương ngày Sabát, vì nhận thấy nếu làm như vậy, Tin Lành cỏ thể được dân tộc này sẵn lòng lắng nghe hom.
Là một tín hữu được tái sanh ương Chúa Jêsus, sứ đồ Phaolô không phục ở dưới luật pháp như một quy tắc sống. Ông chỉ tự điều chỉnh mình với những phong tục, những thói quen và thành kiến của dân tộc này để có thể chinh phục họ về cho Chúa. 9:21 Ryrie viết: Không phải Phaolô đang sống hai mặt hay sống nhiều mặt, nhưng đúng hơn ông đang làm chứng về tinh thần tự kỷ luật liên tục và có kiềm chế để có thể phục vụ mọi hạng người. Một dòng suôi hẹp thì mạnh hơn một đầm lầy bao la thể nào, thì quyền tự do có kiềm chế dẫn đến lời làm chứng mạnh mẽ hơn cho Đấng Christ cũng thể ấy. Với những người không có luật pháp, Phaolô hành động như người không có luật pháp (dầu chính ông không phải là không luật pháp đối với Đức Chúa Trời, nhưng ở dưới luật pháp đối với Đấng Christ). Những người không luật pháp không nói đến những người nổi loạn hay người phạm pháp không công nhận bất kỳ luật pháp nào, nhưng là lời mô tả tổng quát người ngoại bang. Nói đúng ra, luật pháp được ban cho dân Do Thái chứ không ban cho dân ngoại. Như vậy khi Phaolô ở với người ngoại bang, ông điều chỉnh mình thích nghi với những thói quen và cảm giác của người ngoại trong chừng mực ông có thể làm được và vẫn trung thành với Cứu Chúa. Sứ đồ giải thích rằng ngay cả khi ông hành động như thế với tư cách người không luật pháp, ông vẫn không phải là không luật pháp đối với Đức Chúa Trời. Ông không xem mình được tự do để làm tùy ý thích, nhưng ông ở dưới luật pháp đối với Đấng Christ. Nói cách khác, ông bị ràng buộc để yêu thương, tôn kính, phục vụ và làm đẹp lòng Chúa Jêsus, không phải bởi luật pháp của Môise, nhưng bới luật pháp của tình yêu. ông đã "bị đặt dưới luật pháp" đối với Đấng Christ. Chúng ta có câu tục ngữ "nhập gia tùy tục." ổ đây Phaolồ đang nói rằng khi ở với người ngoại bang, ồng điều chỉnh mình thích nghi với cung cách sống của họ ương chừng mực có thể điều chỉnh nhất quán như thế mà vẫn trung thành với Đấng Christ. Nhưng chúng ta phải nhớ phân đoạn này chỉ đề cập đến những vấn đề văn hóa chứ không phải những vấn đề giáo lý hay đạo đức.
9:22 Câu 22 nói về những người yếu đuối hay những người đắn đo quá đáng. Họ nhạy cảm quá đáng về những vấn đề thực sự không quan trọng cơ bẳn. Đối với người yếu đuối, Phaolô trở nên 32 như người yếu đuối, để có thể chinh phục được người yếu đuối. ông sẽ làm một người chuyên ăn rau thay vì ăn
thịt để khỏi gây vấp phạm cho họ. Nó tóm lại, Phaolô đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. Đừng bao giờ dùng những câu này biện minh cho việc hy sinh nguyên tắc của Thánh Kinh. Những câu này chỉ mô tả sự sẵn sàng điều chỉnh thích nghi với các phong tục và thói quen của những người ấy để có thể khiến họ lắng nghe Tin Lành cứu rỗi. Khi Phaolô nói để cứu được một vài người không cứ cách nào, ông không hề nghĩ mình có thể cứu người khác, vì ông nhận thấy Chúa Jêsus là Đấng duy nhất có thể cứu rỗi. Đồng thời, thật tuyệt vời khi thấy những người phục vụ Đấng Christ trong Tin Lành được gắn bó khăng khít với Ngài đến nỗi thậm chí Ngài cho phép sử dụng từ ngữ cứu để mô tả công tác họ đang dự phần. Điều này khiến chức vụ rao giảng Tin Lành được tôn cao, trở nên cao quý và quan trọng biết dường nào!
Câu 23-27 mô tá hiểm họa đánh mất phần thưởng vì thiếu tinh thần tự kỷ luật. Đối với Phaolô, không nhận trợ giúp tài chính từ người Côrinhtô chính là một hình thức kỷ luật nghiêm nhặt.
9:23 Mọi điểu tôi làm, thì làm vì cớ Tin Lành, hầu cho tôi cũng có phẩn trong (ló (Bản Anh ngữ thêm chữ "với anh em"). Trong những câu trước, Phaolô đang mô tả ông nén những quyền lợi và ước muốn của mình như thế nào ữong công việc Chúa. Vì sao ông làm như vậy? ông làm như vậy vì cớ Tin Lành, để được dự phần vào những chiến thắng của Tin Lành ương ngày hầu đến.
9:24 Rõ ràng khi sứ đồ viết những lời ứong câu 24, ông đang nhớ đến những ừận thi đấu ở vùng Eo Biển được tổ chức không xa Côrinhtô. Các tín hữu Côrinhtô rất quen với những cuộc thỉ đấu điền kinh này. Phaolồ nhắc họ nhớ tuy rất nhiều người chạy thi nơi trường đua, nhưng không phải mọi người đều nhận giải thưởng. Cuộc đời Cơ Đốc giống như một cuộc chạy đua. Đòi hổi phải có tinh thần tự kỷ luật. Đòi hỏi phải có nỗ lực căng thẳng ráng sức. Đòi hỏi phải xác định rõ mục đích. Tuy nhiên, câu này không gợi ý ữong cuộc chạy đua Cơ Đốc, chỉ duy nhất một người có thể đoạt giải. Câu này chỉ dạy chúng ta hết thảy nên chạy như những người đoạt giải. Chúng ta hết thảy nên thực hành cùng một sự tự bỏ mình như chính sứ đồ Phaolô. Đương nhiên, giải thướng ở đây không phải là sự cứu rỗi, nhưng là phần thưởng dành cho sự phục vụ trung tín. Không có nơi nào nói sự cứu rỗi là kết quả cho lòng trung tín chạy đua của chúng ta. Sự cứu rỗi là món quà vô điều kiện của Đức Chúa Trời đến bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ.
9:25 Giờ đây Phaolô đổi hình ảnh từ chạy đua sang đấu vật. Ông nhắc độc giả nhớ hết thảy những người đua tranh ương những cuộc thi đấu, tức là người đấu vật, đều tự kiềm chế trong mọi sự. Một lần kia lực sĩ đấu vật hỏi huấn luyện viên của mình: "Tôi không thể vừa hút thuốc, uống rượu và có thời kỳ vui vẻ vừa vẫn thi đấu vật được sao?" Huấn luyện viên ưả lời: "Được chứ, anh có thể, nhưng không thể chiến thắng!" Khi Phaolô nghĩ đến những người lực sĩ
ương các môn thi, ông thấy người chiến thắng bước lên nhận phần thưởng. Phần thưởng đó là gì? Đó là mão triều thiên hay hư nát, một vòng hoa hay một vòng lá sớm héo tàn. Nhưng để so sánh, ông đề cập đến mão triều thiên không hay hư nát làm phần thưởng cho mọi người nào trung tín phục vụ Đấng Christ.
Chúng con tạ ơn Chúa về mão miện
Mão miện vinh hiển và mão miện sự sống;
Chẳng phải là vòng hoa héo tàn tội nghiệp của trần gian,
Giải thưởng của con người trong cuộc đâu của loài hay chết;
Đây là mão miện không hay hư nát cũng như Ngôi
Nước của Đức Chúa Trời chúng ta
và
Con nhập thể của Ngài.
- Horatius Bonar
9:26 Do đó, với mão miện không thể hư nát này, Phaolô nói ông chạy không phải là chạy bá vơ (Bản Anh ngữ ghi là "không phải là không biết chắc chắn -nót with uncertainty"), và đánh chẳng phải là đánh giơ. Sự phục vụ của ông không hề vô mục đích, cũng không hề thiếu hiệu năng. ông đã có mục đích rõ ràng trước mắt, và ý định của ông là mỗi hành động đều phải có giá ưị. Không được phép phí phạm thời gian hay sức lực. Vị sứ đồ không hề thích trúng đích hú họa.
9:27 Thay vào đó, ông tự kỷ luật thân thể, bắt nó phải phục, kẻo sau khi giảng dạy kẻ khác, chính mình ông lại có thể bị khước từ hay không đủ tư cách. Trong nếp sống Cơ Đốc, bắt buộc phải có tự kiềm chế, cần phải có điều độ, cần kỷ luật. Chúng ta phải tự kiểm soát mình.
Sứ đồ Phaolô nhận thấy có một khả năng đáng sợ là sau khi giảng cho người khác, chính mình ông có thể bị bỏ. Đã có ữanh luận đáng kể về ý nghĩa của câu này. Có người cho câu này dạy một người có thể được cứu rồi sau đó mất sự cứu rỗi. Đương nhiên, điều này mâu thuẫn với đại bộ phận giáo huấn ương Tân Ước cho rằng không một con chiên thật nào của Đấng Christ sẽ hư mất.
Người khác nói từ ngữ được dịch là "bị bỏ"33 là một từ rất mạnh và nói đến sự đoán phạt đời đời. Tuy nhiên, họ giải nghĩa câu này có nghĩa Phaolô không dạy rằng một người từng được cứu lại có thể bị bỏ, nhưng chỉ bảo người nào không chịu tự kỷ luật bản thân thì ngay từ đầu đã chưa bao giờ được cứu thực sự. Nghĩ đến các giáo sư giả và cách họ buông mình vào mọi đàm mê và ham muốn, Phaolô nêu ra nguyên tắc chung là nếu không bắt phục thân thể mình thì đấy là bằng chứng cho thấy chưa bao giờ thực sự được tái sanh; và đầu có thể giảng cho người khác, chính mình người cũng sẽ bị bỏ.
Lối giải thích thứ ba cho rằng ở đây Phaolô không hề nói đến sự cứu rỗi, nhưng nói đến sự phục vụ. Ổng không gợi ý rằng mình bị hư mất, nhưng có thể không chịu đựng được thử nghiệm đối với sự phục vụ của mình và có thể bị khước từ để không giật được giải thưởng. Lối giải thích này phù hợp chính xác với nghĩa của từ ngữ "bị bỏ" và văn mạch thi đấu điền kinh. Phaolô công nhận một khả năng kinh khiếp là:
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sau khi đã giảng dạy kẻ khác, chính mình ông có thể bị Chúa xếp vào xó và không còn được Ngài sử dụng nữa.
Dẫu trường hợp nào đi nữa, đây vẫn là phân đoạn cực kỳ nghiêm trọng và đáng phải khiến mỗi người nào tìm cách phục vụ Đức Chúa Jêsus Christ phải Ưa xét sâu xa lòng mình. Mỗi người phải xác định rằng bởi ân điển của Chúa, mình sẽ không bao giờ phải học hỏi ý nghĩa từ ngữ này bằng chính kinh nghiệm. Khi Phaolô đang nghĩ đến lẽ thiết yếu phải tự kiềm chế, gương người Ysơraên xuất hiện trước mắt ông. Trong đoạn 10, ông nhớ lại họ đã trở nên tự buông thả và bất cẩn như thế nào ứong việc kỷ luật thân thể họ, để bởi đó trớ nên bị loại ra và bị phản đối.
Trước hết, ông nói những đặc ân của Ysơraên (câu 1-4); sau đó nói về hình phạt của Ysơraên (câu 5); và cuối cùng những nguyên nhân khiến Ysơraên thất bại (câu ó-10). Tiếp theo, ồng giải thích những vấn đề này áp dụng thế nào cho chúng ta (câu 11-13).
10:1 Vị sứ đồ nhắc người Côrinhtô nhớ hết thảy tổ phụ của người Do Thái đểu đã ở dưới đám mây và hết thảy đểu đi ngang biển. Điểm nhấn mạnh nhằm vào từ ngữ "đều" (Bản Anh ngữ là chữ "hết thảy - all"). Ông đang nhớ lại thời kỳ họ được giải thoát khỏi xứ Êdíptô và phương cách được dẫn dắt thật kỳ điệu bởi trụ mây ban ngày, trụ lửa ban đêm. Ông đang nhớ lại lúc họ vượt qua Biển Đỏ và thoát vào đồng vắng. về những đặc ân này, hết thảy họ đều được hưởng sự đẫn dắt thiên thượng và sự giải cứu thiên thượng.
10:2 Không phải chỉ chừng đó thôi, nhưng hết thảy đểu chịu Môise làm phép báptêm (Bản Anh ngữ "được làm phép báptêm vào Môise") trong đám mây và dưới biển. "Được làm báptêm vào Môỉse" có nghĩa được đồng nhất hóa với ông và công nhận quyền lãnh đạo của ông. Khi Môise dẫn con cái Ysơraên ra khỏi Êdíptô tiến vào đất hứa, toàn bộ dân tộc Ysơraên trước hết tuyên hứa trung thành với Môise và công nhận ông là vị cứu tinh do Đức Chúa Trời bổ nhiệm. Người ta cho rằng cụm từ "Ưong đám mây" nói đến điều gắn bó họ với Đức Chúa Trời, và cụm từ "dưới biển" mô tả điều đã phân rẽ họ khỏi Ềdíptô.
10:3 Hết thảy họ đểu ăn một thức ăn thiêng liêng. Câu này nói đến ma na được ban bởi phép lạ cho dân Ysơraên khi họ đi băng qua đồng vắng. Cụm từ "thức ăn thiêng liêng," không có nghĩa đây là thức ăn phi vật chất. Cũng không cỏ nghĩa là thức ăn vô hình hay không thực tế. Đúng hơn, "thiêng liêng" chỉ có nghĩa thức ăn và vật chất này làm hình bóng hay hình ảnh về sự bổ dưỡng tâm linh, và tác giả chủ yếu nghĩ đến thực tại thuộc linh. Cũng có thể bao gồm cả ý xem thức ăn này được ban cho cách siêu nhiên.
10:4 Qua suốt mọi hành ưình của họ, Đức Chúa Trời đã ban nước cho họ uống cách kỳ diệu. Đây là nước thật, nhưng một lần nữa được gọi là "thức uống thiêng liêng" theo ý nghĩa đây là hình bóng về sự làm tươi tỉnh tâm linh, và được ban phát cách kỳ diệu. Họ chắc đã phải chết khát nhiều lần nếu Chúa không ban cho họ thức uống này cách
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kỳ điệu. Cụm từ họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình không nói đến một hòn đá vật chất theo nghĩa đen đã đi đàng sau họ đang khi họ đi đường. Hòn Đá biểu thị con sông tuôn ra từ hòn đá đó và đi theo dân Ysơraên. Đá đó là Đấng Chrỉst theo ý nghĩa Ngài là Đấng đã ban đá đó và là Đấng được đại diện bởi hòn đá ấy để ban nước sống cho dân sự Ngài.
10:5 Sau khi kể tỉ mỉ mọi đặc ân tuyệt điệu của người Ysơraên, giờ đây sứ đồ phải nhắc người Côrinhtô nhớ phần nhiều ương vòng dân Ysơraên không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên đã ngã chết nơi đồng vắng. Dầu toàn bộ đàn Ysơraên ra khỏi Ềdíptô và hết thảy đều tuyên bố một lòng một ý với lãnh tụ của họ là Môise, thế nhưng sự thật đáng buồn ấy là đầu thân thể của họ ở trong đồng vắng, mà lòng của họ vẫn ở lại xứ Êdíptô. Họ được hưởng sự giải cứu thuộc thể khỏi ách nô lệ cho Pharaôn, thế nhưng vẫn ham muốn những lạc thú tội lỗi của đất nước đó. Trong số toàn bộ những chiến binh trên hai mươi tuổi đã ra khỏi Êdíptồ, chỉ cỏ hai người - là Calép và Giôsuê - đoạt được giải thưởng - họ đã đến được Đất Hứa. Xác số người còn lại ngã gục nơi đồng vắng để làm bằng chứng họ đã khiến Đức Chúa Trời không đẹp lòng.
Để ý sự tương phản giữa chữ "hết thảy" ương bốn câu đầu với chữ "phần nhiều" trong câu 5. Hết thảy họ đều được hưởng đặc ân, nhưng phần nhiều Ương vòng họ đã hư mất. Godet thán phục:
Sứ đồ đưa ra trước mất những người Côrinhtô tự mãn một quang
cảnh ngoạn mục biết bao: toàn bộ những thi thể đổ, vốn đã thỏa thê những thức ăn thức uống nhờ phép lạ ban phát, đang vương vãi trên đất đồng vắng! 34 10:6 Trong những biến cố xảy ra thời Xuất Êdíptô Ký, chúng ta thấy sự dạy dỗ áp dụng cho chính mình. Con cái Ysơraên thực sự là những tấm gương cho chúng ta, cho thấy điều sẽ xảy ra cho chúng ta nếu chúng ta cũng buông mình theo tình dục xấu như họ đã làm. Khỉ đọc Cựu Ước, chúng ta đừng đọc như thể đó chỉ là lịch sử, nhưng như chứa đựng những bài học quan ữọng hết sức thực tế cho đời sống chúng ta ngày nay.
Trong những câu tiếp theo, sứ đồ sẽ liệt kê một số những tội lỗi cụ thể mà dân Ysơraên đã buông mình vào. Điều đáng lưu ý là phần lớn những tội lỗi này đều liên hệ đến sự làm thỏa mãn những ham muốn của thể xác.
10:7 Câu 7 nói đến việc thờ lạy bò con vàng và bữa tiệc tiếp sau đỏ, như được ghi lại Ương Xuất Êdíptô Ký 32. Khi Mốise từ ưên núi Sinai đi xuống, ông thấy dân sự đã làm một bò con vàng và đang thờ lạy nó. Chúng ta đọc được trong Xuất Ềdíptô Ký 32:6 dân sự ngồi mà ăn uống rồi đứng dậy mà chơi giỡn - tức là nhảy múa - thể nào.
10:8 Tội lỗi được đề cập ương câu 8 nhắc đến lúc con ưai Ysơraên cưới con gái Môáp (Dânsố Ký 25). Bị tiên tri Balaam đẫn dụ, họ không vâng lời Chúa và sa vào tội gian đâm. Chúng ta thấy câu 8 ghi trong một ngày có hai vạn ba ngàn người bị bỏ mạng. Trong Cựu Ước, Kinh Thánh nói hai mươi bốn ngàn
người chết trong một tai vạ (Dânsố Ký 25:9). Những nhà phê bình Kinh Thánh thường dùng điều này để cố chứng tỏ Kinh Thánh mâu thuẫn. Nếu đọc bản văn kỹ hơn, họ sẽ thấy không có mâu thuẫn nào cả. ở đây chỉ đơn giản nói hai mươi ba ngàn người ngã chết ương một ngày. Trong Cựu Ước, con số hai mươi bốn ngàn mô tả toàn bộ số người chết ừong tai vạ này.
10:9 Kế tiếp, Phaolô ám chỉ đến lúc người Ysơraên lầm bằm về thức ăn và tỏ lòng nghi ngờ sự nhân lành của Chúa. Lúc đó, Đức Chúa Trời sai rắn đến giữa họ và nhiều người chết (Dânsố Ký 21:5, 6). Một lần nữa lại thấy thỏa mãn cái ăn đã dẫn đến sự sa sút của họ.
10:10 Tội lỗi của Côrê, Đathan và Abỉram được nói đến ở đây (Dânsố Ký Ì ố: 14-47). Một lần nữa họ lại lầm bằm với Chúa về tình hình thức ăn (Dânsố Ký 10:14). Người Ysơraên không tự chủ về thân thể của họ. Họ không kỷ luật thân thể cũng không bắt nó phải phục. Trái lại, họ lo chu cấp những tham muốn của xác thịt, và điều đó dẫn đến sự suy sụp của họ.
10:11 Ba câu kế tiếp đưa ra ứng dụng thực tiễn của những biến cố này. Trước hết, Phaolô giải thích ý nghĩa của những biến cố này không giới hạn trong giá trị lịch sử của chúng. Chúng còn ý nghĩa quan trọng cho chúng ta ngày nay. Những sự ấy được viết ra để cảnh cáo chúng ta là những người đang sống sau khi kết thúc thời đại Do Thái và sống trong thời đại Tin Lành, như Rendall Harris nói rất rõ: "Cho chính chúng ta, là người nhận những nguồn đầu tư lưu truyền từ các thời đại quá khứ."
10:12 Chúng hợp thành lời cảnh cáo người tự tin: Vậy thì, ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Có lẽ câu này đặc biệt nói đến những tín hữu mạnh mẽ, là người nghĩ mình có thể đua đòi để tự làm thỏa mãn bản thân mà không sợ bị ảnh hưởng. Người như thế đang gập nguy cơ lớn lao nhất là sa vào bàn tay sửa phạt của Đức Chúa Trời.
10:13 Nhưng rồi Phaolô nói thêm lời an ủi tuyệt vời cho người đang chịu cám dỗ. Ông dạy rằng những thử nghiệm, thử thách và cám dỗ trước mặt chúng ta đều chẳng có cám dỗ nào quá sức loài người (Bản Anh ngữ ghi là "thảy đều là tầm thường phổ thông cho mọi người"). Tuy nhiên, Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hể cho chúng ỉa bị cám dỗ quá sức mình đâu. Ngài không hứa giải thoát chúng ta khỏi cám dỗ thử thách, nhưng Ngài có hứa giới hạn cường độ cám dỗ. Ngài còn hứa thêm sẽ mở đàng cho ra khỏi, để chúng ta có thể chịu được. Khi đọc câu này, không thể nào không sửng sốt trước sự yên ủi lớn lao do câu này đem lại cho những thánh đồ của Đức Chúa Trời đang chịu thử thách trải bao thế kỷ. Những tín hữu non ưẻ bám vào câu Kinh Thánh này như chiếc phao cứu sinh, và những tín hữu lớn tuổi hơn đã nương tựa trên câu Kinh Thánh này như dựa vào gối vậy. Có lẽ một số độc giả của Phaolô vào lúc này đang bị cám đỗ dữ dội để sa vào thờ lạy hình tượng. Phaolô an ủi họ bởi ý tưởng Đức Chúa Trời sẽ không để bất kỳ sự cám đỗ nào vượt quá sức chịu đựng xảy đến cho họ. Đồng thời, họ phải được báo trước đừng nên phơi mình trước cám dỗ.
10:14 Phần từ 10:14-11:1 quay về giải quyết cụ thể hem đề tài thịt dâng làm của cúng cho thần tượng. Trước hết, Phaolô đề cập câu hỏi liệu tín hữu cỏ nên dự những bữa tiệc trong các đền thờ tà thần không (câu 14-22).
Hỡi kẻ yêu dấu của tôi, vậy nên hãy tránh khỏi sự thờ lạy hình tượng. Có lẽ thử thách thật sự đối với tín hữu tại Côrinhtô chính là được mời dự tiệc cúng tế tà thần tại một ữong những đền miều đó. Có lẽ vài người cảm thấy họ dư sức vượt ưên cám dỗ. Có lẽ họ còn nói chắc chắn chẳng tổn hại gì nếu chỉ đến đó một lần thôi. Lời khuyên được soi dẫn của sứ đồ ấy là: Hãy tránh khỏi sự thờ lạy hình tượng, ông không bảo hãy nghiên cứu nó, làm quen nó kỹ hơn, hay đùa giỡn với nó bằng bất cứ phương cách nào. Họ phải chạy ngược chiều lại với nó.
10:15,16 Phaolô biết ông đang nói với những người thông minh, là người có thể hiểu ông đang nói gì. Trong câu ló, ông đang nói đến Tiệc Thánh của Chúa. Ông nói trước hết: "Cái chén phước lành mà chúng ỉa chúc phước, há chẳng phải là thông với huyết của Đấng Christ sao?" Chén phước lành nói đến chén nước nho được dùng trong Lễ Tiệc Thánh. Đây là chén nói đến phước lành lớn lao đã đến cho chúng ta thông qua sự chết của Đấng Christ; do đó được gọi là chén phước lành. Cụm từ mà chúng ta chúc phước có nghĩa "vì cớ đó chúng ta dâng lên lời tạ om." Khi cầm chén đưa lên môi, ưên thực tế chúng ta đang nói mình là những người dự phần hết thảy các ích lợi phát lưu từ dòng huyết của
Đấng Christ. Do đó, chúng ta có thể diễn ý câu này như sau:
Cái chén nói về phước hạnh lớn lao đã đến với chúng ta qua dòng huyết của Đức Chúa Jêsus, và cũng là chén chúng ta dâng lời tạ ơn nhận lãnh, chén đó còn gì khác hơn là lời làm chứng cho sự kiện hết thảy tín hữu đều là người dự phần các ích lợi từ dòng huyết của Đấng Christ? Điều đó cũng đúng cho chiếc bánh chúng ta bẻ ra, tức là ổ bánh Ương Lễ Tiệc Thánh. Khi chúng ta ăn bánh, ưên thực tế chúng ta nói mình thảy đều được cứu nhờ Đấng Christ đã dâng thân thể Ngài ưên thập tự giá ở Gôgôtha, và bởi đó chúng ta được trở nên chỉ thể Ương Thân Ngài. Nói ngắn gọn, chén và bánh nói đến sự thông công với Đấng Christ, về việc dự phần chức vụ vinh hiển của Ngài dành cho chúng ta.
Người ta đã thắc mắc vì sao huyết lại được đề cập trước trong câu này, ương khi lúc Chúa thiết lập Lễ Tiệc Thánh, bánh được đề cập trước. Câu trả lời khả dĩ ấy là ở đây Phaolô đang nói đến thứ tự của các biến cố khi chúng ta được bước vào ừong mối thông công Cơ Đốc. Thông thường, một tân tín hữu hiểu giá Ưị của huyết Đấng Christ trước khi nhận ra chân lý về một thân thể duy nhất. Do đó, câu này có thể nêu thứ tự để chúng ta hiểu về sự cứu rỗi.
10:17 Hết thảy mọi tín hữu, dầu có nhiều, cũng chỉ một thân thể trong Đấng Chrỉst, được đại diện bởi một ổ bánh. Hết thảy đểu có phần chung trong một cái bánh theo ý nghĩa hết thảy đều được thông công trong những ích lợi phát lưu từ việc dâng thân thể của Đấng Christ.
10:18 Điều Phaolô đang nói ữong câu này ấy là: Ăn tại bàn Tiệc Thánh của Chúa biểu thị sự thông công với Ngài. Điều này cũng đúng cho những người Ysơraên nào ăn con sinh tế. Điều này có nghĩa họ được thông công với bàn thờ. Rõ ràng, điều này nói đến của lễ thù ân. Dân chúng đem của lễ của họ đến đền thờ. Một phần của dâng dùng lửa thiêu ừên bàn thờ; phần kia dành cho các thầy tế lễ, nhưng phần thứ ba được biệt riêng ra cho người đàng và các bạn hữu. Họ ăn của dâng này ữong cùng ngày đó. Phaolô đang nhấn mạnh mọi người nào ăn của tế lễ dâng lên thì chính họ đã liên hiệp với Đức Chúa Trời và với dân sự Ysơraên, và nói ngắn gọn, với toàn bộ những gì mà bàn thờ nói ra.
Nhưng điều này phù hợp thế nào với phần Kinh Thánh chúng ta đang nghiên cứu? Câu trả lời rất đom giản. Việc ăn Tiệc Thánh nói đến sự thông công với Chúa thể nào, và đán Ysơraên trong việc ăn của lễ thù ân nói đến mối thông công với bàn thờ của Đức Giêhôva thể nào, thì việc ăn tại lễ cúng thần tượng trong đền miều cũng nói đến mối thông công với thần tượng thể ấy.
10:19 Nói vậy có ý chi? của cúng thẩn tượng có giá trị gì và thần tượng có ra gì chăng? Có phải Phaolô muốn hàm ý qua toàn bộ câu này rằng thịt dâng cho thần tượng đã thay đổi đặc điểm hay phẩm chất của nó không? Hay ông muốn nói thần tượng là có thật, nó biết nghe, thấy và có quyền năng? Hiển nhiên câu trả lời cho cả hai câu hỏi trên đều là "không."
10:20 Điều Phaolô muốn nhấn mạnh ấy là: Những đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỷ. Bằng một phương cách kỳ lạ và mầu nhiệm nào đó, việc thờ lạy hình tượng được liên kết với ma quỉ. Khi sử dụng các thần tượng, ma quỉ kiểm soát lòng và ưí của những người thờ phượng chúng. Có một ma quỉ, là Satan, nhưng có rất nhiều quỷ là sứ giả và tác nhân của nó. Phaolồ nói thêm: "Tôi không muốn anh em thông đồng với các quỷ."
10:21 Anh em chẳng có thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của các quỉ; chẳng có thể dự tiệc của Chúa, lại dự tiệc của các quỉ. Trong câu này, chén của Chúa là cụm từ nghĩa bóng để mô tả các ích lợi đến cho chúng ta thông qua Đấng Christ. Đây là một biện pháp tu từ gọi là phép hoán dụ, trong đó vật chứa đựng được dùng để biểu thị vật được chứa đựng. Tương tự, cụm từ bàn tiệc của Chúa là cách diễn tả tu từ. Bàn tiệc không phải là một với Tiệc Thánh của Chúa, dầu vậy có thể bao gồm cả Tiệc Thánh của Chúa. Bàn là vật dụng để bày biện thức ăn và nơi thưởng thức sự thông công. ổ đây, bàn tiệc của Chúa nói lên toàn bộ lượng các phước hạnh mà chúng ta được hưởng ương Đấng Christ.
Khi Phaolô nói anh em chẳng có thể uống chén cùa Chúa và cũng uống chén của các quỉ; anh em chẳng có thể dự tiệc của Chúa, lại dự tiệc của các quỉ, ông không có ý nói đây là điều không thể có về mặt thuộc thể. Lấy ví dụ, vẫn có khả năng về mặt thuộc thể cho tín hữu đến đền thờ tà thần và dự tiệc tại
đó. Nhưng điều Phaolô muốn nói ở đây ấy là điều ấy sẽ không nhất quán về đạo đức. Sẽ là hành động phản bội và bất trung với Chúa Jêsus khi một mặt tuyên bố trung thành hay tuyên thệ trung thành với Ngài, rồi lại đi thông công với những người dâng của tế lễ cho các hình tượng. Điều đó là không phải lẽ về mặt đạo đức và hoàn toàn sai quấy.
10:22 Không những thế, mà còn không thể làm điều này mà không trêu lòng Chúa ghen. Đúng như William Kelly nói: "Tình yêu thương không thể nào không ghen tuông với những cảm tình lan man, sẽ không phải là tình yêu nếu không nổi giận trước sự không chung thủy."35 Cơ Đốc nhân nên sợ làm buồn lòng Chúa như thế, sợ ưêu chọc sự phẫn nộ công bình của Ngài. Chúng ta có nghĩ mình mạnh hơn Ngài không? Có nghĩa, chúng ta có dám làm buồn lòng Ngài và liều lĩnh chuốc lấy sự đoán phạt sửa ữị của Ngài trên chúng ta không?
10:23 Sứ đồ chuyển đề tài dự tiệc cúng tế thần tượng sang một số những nguyên tắc chung đáng phải chi phối Cơ Đốc nhân Ương nếp sống hằng ngày của họ. Khi nói mọi sự đểu có phép làm, ông không có ý bảo "mọi sự" theo ý nghĩa tuyệt đối. Lấy ví dụ, ông không đời nào ám chỉ ông có phép phạm tội sát nhân hay say rượu! Một lần nữa ở đây, chúng ta phải hiểu cụm từ này chỉ nói đến những vấn đề không quan trọng về đạo đức. Trong đời sống Cơ Đốc có một lãnh vực rất lớn mà nơi đó có những việc bản thân chúng vốn hoàn toàn hợp pháp, thế nhưng vẫn còn nhiều nguyên do khác khiến Cơ Đốc nhân sẽ trở nên thiếu khôn ngoan nếu dự phần vào. Vì vậy Phaolô nói: "Mọi sự có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đểu có ích." Lấy ví dụ, có thể một tín hữu hoàn toàn có phép làm một vấn đề nào đó, thế nhưng lại hoàn toàn thiếu khôn ngoan khi xét đến những tập quán dân tộc của dân chúng nơi ông đang cư trú. Cũng vậy, có những điều bản thân chúng hợp pháp nhưng có thể không gây dựng đức tin, tức là một vấn đề nào đó có thể không gây dựng anh em trong đức tín rất thánh của người ấy. Vậy tôi nên cứ khăng khăng đòi hỏi những quyền lợi riêng của mình, hay nên xem xét đâu là điều sẽ giúp ích cho anh em mình ương Đấng Christ?
10:24 Trong mọi quyết định của chúng ta, chúng ta đừng nên ích kỷ cứ nghĩ đến những thứ sẽ đem lại ích lợi cho riêng mình, nhưng trái lại chúng ta thà nghĩ việc nào sẽ đem lại ích lợi cho người lân cận mình. Nguyên tắc chúng ta đang nghiên cứu ữong phần này có thể áp dụng rất tốt cho những vấn đề ăn mặc, thức ăn uống, tiêu chuẩn sống, mức sống, và những thú giải trí chúng ta dự phần vào.
10:25 Nếu tín đồ đến hàng thịt để mua thịt, thì không bị buộc phải hỏi người bán xem thịt này có dâng cho thần tượng chưa. Bản thân thịt đó sẽ không bị ảnh hưởng bằng bất kỳ hình thức nào, vì vậy sẽ không liên quan gì đến lòng trung thành với Đấng Christ.
10:26 Khi giải thích lời khuyên này, Phaolô trích lời Thithiên 24:1: "Đất và mọi vật trong đất đểu thuộc về Đức
Giêhôva." Ý chính ở đây là: thịt chúng ta ăn đã được Chúa cung cấp rộng rãi cho chúng ta với ý định cụ thể cho sử dụng. Heinrici cho chúng ta biết những từ ngữ từ Thithiên 24 này được sử dụng rất phổ thông giữa vòng người Do Thái để làm lời cầu nguyện tạ ơn tại bàn ăn.
10:27 Giờ đây Phaolô giải quyết một tình huống khác mà có lẽ khiến tín hữu nêu nhiều thắc mắc. Giả sử người tin Chúa mời một tín hữu đến nhà ăn tối. Cơ Đốc nhân có được tự do nhận lời mời như thế không? Có chứ. Nếu được mời đến dự bữa ăn tại nhà của người không tin và bạn muốn đi, thì bạn có quyền tự do "không cứ họ dọn ra đổ gì, hãy ân đi hết thảy, đừng vì cớ lương tâm mà hỏi chi hết."
10:28 Nếu đang bữa ăn, một Cơ Đốc nhân khác cỏ mặt, và đó là người có lương tâm yếu đuối và báo cho bạn biết món thịt bạn đang ăn đã được dâng làm của cúng, bạn có nên ăn món đó không? Không. Bạn đừng nên ăn uống thỏa thích, vì khi làm như vậy, có thể gây vấp phạm cho người kia và làm tổn thương lương tâm của người. Bạn cũng đừng nên ăn nếu sẽ cản trở người chưa tin Chúa tiếp nhận Chúa qua hành động này. Đến cuối câu 28, Thithiên 24:1 được trích dẫn một lần nữa: "Đất và mọi vật chứa trong đất đểu thuộc về Chúa" (trong Bản Anh ngữ)36
10:29 Trong trường hợp vừa trưng dẫn, bạn sẽ không kiêng ăn vì cớ lương tâm của chính mình. Là tín hữu, bạn sẽ có trọn quyền tự do để ăn thịt. Nhưng người anh em yếu đuối ngồi bên cạnh có lương lâm của họ về việc đó, vì vậy bạn kiêng ăn vì cớ tôn Ương lương tâm của người ấy.
Có lẽ được phép diễn ý câu hỏi "Vì cớ nào sự tự do tôi phải bị lương tâm kẻ khác đoán xét?" như sau:
Vì sao tôi lại tỏ quyền tự do của mình cách ích kỷ để ăn thịt đó rồi vì ăn như vậy mà bị lương tâm người kia lên án? Vì sao tôi lại đưa lương tầm của mình ra cho lương tâm người kia lên án? Vì sao tôi lại để cho điều tốt lành của mình bị nói xấu?
(Xem Rôma 14:16). Một miếng thịt có quan trọng đến nỗi tôi gây vấp phạm cho một anh em tín hữu trong Đức Chúa Jêsus Christ đến như thế không? (Tuy nhiên, nhiều nhà giải kinh tín ở đây Phaolô đang ưích dẫn lời phản đối của người Côrinhtô, hay đang đặt câu hỏi tu từ, trước khi ưả lời câu hỏi ấy ương các câu đi tiếp sau.)
10:30 Dường như Phaolô đang muốn nói rằng: đối với ông, dường như rất mâu thuẫn khi một mặt dâng lời tạ em Chúa, còn mặt kia thì bởi việc đó lại đang làm tổn thương một anh em. Thà tự bỏ một quyền lợi hợp pháp hơn là dâng lời tạ em Chúa về một điều có thể khiến cho người khác chê bai mình. William Kelly nhận định: "Thà tự bỏ bản ngã của mình để khỏi khiến quyền tự do của mình bị người khác lên án hay bị nói xấu vì cớ điều mình đã tạ ơn Chúa." Cớ sao lại dùng quyền tự do để rồi gây vấp phạm như thế? Cớ sao việc tôi dâng lời tạ ơn lại trở thành không gây dựng hay bị gọi là phạm thượng hay gây tai tiếng xấu?
10:31 Có hai quy tắc quan trọng hướng dẫn chúng ta ữong toàn bộ nếp
sống Cơ Đốc của mình. Quy tắc thứ nhất là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và quy tắc thứ nhì là ích lợi của người đồng loại mình. Phaolô nêu nguyên tắc thứ nhất ở đây: "Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chỉ khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm." Những thanh niên Cơ Đốc thường đối diện với những quyết định để xét xem một quá ừình hành động nào đó là đúng hay sai cho họ. cần áp đụng quy tắc rất tốt nẩy: Trong việc đó có điều nào làm vinh hiển Đức Chúa Trời không? Trước khi dự phần vào, bạn có thể cúi đầu cầu hỏi Chúa xem Ngài có được vinh hiển và được ca ngợi bởi việc bạn sắp làm không?
10:32 Quy tắc thứ nhì là phúc lợi của những đồng bạn mình. Chúng ta đừng nên làm gương xấu hay dịp vấp phạm, hoặc cho người Giuđa, người Gờréc, hay là Hội Thánh của Đức Chúa Trời. ở đây, Phaolô chia toàn nhân loại thành ba hạng người. Đương nhiên, người Do Thái là dân Ysơraên. Người Gờréc là những người ngoại bang chưa trở lại tiếp nhận Chúa, còn Hội Thánh của Đức Chúa Trời bao gồm mọi tín hữu thật ứong Đức Chúa Jêsus Christ, dầu đó là bầy chiên Do Thái hay ngoại bang. Trên một phương diện, chúng ta chắc chắn gây vấp phạm cho người khác và chọc họ nổi thịnh nộ nếu cứ trung tín làm chứng cho họ. Tuy nhiên, đó không phải là điều được nói đến ở đây. Đúng hem, sứ đồ đang nghĩ đến gương xấu không cần thiết phải có. ông cảnh cáo chúng ta đừng sử dụng những quyền hợp pháp của mình mà gây cho người khác vấp phạm.
10:33 Phaolô có thể thành thật nói ông tìm cách gắng sức đẹp lòng mọi người ương mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người. Có lẽ rất hiếm người từng sống vị tha được như vị đại sứ đồ Phaolô.
11:1 Câu Ì của đoạn li tốt hơn chắc nên đi cùng với đoạn lo. Phaolô vừa mới nói về cách ông gắng sức đánh giá mọi hành động của mình theo ảnh hưởng của chúng trên người khác. Giờ đây ông bảo người Côrinhtô bắt chước ông, cũng như ông đã bắt chước Đấng Chrỉst. Ông từ bỏ mọi lợi thế cá nhân và quyền lợi cá nhân để giúp những người xung quanh mình. Người Côrinhtô nên làm tương tự chứ đừng khoe khoang quyền tự do của họ cách ích kỷ đến độ ngăn ưở Tin Lành của Đấng Christ hay gây vấp phạm cho anh em yếu đuối.
c. Về Khăn Trùm Dấu cùa Phụ Nữ (11:2-
16).
Câu 2-1 ố của đoạn li dành cho đề tài khăn trùm đầu của phụ nữ. Những câu còn lại giải quyết những nạn lạm dụng liên quan đến Tiệc Thánh (câu 17-30). Phần thứ nhất của đoạn này đã bị ừanh luận rất nhiều. Có người nghĩ huấn thị tại đây chỉ có thể áp dụng cho thời Phaolô. Có người còn đi xa hom nữa để cho rằng những câu này phản ánh thành kiến của Phaolô đối với phụ nữ, vì ông là người độc thân! Lại cỏ người chỉ đơn giản chấp nhận sự dạy dỗ của phần này, tìm cách vâng lời những huấn thị của đoạn này dẫu họ chẳng hiểu được những huấn thị đó.
11:2 Trước hết sứ đồ khen người Cồrinhtô về cách họ nhớ đến ông trong
mọi dịp, và đã giữ vững những truyền thống (Bản Anh ngữ) đúng như ông đã dạy dỗ họ. Những truyền thống (bản Việt Ngữ chỉ ghi là "những điều") không nói đến những thói quen và những tập quán đã xuất hiện ương Hội Thánh trải bao năm qua, nhưng ương trường hợp này, đúng hơn nói đến những lời dạy dỗ được soi dẫn của sứ đồ Phaolo.
11:3 Giờ đây Phaolô giới thiệu đề tài khăn trùm đầu của phụ nữ. Ấn đàng sau lời dạy của ông là sự kiện mọi xã hội có trật tự đều được-xây dựng ưên hai cột trụ - thẩm quyền và sự vâng phục thẩm quyền đó. Không thể nào có một cộng đồng đang hoạt động đúng chức năng mà lại không tuân giữ hai nguyên tắc này. Phaolô gợi ý ba mối quan hệ liên quan đến thẩm quyền và sự vâng phục. Thứ nhất, Đấng Christ là đẩu mọi người; Đấng Christ là Chúa, và người nam phải vâng phục Ngài. Thứ nhì, đàn ông là đẩu đàn bà; địa vị làm đầu đã giao cho người nam, và phụ nữ phải ở dưới thẩm quyền của người nam. Thứ ba, Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ; ngay cả trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời cũng có một Đấng đã giữ địa vị cai trị, và Đấng kia giữ địa vị sẵn lòng thuận phục. Những tấm gương này về quyền làm đầu và thuận phục đã được chính Đức Chúa Trời hoạch định và mang tính nền tảng ương cách Ngài sắp xếp cõi vũ trụ.
Ngay từ đầu nên nhấn mạnh sự thuận phục không có nghĩa sự thấp kém. Đấng Christ thuận phục Đức Chúa Cha, nhưng Ngài không thấp kém hem
Đức Chúa Cha. Phụ nữ không thấp kém hơn nam giới, dầu phải thuận phục nam giới.
11:4 Mọi người đàn ông nào cầu nguyện hoặc giảng đạo mà trùm đẩu lại thì làm nhục đầu mình, tức là làm nhục Đấng Christ. Trên thực tế, câu này nói người nam ấy không công nhận Đấng Christ là đẩu của mình. Vì vậy, đây là một hành động khinh thường trắng Ươn.
11:5 Nhưng phàm người đàn bà cầu nguyện hoặc giảng đạo mà không trùm đẩu lại, thì làm nhục đẩu mình, có
nghĩa là làm nhục người nam. Trên thực tế, người nữ này đang nói mình không công nhận quyền người nam làm đầu do Chúa ban, và sẽ không thuận phục quyền đó.37
Nếu đây là câu Kinh Thánh duy nhất trong Kinh Thánh nói về đề tài này, thì sẽ hàm ý hoàn toàn chấp nhận được cho người nữ cầu nguyện hay nói tiên ừi trong hội chúng miễn là trên đầu cỏ khăn hay một loại khăn trùm khác. Nhưng ở chỗ khác Phaolô dạy phụ nữ phải im lặng giữa hội chúng (I.Cồrinhtô 14:34), họ không được phép dạy hay có quyền trên người nam nhưng phải cứ giữ yên lặng (I.Timôthê 2:12).
Thực ra những buổi nhóm của hội chúng vẫn chưa xuất hiện mãi cho đến câu 17, vì vậy những lời dạy dỗ về khăn trùm đầu ương câu 2-16 không thể bị giới hạn vào các buổi nhóm của Hội Thánh. Chúng áp dụng cho bất kỳ lúc nào người nữ cầu nguyện hay nói tiên tri. Người nữ cầu nguyện thầm ương hội chúng, vì I.Timôthê 2:8 giới hạn sự
cầu nguyện trước Hội Thánh cho người nam (nghĩa đen là "người giống đực" (males)). Vào những lúc khác, người nữ cầu nguyện thành tiếng hay cầu nguyện thầm. Người nữ nói tiên tri khi dạy những phụ nữ khác (Tít 2:3-5) hay dạy con học Trường Chúa Nhật.
11:6 Nếu đàn bà không trùm đầu, thì có thể cạo đầu đi. Nhưng nếu phụ nữ thấy hớt tóc hoặc cạo đầu là xấu hổ, thì nên trùm đầu lại. Đầu không trùm khăn của phụ nữ thì cũng xấu hổ y như thể tóc bị cạo đi. Không phải sứ đồ đang truyền lệnh mớ chiến dịch hớt tóc, nhưng đúng hơn, đang cho biết sự nhất quán về đạo đức sẽ đòi hỏi những gì!
11:7 Trong câu 7- 10, Phaolô dạy sự thuận phục của người nữ đối với người nam bằng cách quay về với Sự Sáng Thế. Điều này sẽ vĩnh viễn mai táng bất kỳ ý kiến nào cho rằng lời ông dạy người nữ trùm đầu là điều phù hợp về văn hóa Ương thời của ông nhưng không áp dụng cho chúng ta ngày nay. Quyền làm đầu của người nam và sự thuận phục của người nữ đã là mạng lịnh của Đức Chúa Trời từ buổi ban đầu.
Trước hết, người nam là hình ảnh và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời còn người nữ là vinh hiển của người nam.
Điều này có nghĩa người nam được đặt ưên đất để làm người đại diện của Đức Chúa Trời, để thực thi quyền quản trị ưên đất. Đầu không trùm của người nam là lời chứng không thành tiếng cho sự kiện này. Người nữ không hề được giao địa vị làm đẩu này; thay vào đó, người nữ là vinh hiển của đàn ông theo ý nghĩa nàng "làm nổi bật thẩm quyền của người nam," như cách W.E. Vine đã diễn ta.38
Đàn ông không nên trùm đẩu ương khi cầu nguyện; việc đó sẽ tương đương với việc che trùm vinh hiển của Đức Chúa Trời, và đó sẽ là lăng mạ Đấng Oai Nghiêm Thiên Thượng.
11:8 Tiếp theo, Phaolô nhắc chúng ta nhớ không phải đàn ông được dựng nên từ đàn bà, bèn là dàn bà được dựng nên từ đàn ông. Đàn ông có trước, sau đó đàn bà được ra từ sườn của đàn ông. Quyền ưu tiên này của người đàn ông củng cố lập luận của sứ đồ để binh vực quyền làm đầu của người nam.
11:9 Kế tiếp, mục đích của sự sáng thế được ám chỉ để làm sáng tỏ ý này. Không phải đàn ông chủ yếu vì đàn bà mà được dựng nên, bèn là đàn bà vì cớ đàn ông vậy. Chúa nói rõ ứong Sáng Thế Ký 2:18: "Giêhôva Đức Chua Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó."
11:10 Vì địa vị thuận phục của người nữ đối với người nam, nên đàn bà phải có dấu hiệu trẽn đẩu chỉ về quyển phép mình nương cậy. Dấu hiệu chỉ về quyển phép chính là khăn trùm đầu, và ở đây không nói đến thẩm quyền của chính người nữ, nhưng nói đến sự thuận phục thẩm quyền của chổng mình.
Vì sao Phaolô nói thêm "vì cớ các thiên sứ"? Chúng ta gợi ý rằng các thiên sứ là những khán giả xem điều đang diễn ra ưên đất ngày nay, cũng như họ đã là khán giả chứng kiến những điều diễn ra tại cuộc sáng thế. Trong sự sáng thế đầu tiên, họ đã thấy
người nữ lật đổ địa vị làm đầu của người nam như thế nào. Bà đã quyết định điều mà đáng ra phải do Ađam quyết định. Vì cớ đó, tội lỗi đã vào trong nhân loại cùng với hậu quả khôn lường của sự khốn khổ và bất hạnh. Đức Chúa Trời không muốn điều xảy ra tại sự sáng thế đầu tiên được lập lại ữong sự sáng thế mới. Khi các thiên sứ nhìn xuống, Ngài muốn họ thấy người nữ đang hành động thuận phục người nam, và bày tỏ ra bề ngoài bởi chiếc khăn trùm ưên đầu.
Có lẽ chúng ta tạm dừng ở đây để nói rằng khăn trùm đầu chỉ là một dấu hiệu bề ngoài và chỉ có giá ưị khỉ là dấu hiệu bề ngoài của nét duyên dáng bề trong. Nói cách khác, người nữ có thể đội khăn trùm trên đầu nhưng vẫn không thực sự vâng phục chồng mình. Trong trường hợp như thế, đội khăn trùm đầu chẳng có giá trị gì cả. Điều quan ữọng nhất chính là bảo đảm chắc chắn tấm lòng mình thật sự thuận phục; sau đó khăn trùm ưên đầu người nữ mới ưở nên thực sự có ý nghĩa.
11:11 Không phải Phaolô đang hàm ý người nam hoàn toàn độc lập khỏi người nữ, vì vậy ông nói thêm: "Nhưng trong Chúa người nam vẫn cẩn người nữ và người nữ vẫn cẩn người nam." Nói cách khác, người nam và nữ lệ thuộc lẫn nhau. Họ cần nhau và ý tưởng về sự thuận phục không hề xung đột với ý tưởng lệ thuộc lẫn nhau.
11:12 Đàn bà đã ra từ đàn ông bởi sự sáng thế, có nghĩa người nữ được dựng nên từ xương sườn của Ađam. Nhưng Phaolô nói rõ đàn ông cũng sanh ra bởi đàn bà. ở đây, ông đang nói đến tiến trình sinh nở. Người nữ đã sanh ra đứa trẻ mai sau lớn lên trớ thành người nam này. Vì vậy Đức Chúa Trời đã tạo dựng sự cân bằng hoàn hảo này để cho thấy người này không thể tồn tại thiếu người kia được.
Cả thảy (mọi sự) đểu ra bởi Đức Chúa Trời có nghĩa Ngài đã lập cách thiên thượng mọi điểu này, vì vậy không hề có lý do gì để phàn nàn. Các mối quan hệ này không những do Đức Chúa Trời dựng nên, mà mục đích của chúng còn là để tôn vinh hiển danh Ngài. Toàn bộ điều này phải khiến người nam khiêm nhường và người nữ thỏa lòng.
11:13 Giờ đây sứ đổ thách thức người Côrinhỉô tự đoán xét giữa vòng họ xem đàn bà cẩu nguyện với Đức Chúa Trời mà không trùm đẩu thì có hiệp lẽ không. Ông kêu gọi đến ý thức có ương bản năng của họ. Lời gợi ý chính là người nữ bước vào Ương hiện diện của Đức Chúa Trời mà không trùm đầu thì đó là không tôn kính hay không đứng đắn lịch sự.
11:14 ở đây không nói rõ lẽ tự nhiên dạy thế nào để chúng ta biết người nam để tóc dài là đấng hổ thẹn. Có người cho rằng tóc của người nam sẽ không tự nhiên mọc thành những lọn dài như tóc người nữ. Đối với người nam, để tóc dài sẽ ưở nên giống người nữ. Trong hầu hết các nền văn hóa, người nam đều để tóc ngắn hơn người nữ.
11:15 Câu 15 đã bị nhiều người hiểu lầm nặng nề. Có người cho rằng tóc phụ nữ được ban làm khăn trùm,
nên không cần có khăn che đầu nào
khác nữa. Nhưng lời dạy dỗ như thế vỉ phạm nghiêm ương phần Kinh Thánh này. Nếu không thấy phân đoạn này đề cập đến hai loại khăn trùm, thì phân đoạn này sẽ trở nên hết sức khó hiểu. Có thể chứng tỏ điều này bằng cách tham khảo về câu 6. ở câu 6, chúng ta thấy: "Ví bằng người đàn bà không trùm đầu, thì cũng nên hớt tóc đi." Theo cách giải thích vừa nói ưên, điều này sẽ có nghĩa nếu người nữ "không đội tóc lên," thì có lẽ nàng nên cạo đầu đi. Nhưng điều này thật khôi hài. Nếu nàng không "đội tóc lên," thì cũng không thể nào cạo đầu nàng được!
Lập luận thực tế ừong câu 15 chính là: có sự tương tự thực tế giữa điều thuộc linh và điều thuộc lẽ tự nhiên. Đức Chúa Trời ban cho người nữ chiếc khăn trùm tự nhiên của sự vinh hiển theo cách mà Ngài đã không ban cho người nam. Điều này có ý nghĩa thuộc linh. Điều này dạy rằng khi người nữ cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nàng nên đội khăn trùm ưên đầu. Điều nào đúng trong lãnh vực tự nhiên thì cũng nên đúng Ương lãnh vực thuộc linh.
11:16 Sứ đồ kết thúc phần này với lời tuyên bố: "Bằng có ai muốn cãi lẽ, thì chúng tôi không có thói quen ấy, mà các Hội Thánh Đức Chúa Trời cũng không có nữa." Có phải Phaolô muốn nói những điều ông vừa nói ra vẫn chưa đủ quan trọng để còn phải ưanh cãi về chúng, theo như cách lâu nay người ta vẫn gợi ý? Có phải ông muốn nói trong các Hội Thánh không hề có phong tục phụ nữ phải trùm đầu như thế? Có phải ông muốn nói những lời dạy dỗ này là tùy ý chọn và không nên áp đặt trên phụ nữ như những điều răn mạng lịnh của Chúa? Dường như thật kỳ quặc nếu có ai giải thích như thế, thế nhưng ngày nay người ta vẫn thường nghe giải nghĩa như vậy. Điều này sẽ có nghĩa Phaolô xem những lời dạy dỗ này chẳng có kết quả thực tế nào, và ông vừa mới phí phạm cả nửa đoạn Kinh Thánh để phát biểu chúng!
Có ít nhất hai lối giải thích khả dĩ cho câu Kinh Thánh này và phù hợp với cả phần còn lại của Kinh Thánh. Trước hết, có thể sứ đồ đang nói ông lường trước có những người nào đó sẽ cãi lẽ về những vấn đề này, nhưng ông nói thêm chúng ỉa không có thói quen như thế, có nghĩa không có thói quen ừanh cãi điều này. Chúng ta không ữanh cãi về những vấn đề như thế, nhưng chấp nhận chúng là sự dạy dỗ của Chúa. Một lối giải thích khác nữa, do William Kelly đưa ra, ấy là Phaolô đang nói các Hội Thánh của Đức Chúa Trời không hề có phong tục để cho phụ nữ cầu nguyện hay nói tiên tri mà không trùm đầu lại.
D. Luận Vế Tiệc Thánh (11:17-34) 11:17 Sứ đồ quở ưách người Côrinhtô vì giữa vòng họ có nhiều chia rẽ khi nhóm lại với nhau (câu 17-19). Hãy để ý sự lập đi lập lại cụm từ "sự nhóm lại của anh em" hay những từ ngữ có liên quan (11:17,18,20,33,34; 14:23,26). Trong 11:2 Phaolô có dịp khen họ đã giữ những truyền thống mà ông đã dạy cho họ, nhưng có một điều mà ông không thể khen họ, và đó là vấn đề ông sắp nói đến. Khỉ tập trung lại để nhóm chung với nhau, họ không nhóm
lại để làm cho mình hay hơn, mà làm cho mình dở hơn. Đây là lời nhắc nhở nghiêm trọng cho hết thảy chúng ta rằng có thể ra về từ các buổi nhóm của Hội Thánh mà bị tổn hại hơn là được ích lợi.
11:18 Nguyên nhân đẩu tiên để quở trách chính là vì có những sự phân rẽ, hay những vụ ly khai. Điều này không nói đến các bè phái đã tách ra khỏi Hội Thánh và lập thành những hội thông công riêng biệt, nhưng đúng hơn nói đến những phe nhóm ở bên ữong hội chúng. Một phe ly khai là bè đảng từ bên ương, còn hệ phái là một phe đảng khác hẳn ở bên ngoài. Phaolô có thể tin những lời báo cáo này về sự phân rẽ, vì ông biết người Côrinhtô đang ở Ương tình ữạng xác thịt, và trước đây trong thơ ông đã có dịp quở trách những sự chia rẽ của họ. F. B. Hole viết: Phaolô sẵn sàng tin ít nhất một phần những lời báo cáo tình trạng chia rẽ tại Côrinhtô, vì ông biết do tình trạng xác thịt của họ, chắc chắn có những bè đảng ương bướng này giữa vòng họ. ơ đây, Phaolô lập luận từ tình trạng của họ tiến sang hành động của họ. Biết họ sông trong tình trạng xác thịt và ăn ở như con loài người, nên ông biết họ chắc chắn sẽ trở thành nạn nhân của khuynh hướng thâm căn cô để trong tâm trí con người để lập thành những quan niệm cương quyết của mình, kết cuộc dẫn đến những vụ ly khai và những sự phân rẽ. Ông cũng biết Đức Chúa Trời chống lại sự ngu dại của họ và nhân cơ hội bày tỏ những ai được Ngài đẹp lòng, bước đi theo Thánh Linh chứ không theo con
người; và do đó tránh được toàn bộ
chuyện gây chia rẽ này.39 11:19 Phaolô nhìn thấy trước những vụ ly khai đã bắt đầu rồi tại Côrinhtô sẽ ngày càng gia tăng cho đến khi càng trớ nên nghiêm ữọng hơn. Dầu nói chung, điều này sẽ gây hại cho Hội Thánh, thế nhưng vẫn có một điều tốt ra từ đó, tức là những ai thật sự thiêng liêng và những người được Đức Chúa Trời đẹp lòng sẽ được công nhận giữa vòng người Côrinhtồ (bản Việt Ngữ ghi là được nhận biết trong anh em những kẻ nào thật là trung thành). Khi Phaolô nói "chắc trong vòng anh em phải có bè đảng,"40 điều này không có nghĩa đây là lẽ tất yếu về đạo đức41. Không phải Đức Chúa Trời đang bỏ qua những vụ chia rẽ ương Hội Thánh ở đây. Trái lại, Phaolô muốn nói vì những tình trạng xác thịt của người Côrinhtô, nên không thể tránh khỏi nạn nhiều bè đảng. Những vụ chia rẽ là bằng chứng cho thấy có người đã không phân biệt được tâm tình của Chúa.
11:20 Giờ đây Phaolô hướng lời quớ trách thứ nhì của mình nhằm vào những nạn lạm dụng liên quan đến Tiệc Thánh. Khi Cơ Đốc nhân nhóm lại với nhau, bề ngoài có vẻ như dự Tiệc Thánh của Chúa, nhưng lối cư xử của họ đáng trách đến nỗi Phaolô nói họ không thể nhớ đến Chúa đúng như cách mà Ngài đã thiết lập. Có lẽ họ tỏ vẻ bề ngoài, nhưng toàn bộ cách ứng xử của họ sẽ ngăn ưở mọi sự ghi nhớ thật về Chúa.
11:21 Trong những ngày đầu của Hội Thánh, Cơ Đốc nhân ăn mừng bữa
"agapẽ," hay bữa tiệc yêu thương cùng với Tiệc Thánh của Chúa. Bữa tiệc yêu thương có phần giống một bữa ăn chung, cùng dự ương tính thần yêu thương và thông công. Cuối bữa tiệc yêu thương, Cơ Đốc nhân thường tưởng nhớ đến Chúa qua bánh và rượu. Nhưng chẳng mấy chốc, những nạn lạm dụng đã xen vào. Lấy ví dụ, câu Kinh Thánh này hàm ý bữa tiệc yêu thương đã đánh mất ý nghĩa thật của nó. Không những Cơ Đốc nhân không chờ đợi nhau, mà người giàu còn hạ nhục những anh em nghèo hơn mình bằng những bữa ăn phung phí và không chia sẻ với người nghèo. Có người ra về vẫn còn đói, trong khi những người khác thật sự say quá độ! Vì Tiệc Thánh thường đến sau bữa tiệc yêu thương, nên họ vẫn còn say sưa khi ngồi dự Tiệc Thánh của Chúa.
11:22 Sứ đồ phẫn nộ quở trách lối cư xử đáng xấu hổ như thế. Nếu cứ khăng khăng tiếp tục như thế, thì đáng ra họ ít nhất cũng phải còn lòng tôn kính để đừng làm chuyện đó trong một buổi nhóm của Hội Thánh. Ăn uống quá độ tại một thời điểm như thế và làm cho những anh em nghèo hơn của mình phải hổ thẹn là hết sức không phù hợp với đức tin Cơ Đốc. Phaolô không thể không rút lại lời khen khỏi các thánh đồ vì đã hành động như vậy; và khi rút lại lời khen, ông nhân tiện lên án họ nặng nề.
11:23 Để cho thấy sự tương phản giữa hành vi của họ với ý nghĩa thật của Tiệc Thánh, ông trở lại với sự thiết lập nguyên thủy của buổi lễ ấy. Ông cho thấy đây không phải là một bữa ăn hay một bữa tiệc tầm thường, nhưng là một mạng lịnh long trọng của Chúa. Phaolô nhận sự hiểu biết của mình về lễ này trực tiếp từ Chúa, và ông đề cập điều này để cho thấy bất kỳ sự vi phạm nào cũng sẽ MỞ nên thật sự bất tuân. Như vậy, điều ông đang dạy ở đây chính là điều ông đã nhận được bởi sự khải thị.
Trước hết, ông nhắc lại thể nào Chúa Jêsus trong đêm Ngài bị nộp đã lấy bánh. Cách dịch nguyên văn sẽ là: "Đang khi Chúa bị phản." Đang khi âm mưu rồ dại để giao nộp Ngài đang diễn ra ở bên ngoài, thì Chúa Jêsus đã nhóm lại ưên phòng cao với các môn đồ và lấy bánh.
Việc này diễn ra ban đêm không nhất thiết có nghĩa về sau Tiệc Thánh phải bắt buộc cử hành chỉ vào ban đêm mà thôi. Thời bấy giờ, mặt ười lặn chính là lúc bắt đầu ngày của người Do Thái. Ngày của chúng ta bắt đầu từ lúc mặt Ười mọc. Cũng nên lưu ý có sự khác biệt giữa tấm gương của các sứ đồ và những lời giáo huấn của các sứ đồ. Chúng ta không bị bắt buộc phải làm mọi điều các sứ đồ đã làm,, nhưng chúng ta hầu như chắc chắn có bổn phận phải vâng giữ mọi điều các sứ đồ đã dạy.
11:24 Trước hết, Chúa Jêsus cầm lấy bánh, rồi tạ ơn. Vì bánh làm hình bóng về thân thể Ngài, nên ưên thực tế Ngài đang tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã được ban cho một thân thể của con người để Ngài có thể đến thế gian Ưong thân thể đó và chịu chết đền tội cho thế gian.
Khi Cứu Chúa nói: "Nẩy là thân thể ta," có phải Ngài muốn nói bánh thực sự trở thành thân thể của Ngài theo một ý nghĩa thực tiễn nào đó không? Giáo điều biến thể thuyết của Công Giáo Lamã quả quyết bánh và rượu đã biến thành thân và huyết của Đấng Christ đúng theo nghĩa đen. Giáo lý đồng thể thuyết của phái Lutheran dạy rằng thân và huyết thật của Đấng Chrỉst hiện ở Ương, ở với, ở dưới bánh và rượu trên bàn Tiệc Thánh.
Để ưả lời các quan điểm này, chỉ cần nhớ khi Đức Chúa Jêsus thiết lập lễ kỷ niệm này, thân thể của Ngài vẫn chưa bị phó nộp, huyết của Ngài cũng vẫn chưa đổ ra. Khỉ Chúa Jêsus nói: "Nẩy là thân thể ta," Ngài muốn nói: "Đây là biểu tượng của thân thể ta." Hoặc "Đây là hình ảnh về thân thể ta đã bị bẻ ra vì cớ các ngươi." Ăn bánh này tức là nhớ đến Ngài trong sự chết chuộc tội của Ngài thay cho chúng ta. Có sự dịu dàng khôn tả ương những lời của Chúa chúng ta "để nhớ đến ta."
11:25 Cũng một thể ấy, sau bữa tối, Chúa Jêsus cũng lấy chén Lễ Vượt Qua và nói rằng: "Chén này là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ la." Tiệc Thánh của Chúa được thiết lập ngay lập tức sau Lễ Vượt Qua. Đó là lý do Kinh Thánh nói Chúa Jêsus cầm lấy chén sau khi ăn bữa tối rồi. về chén, Ngài phán đây là giao ước mối trong huyết Ngài. Điều này chỉ về giao ước mà Đức Chúa Trời hứa cho dân Ysơraên trong Giêrêmi 31:31-34. Đây là lời hứa vô điều kiện, qua đó Ngài đồng ý thương xót sự không công bình của họ và không còn nhớ đến tội lỗi gian ác của họ nửa. Những điều khoản của giao ước mới cũng được nêu trong Hêbơrơ 8:10-12. Giao ước đã có hiệu lực tại thời điểm bấy giờ, nhưng lòng vô tín đã ngăn dân Ysơraên không được hưởng giao ước đó. Mọi người nào tin cậy Đức Chúa Jêsus thì nhận được những ích lợi đã được hứa ban. Khỉ dân Ysơraên quay về với Chúa, họ sẽ được những phước hạnh của giao ước mới; điều đó sẽ diễn ra ữong Một Ngàn Năm Cai Trị của Đấng Christ ưên ừần gian. Giao ước mới được phê chuẩn bởi huyết của Đấng Chrỉst, và đó là lý do Ngài nói chén là giao ước mới trong huyết Ngài. Nền của giao ước đã được thiết lập qua thập tự giá.
11:26 Câu 26 đụng đến thắc mắc nên cử hành Tiệc Thánh thường xuyên đến mức nào. Ây vậy mỗi lẩn anh em ăn bánh này, uống chén này. Không có một quy tắc duy luật nào được thiết lập ra; cũng không nêu một ngày tháng ấn định sẵn nào đó. Từ Công Vụ 20:7, dường như rõ ràng thông lệ của các môn đồ là nhóm lại mỗi ngày thứ nhất của tuần lễ để nhớ đến Chúa. Thánh lễ này không chỉ dành cho những ngày đầu của Hội Thánh được chứng minh dổi dào qua cụm từ cho đến lúc Ngài đến. Godet nói cách rất hay rằng Tiệc Thánh của Chúa là "mối liên kết giữa hai lần hiện đến của Ngài, là sự kỷ niệm về lần hiện đến này, và là vật làm tin cho lần đến kia."42
Trong toàn bộ lời dạy về Tiệc Thánh, cần phải thấy không có lời nào
nói một mục sư hay linh mục cử hành lễ. Đây là một buổi lễ kỷ niệm đơn giản để lại cho toàn bộ dân sự của Đức Chúa Trời. Cơ Đốc nhân nhóm lại với nhau đơn giản với tư cách những tín hữu -những thầy tế lễ để bởi đó tuyên bố sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến.
11:27 Sau khi đã luận đến nguồn gốc và mục đích của Tiệc Thánh, giờ đây sứ đồ quay sang các hậu quả của việc dự Tiệc Thánh cách sai lầm. Bất cứ ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Chúng ta thảy đều không xứng đáng được dự bữa Tiệc Thánh long trọng này. Theo ý nghĩa đó, chúng ta không xứng đáng chút nào trước lòng thương xót và nhân từ của Chúa dành cho chúng ta. Nhưng điều đó không phải là đề tài ở đây. Không phải Sứ đồ đang nói đến sự không xứng đáng của riêng cá nhân chúng ta. Đã được tẩy sạch bởi huyết của Đấng Christ, nên chúng ta có thể đến gần Đức Chúa Trời ữong toàn bộ sự xứng đáng của con rất yêu dấu Ngài. Nhưng Phaolô đang nói ở đây đến hành vi đáng xấu hổ vốn đặc trưng cho người Côrinhtô khi họ nhóm lại dự Tiệc Thánh. Họ đã mắc tội bất cẩn, không tôn kính. Hành động như vậy tức là mắc tội với thân và huyết Chúa.
11:28 Khi đến dự Tiệc Thánh, chúng ta nên dự trong một điều kiện có ưa xét. Phải xưng tội và từ bỏ; phải bồi thường; phải xin lỗi những người đã bị mình xúc phạm. Nói chung, chúng ta nên bảo đảm chắc chắn mình đang ồ ương tình ưạng chính đáng của tâm hổn.
11:29 Ăn uống.cách không xứng đáng tức là ăn uống sự đoán xét cho mình, vì không phân biệt thân Chúa.
Chúng ta nên nhận thấy thân Chúa đã được ban để có thể cất bỏ tội lỗi chúng ta. Nếu cứ tiếp tục sống trong tội đổng thời vẫn dự Tiệc Thánh của Chúa, thì chúng ta đang sống cách dối tía.. F. G. Patterson viết: "Nếu dự Tiệc Thánh mà vẫn còn tội lỗi chưa được đoán xét trên mình, thì chúng ta không phân biệt thân của Chúa, là thân đã chịu tan nát để dẹp bỏ tội lỗi ấy đi."
11:30 Không chịu tự xét đoán sẽ đem lại sự đoán xét để sửa phạt của Chúa giáng trên Hội Thánh Côrinhtô. Có nhiều người đau ốm, và không ít kẻ ngủ. Nói cách khác, bịnh tật thuộc thể đã đến cho một số người, và có người đã được cất về Thiên đàng. Vì không tự đoán xét tội lỗi ương đời sống họ, nên Chúa buộc phải sửa phạt họ.
11:31 Mặt khác, nếu chúng ta tự đoán xét lấy mình, thì không cần phải trừng phạt chúng ta như thế.
11:32 Đức Chúa Trời đang đối đãi với chúng ta như chính con của Ngài. Ngài yêu chúng ta tha thiết đến nỗi không thể cho chúng ta tiếp tục sống ưong tội. Vì vậy chúng ta nhanh chóng cảm thấy cây trượng của người chăn kéo cổ mình trở về với Ngài. Đúng như có người nói: "Những thánh đồ này có thể phù hợp cho Thiên đàng (ương Đấng Christ) nhưng không được để lại trên đất để làm một lời chứng."
11:33 Lúc tín hữu hội lại để dự bửa tiệc yêu thương, hay ơgapẽ, họ nên chờ đợi nhau, và đừng tiến hành cách ích kỷ đến độ không quan tâm đến các thánh
đồ khác. "Chờ đợi nhau" là tương phản với câu 21, "ai cũng nôn nả mà ăn bữa riêng mình."
11:34 Ví bằng có ai đói, hãy ân tại nhà mình. Nói cách khác, không được phép nhầm lẫn bữa tiệc yêu thương, hồi đó có liên kết với Tiệc Thánh của Chúa, với một bữa ăn bình thường. Xem thường đặc điểm thiêng liêng của bửa tiệc ấy tức là nhóm lại để chuốc lấy sự đoán xét.
Còn các việc khác, lúc tôi đến được sẽ đoán định. Rõ ràng còn nhiều vấn đề thứ yếu khác đã được đề cập với vị sứ đồ trong bức thơ gởi từ Côrinhtô. ồ đây, ông bảo đảm sẽ đích thân giải quyết các vấn đề đó khi đến thăm.
E. Luận Về Các Ân Tứ Của Thánh Linh Và Cách Sử Dụng Các Ân TƯ Ấy Trong Hội Thánh (Đoạn 12-14)
Đoạn 12-14 luận về các ân tứ của Thánh Linh. Đã có nhiều nạn lạm dụng ân tứ ương hội chúng tại Côrinhtô, đặc biệt ân tứ nói tiếng lạ, và Phaolô viết thơ sửa lại những nạn lạm dụng này.
Tại Côrinhtô có những tín hữu nhận được ơn nói tiếng lạ, có nghĩa được ban quyền năng để nói các thứ tiếng ngoại quốc chưa hề học đến.43 Nhưng thay vì dùng ân tứ này để tôn vinh Đức Chúa Trời và gây dựng đức tín cho các tín hữu khác, họ lại đang đùng để khoe khoang. Họ đứng lên trong các buổi nhóm và nói những ngôn ngữ không ai hiểu được, hy vọng gây ấn tượng trên người khác bởi trình độ nói ngôn ngữ thành thạo của họ. Họ tôn cao các ân tứ dấu hiệu này ưên những ân tứ khác, và tuyên bố những người nói tiếng lạ có đời sống thuộc linh cao ưọng hem. Điều này một mặt đẫn đến kiêu ngạo, và mặt khác dẫn đến những cảm giác ganh tị, mặc cảm tự ti và thấy mình vô giá ưị. Chính vì vậy, sứ đồ cần phải sửa lại những thái độ sai lầm này và thiết lập những biện pháp kiểm soát khi vận dụng các ân tứ, đặc biệt ân tứ tiếng lạ và nói tiên ưi.
12:1 Ông không muốn các thánh đồ tại Côrinhtô chẳng biết về những biểu hiện thuộc linh hay các ân tứ. Cách lý giải theo nghĩa đen ở đây là "Hỡi anh em, giờ đây tôi không muốn anh em chẳng biết gì về 'những điều thuộc linh'." Hầu hết các bản dịch cung cấp thêm từ ngữ "các sự ban cho" hoặc "các ân tứ" để làm cho ữọn nghĩa. Tuy nhiên, câu kế tiếp gợi ý có lẽ Phaolô đang suy nghĩ không những đến các biểu hiện của Thánh Linh mà thôi, nhưng còn đến biểu hiện của các tà linh nữa.
12:2 Trước khi hoán cải, người Côrinhtô là người thờ thần tượng, bị các tà linh bắt làm nô lệ. Họ sống trong sợ hãi, bị các ảnh hưởng ma quỉ này dẫn dụ. Họ chứng kiến các biểu hiện siêu nhiên của thế giới linh và nghe những lời nói do linh thôi thúc. Dưới ảnh hưởng của các tà linh, đôi khi họ bị mất quyền tự chủ, nói và làm những việc vượt quá năng lực ý thức của chính họ.
12:3 Giờ đây khi đã được cứu, tín hữu phải biết cách phán đoán mọi biểu hiện của thần linh, tức là biết cách để biện biệt giữa tiếng nói của tà linh với tiếng nói đích thực của Thánh Linh. Phép thử nghiệm hết sức quan ương
chính là lời làm chứng về Đức Chúa Jêsus. Nếu một người nói: "Đức Chúa Jêsus đáng nguyền rủa," bạn có thể chắc chắn người ấy do ma quỉ xui giục, vì các tà linh mang đặc trưng nói phạm thượng và rủa sả danh Đức Chúa Jêsus. Thánh Linh Đức Chúa Trời không bao giờ khiến bất kỳ ai nói về Cứu Chúa như thế; chức vụ của Ngài là tôn cao Đức Chúa Jêsus. Ngài khiến người ta nói Chúa Jêsus là Chúa không phải chỉ ừên môi miệng, nhưng bằng sự tuyên xưng nhiệt tình trọn vẹn của tấm lòng và đời sống họ.
Lưu ý Ba Ngôi ttong Đức Chúa Trời Ba Ngôi được đề cập ữong câu 3 cũng như ưong câu 4- ố.
12:4 Tiếp theo, Phaolô cho thấy tuy có nhiều ân tứ khác nhau của Thánh Linh trong Hội Thánh, nhưng có sự hiệp một cơ bản và gồm ba mặt, liên quan đến ba ngôi vị của Đức Chúa Trời.
Trước hết, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Người Côrinhtô đang hành động dường như thể chỉ có duy nhất một ân tứ - là tiếng lạ. Phaolô nói: "Không đâu, sự hiệp một của anh em không tìm thấy nơi sự sở hữu một ân tứ chung, nhưng trái lại được tìm thấy ưong sự sở hữu Đức Thánh Linh, Đấng vốn là nguồn của mọi ân tứ."
12:5 Kế tiếp, sứ đồ cho thấy có nhiều chức vụ khác nhau hay có nhiều sự phục vụ khác nhau trong Hội Thánh. Hết thảy chúng ta đều không có cùng một công việc. Nhưng điều chúng ta có chung với nhau ở đây ấy là bất kỳ chúng ta làm gì thì đều làm cho cùng một Chúa và nhằm phục vụ người khác (chứ không phải phục vụ bản thân).
12:6 Rồi một lần nữa, dầu có nhiều việc làm khác liên quan đến các ân tứ thuộc linh, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là Đấng ban quyền năng cho mỗi tín hữu. Nếu một ân tứ dường như thành công hem hay ngoạn mục hơn hay quyền năng hom ân tứ khác, thì không phải bởi cớ người sở hữu ân tứ ấy có bất kỳ điều gì ưổỉ hơn người khác. Chính bởi Đức Chúa Trời là Đấng ban quyền năng ấy.
12:7 Đức Thánh Lỉnh bày tỏ Ngài ra ừong đời sống mỗi người bằng cách ban một ân tứ nào đó. Không có tín hữu nào không có một chức năng cần thi hành. Và các ân tứ được ban vì ích chung cho toàn thân thể. Các ân tứ không được ban ra nhằm tự phô bày bản thân, hay thậm chí để tự làm thỏa mãn bản thân, nhưng để giúp người khác. Đây là điểm then chốt trong toàn bộ phần thảo luận này.
Điều này tự nhiên dẫn đến danh sách một số các ân tứ của Thánh Linh.
12:8 Lời nói khôn ngoan là quyền năng siêu nhiên để nói ra với sự sáng suốt thiên thượng, hoặc để giải quyết những nan đề khó khăn, binh vực đạo, giải quyết cách xung đột, đưa ra những lời khuyên thực tiễn, hay để kháng án trước các bậc cầm quyền thù địch. Êtiên đã thể hiện lời nói khôn ngoan đến nổi kẻ thù "không chống lại nổi với trí khôn người cùng với Đức Thánh Linh, là Đấng người nhờ mà nói" (Cồng Vụ ó:10).
Lời nói tri thức là quyền năng để truyền đạt thông tín Chúa đã bày tỏ.
Điều này được minh họa qua cách Phaolô sử dụng những cụm từ như là "Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em" (I.Côrinhtô 15:51) và "Vả, này là điều chúng tôi nhờ Lời Chúa mà rao bảo cho anh em" (I.Têsalônica 4:15). Theo ý nghĩa chủ yếu là truyền đạt lẽ thật mới, lời nói tri thức đã chấm dứt, vì đức tín Cơ Đốc đã được truyền cho các thánh một lần đủ rồi (Giuđe 3). Tập hợp giáo lý Cơ Đốc đã hoàn chỉnh. Tuy nhiên, theo ý nghĩa thứ yếu, lời nói tri thức cỏ lẽ vẫn còn ở với chúng ta. vẫn còn có sự truyền đạt mầu nhiệm sự hiểu biết thiên thượng cho những người sống ữong mối thông công mật thiết với Chúa (xem Thithiên 25:14). Việc chia sẻ hiểu biết này với người khác chính là lời nói tri thức.
12:9 Ân tứ đức tin là khả năng thiên thượng để cất bỏ những ngọn núi khó khăn đang khi theo đuổi ý muốn của Đức Chúa Trời (13:2) và để thực hiện những kỳ công vĩ đại cho Chúa khi đáp ứng với một số mạng lịnh hay lời hứa nào đó của Đức Chúa Trời đúng như tìm thấy Ương lời Ngài hay như được truyền đạt một cách riêng tư. George Muller là ví dụ điển hình về người có ân tứ đức tín. Không hề tỏ nhu cầu của mình ra cho ai ngoại trừ Đức Chúa Trời, nhưng ông đã chăm sóc cho mười ngàn trẻ mồ côi trong thời gian sáu mươi năm.
ơn chữa bịnh liên quan đến quyền năng thi hành phép lạ để chữa các bịnh tật.
12:10 Làm các phép lạ cố thể bao
gồm việc đuổi quỷ, thay đổi vật chất từ dạng này sang dạng khác. Gọi người chết sống lại, và thi hành quyền năng ữên các hiện tượng tự nhiên. Philíp đã làm nhiều phép lạ tại Samari, bới đó có được nhiều người nghe Tin Lành (Công Vụ 8:6,7).
ơn nói tiên tri, theo ý nghĩa chính yếu của từ này, có nghĩa một người nhận những khải thị trực tiếp từ Đức Chúa Trời rồi truyền chúng lại cho người khác. Đôi khi các tiên tri báo trước các biến cố tương lai (Công Vụ 11:27,28; 21:11); thường xuyên hem, họ chỉ việc diễn tả tâm trí của Đức Chúa Trời. Giống như các sứ đồ, họ có liên quan đến nền của Hội Thánh (Êphêsô 2:20). Bản thân họ không phải là nền, nhưng họ thiết lập nền Ương những điều họ dạy về Chúa Jêsus. Một khi nền đã được lập xong, thì không còn nhu cầu cần các tiên tri nữa. Chức vụ của họ được bảo tổn cho chúng ta qua các trang Tân Ước. Vì Kinh Thánh đã hoàn tất, nên chúng ta bác bỏ bất kỳ người nào tự gọi là tiên ưi để tuyên bố có những chân lý phụ thêm đến từ Đức Chúa Trời.44
Theo ý nghĩa yếu hom, chúng ta dùng từ ngữ "tiên tri" để mô tả bất kỳ người giảng đạo nào công bố lời Đức Chúa Trời cách có thẩm quyền, rõ ràng chính xác và hiệu quả. Nói tiên tri cũng bao gồm việc quy sự ngợi khen cho Đức Chúa Trời (Luca 1:67,08) khích lệ và làm vững mạnh đức tín dân sự Ngài (Công Vụ 15:12).
Phân biệt các thần mô tả quyền năng để khám phá một tiên tri hay một người nào khác đang nói bởi Đức Thánh
Linh hay bởi Satan. Người có ân tứ này thì có năng lực đặc biệt để phân biệt xem một người là kẻ giả mạo hay kẻ cơ hội chẳng hạn. Vì vậy, Phierơ có thể vạch ưần Simôn là người bị hư hoại bới sự cay đắng và đang ở trong xiềng xích của tội ác (Công Vụ 8:20-23).
ơn nói nhiều thứ tiếng, như đã được nói ở phần trên, là năng lực để nói một ngôn ngữ ngoại quốc chưa từng học. Tiếng lạ được ban làm một đấu hiệu, đặc biệt cho Ysơraên.
Thông giải tiếng lạ là quyền năng kỳ diệu để hiểu một ngôn ngữ mình chưa từng biết đến trước đây và để truyền đạt sứ điệp bằng tiếng địa phương.
Có lẽ điều rất ý nghĩa ấy là danh sách các ân tứ này bắt đầu với những ân tứ liên quan chủ yếu đến lý trí và kết thúc với những ân tứ giải quyết chủ yếu với tình cảm. Người Côrinhtô đã đảo ngược trật tự này Ương suy nghĩ của họ. Họ tôn cao ân tứ tiếng lạ trên hết các ân tứ khác. Bằng cách nào đó, họ nghĩ một người càng có nhiều Thánh Linh thì càng bị chinh phục nhiều hơn bới một quyền năng vượt quá bản thân mình. Họ đã lẫn lộn quyền năng với đời sống thuộc linh.
12:11 Toàn bộ các ân tứ được đề cập Ương câu 8- 10 đều do đồng một Đức Thánh Linh ban ra và kiểm soát. Một lần nữa ở đây, chúng ta thấy Ngài không ban cùng một ân tứ cho mọi người. Ngài phân phát sự ban cho ấy riêng cho mỗi người, tùy theo ý Ngài muốn. Đây là một điểm quan trọng khác nữa - Đức Thánh Linh phân phát các ân tứ theo quyền tể trị tối thượng của Ngài. Nếu chúng ta thực sự hiểu điều này, thì một mặt sẽ giúp loại trừ kiêu ngạo, vì chúng ta không có điều gì mà không nhận lãnh cả. Và mặt khác sẽ loại bỏ được bất mãn, vì sự khôn ngoan và yêu thương vô hạn đã quyết định xem chúng ta nên có ân tứ nào, và sự chọn lựa của Ngài là hoàn hảo. Thật sai lầm nếu mọi người đều khao khát có cùng một ân tứ. Nếu mọi người đều chơi cùng một nhạc cụ, bạn sẽ không bao giờ có được một dàn nhạc hòa tấu. Và nếu một thân thể chỉ gồm có lưỡi mà thôi, thì đó sẽ là một vật kỳ quái.
12:12 Thân thể con người là minh họa cho sự hiệp một và sự đa dạng. Thân là một, thế nhưng có nhiều chi thể. Dầu hết thảy các tín hữu đều khác nhau và thực hiện nhiều chức năng khác nhau, thế nhưng hết thảy họ đều kết hợp lại để tạo thành một đem vị vận hành đúng chức năng - là thân thể.
Có thể dịch chính xác hơn cụm từ "Đấng Christ khác nào như vậy" là "Đấng Christ này khác nào như vậy." "Đấng Christ này" ở đây không những nói đến Đức Chúa Jêsus Christ vinh hiển ở ữên Thiên đàng, nhưng còn nói đến Đầu trên Thiên đàng và nói đến những chi thể của Ngài ở ưên đất này. Mọi tín hữu đều là chi thể của Thân Thể Đấng Christ. Cơ thể con người là phương tiện để một người diễn tả chính mình cho người khác thể nào, thì Thân Thể Đấng Christ cũng là phương tiện Ưên đất này được Ngài chọn để bày tỏ chính Ngài cho thế gian biết thể ấy. Đây là bằng chứng về ân điển diệu kỳ mà Chúa sẽ luôn luôn cho phép cụm từ "Đấng Christ này" được dùng để bao
gồm những ai toong chúng ta vốn là chỉ thể của thân Ngài.
12:13 Phaolô tiếp tục giải thích chúng ta ữở thành chi thể ữong thân của Đấng Christ bằng cách nào. Chúng ta... đểu đã chịu phép báptêm chung (Bản Anh ngữ có chữ "bởi") (hoặc ương) một Đức Thánh Linh để hiệp làm một thân. Cách dịch nguyên văn hơn ở đây sẽ là "ương45 một Đức Thánh Linh." Có thể câu này có nghĩa Thánh Linh là yếu tố để chúng ta được làm phép báptêm vào Ngài, cũng giống như nước là yếu tố mà chúng ta được nhúng vào ương phép báptêm cho người tín Chúa. Hoặc có thể câu này nói Đức Thánh Linh chính là Tác Nhân, là Đấng thực hiện phép báptêm, vì vậy "bởi một Đức Thánh Linh." Đây là một ý nghĩa chắc chắn hơn và dễ hiểu hơn.
Phép báptêm Đức Thánh Linh xảy ra ưong ngày Lễ Ngũ Tuần. Hội Thánh được khai sinh vào thời điểm đó. Chúng ta dự phần các ích lợi của phép báptêm ấy khi được tái sanh. Chúng ta ưỏ thành chi thể ương Thân của Đấng Christ.
Có rất nhiều điểm quan trọng cần lưu ý tại đây. Thứ nhất, phép báptêm của Đức Thánh Linh là sự vận hành thiên thượng để đặt tín hữu vào trong Thân Của Đấng Christ. Đây không phải là một với phép báptêm bằng nước. Điểu này rõ ràng từ Mathiơ 3:11; Giăng 1:33; Công Vụ 1:5. Đây không phải là một công tác của ân điển đến sau sự cứu rỗi để bởi đó tín hữu ưở nên thiêng liêng hơn, thuộc lỉnh hơn. Hết thảy người Côrinhtô đều đã chịu phép báptêm trong Đức Thánh Linh, thế nhưng Phaolô quớ trách họ vì vẫn là người xác thịt - chứ không phải người thuộc linh (3:1). Cũng không phải nói tiếng lạ là dấu hiệu bất biến của việc chịu phép báptêm bới Đức Thánh Linh. Hết thảy người Côrinhtô đều đã chịu báptêm, nhưng không phải hết thảy đều nói tiếng lạ (12:30). Có những từng trải khủng hoảng về Đức Thánh Linh khi tín hữu đầu phục quyền kiểm soát của Thánh Linh và lúc bấy giờ được ban quyền năng từ trên cao. Nhưng một từng ưải như thế không phải là một với phép báptêm của Đức Thánh Linh, và đừng nên lẫn lộn từng ưải ấy với phép báptêm bằng Đức Thánh Linh.
Câu Kinh Thánh tiếp tục nói tín hữu đểu dã chịu uống chung một Đức Thánh Lỉnh. Điều này có nghĩa họ dự phần Thánh Linh của Đức Chúa Trời theo ý nghĩa họ tiếp nhận Ngài với tư cách một Đấng cư ngụ ừong lòng và nhận lãnh các ích lợi của chức vụ Ngài trong đời sống họ.
12:14 Nếu không có sự đa dạng của các chi thể, bạn không có một thân thể người. Bắt buộc phải có nhiều chi thể, mỗi chi thể đều khác nhau, hoạt động trong sự vâng lời đầu và cộng tác với các chỉ thể khác.
12:15 Khi thấy sự đa dạng là thiết yếu cho thân thể bình thường và lành mạnh, điều đó sẽ giúp chúng ta tránh khỏi hai nguy hiểm - khỏi xem thường chính mình (câu 15-20) và khỏi xem thường người khác (câu 21-25). Thật phi lý nếu chân cảm thấy mình không quan ương vì không thể làm được việc của bàn tay. Suy cho cùng, bàn chân có
thể đứng, đi bộ, chạy, leo, múa - và đá nữa, cùng vô số việc khác.
12:16 Tai đừng cố gắng trở thành kẻ ngoài cuộc vì cớ tai không phải là mắt. Chúng ta xem đôi tai của mình là chuyện đương nhiên có cho đến khi bị điếc. Lúc đó chúng ta mới nhận thấy đôi tai thực hiện chức năng hiệu quả lớn lao biết dường nào.
12:17 Nếu cả thân đểu là mắt, bạn sẽ có một vật điếc lác kỳ dị chỉ phù hợp cho một buổi biểu diễn phụ trong rạp xiếc. Hoặc nếu cả thân chỉ cỏ tai mà thôi, thì sẽ không có mũi để khám phá khỉ nào hơi ga bị rò rỉ và rồi nhanh chóng không còn khả năng nghe nữa vì lúc đó thân đã bất tỉnh hay chết mất rồi.
Ý Phaolô đang muốn nhắm đến chính là: nếu cả thân đều là lưỡi hết, thì sẽ là một vật kỳ dị và một vật kỳ quái. Thế nhưng người Côrỉnhtô đang nhấn mạnh quá đáng ân tứ nói tiếng lạ đến nỗi trên thực tế, họ đang tạo ra một hiệp hội địa phương mà sẽ có toàn là lưỡi. Nó có thể nói, nhưng chỉ có thể làm nội một chuyện đó mà thôi!
12:18 Đức Chúa Trời sẽ chẳng làm việc ngu dại đến như thế đâu. Với sự khôn ngoan vô song của Ngài, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chỉ thể khác nhau của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt. Chúng ta nên công nhận Ngài biết Ngài đang làm gì! Chúng ta nên biết ơn sâu sắc về bất cứ ân tứ nào Ngài ban cho chúng ta, và vui mừng sử dụng chúng vì vinh hiển của Ngài và gây dựng người khác. Ganh tị ân tứ của người khác là một tội lỗi. Đó sẽ là nổi loạn chống nghịch kế hoạch hoàn hảo của Đức Chúa Trời dành cho đời sống mình.
12:19 Không thể nghĩ ra một thân thể nào mà chỉ có duy nhất một chi thể. Vì vậy người Côrinhtô nên nhớ nếu hết thảy họ đều có ơn nói tiếng lạ, thì họ sẽ không có một thân thể hoạt động đúng chức năng. Các ân tứ khác, dầu kém ngoạn mục và ít gây xúc động mạnh mẽ, nhưng lại rất cần thiết.
12:20 Đúng như Đức Chúa Trời đã chỉ định, có nhiều chỉ thể, nhưng chỉ có một thân. Những sự kiện này thật hiển nhiên trước mắt chúng ta khi nhìn thân thể người, và đáng ra chúng ta cũng phải thấy hiển nhiên y như vậy đối với sự phục vụ của mình trong Hội Thánh.
12:21 Một người ganh tị ân tứ của người khác là dại dột thể nào, thì coi thường ân tứ của người khác hay cảm thấy mình không cần đến người khác cũng dại dột y thế ấy. Mắt không được nói với bàn tay rằng: Ta chẳng cẩn đến mầy; đẩu cũng chẳng được nói với chân rằng: Ta chẳng cẩn đến bay. Mắt có thể thấy những việc cần phải làm, nhưng không thể làm được. Mắt phải nhờ tay làm chuyện đó. Một lần nữa, đầu có thể biết cần phải đi đến một nơi nào đó, nhưng phải nhờ chân đưa mình đến đó.
12:22 Một số chi thể của thân xem ra yếu đuối hơn những chi thể khác. Lấy ví dụ như quả thận, thận dường như không mạnh bằng cánh tay. Nhưng không thể thiếu thận ưong khi có thể thiếu cánh tay. Chúng ta có thể sống không có cánh tay hoặc cẳng chân, hoặc thậm chí không có lưỡi, nhưng chúng ta
không thể sống nếu thiếu tim, phổi, gan hoặc não. Thế nhưng những cơ quan hết sức quan trọng này không bao giờ phơi mình ra trước công chúng. Chúng chỉ thi hành chức năng của chúng chẳng chút phô trương.
12:23 Một số chi thể của thân ưông rất hấp dẫn, còn các chi thể khác lại không tao nhã được như vậy. Chúng ta đền bù bằng cách mặc áo che những chi thể nào không đẹp đẽ cho lắm. Vì vậy, có sự chăm sóc hỗ tương nhất định giữa các chi thể, để giầm thiểu những khác biệt.
12:24 Những phần nào ữong chi thể đã đẹp rồi, thì không cần chú ý thêm. Nhưng Đức Chúa Trời đã kết hợp mọi chỉ thể khác nhau của thân thể thành một cấu trúc hữu cơ. Một số chi thể rất đễ thương, một số chi thể thô và xấu. Một số chỉ thể làm việc rất tốt nơi cồng chúng, một số không tốt bằng. Thế nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta bản năng để ưân trọng mọi chỉ thể, để nhận thấy chúng đều lệ thuộc lẫn nhau, và để bù đắp những khiếm khuyết của những chi thể nào không được đẹp đẽ lắm.
12:25 Sự quan tâm lẫn nhau của các chi thể ngăn ngừa sự chia rẽ hay sự ly khai trong thân. Chi thể này đem đến cho chi thể khác những việc cần thiết, và đổi lại sẽ nhận sự giúp đỡ mà chỉ có chi thể kia mới có thể cho. Đây là cách bắt buộc phải có trong Hội Thánh. Nhấn mạnh quá đáng vào bất kỳ ân tứ nào của Thánh Linh cũng đều dẫn đến xung đột và ly khai.
12:26 Điều gì ảnh hướng một chi thể thì đều ảnh hưởng đến tất cả mọi chỉ thể. Đây là sự kiện ai cũng biết rõ ữong thân thể con người. Chẳng hạn, cơn sốt không chỉ giới hạn ở một phần của thân thể, nhưng ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống của cơ thể. Các thể loại bịnh tật và đau đớn khác cũng vậy. Bác sĩ nhãn khoa thường có thể phát hiện bướu não, bịnh thận, hay nhiễm trùng gan bằng cách nhìn vào mắt. Nguyên nhân ấy là: dầu các chi thể này đều khác nhau và phân biệt với nhau, thế nhưng chúng thảy đều hình thành một phần của một thân thể, và chúng được liên kết hết sức sống còn với nhau đến nỗi điều gì tác động đến một chi thể này thì cũng sẽ tác động đến toàn bộ mọi chi thể khác. Do đó, thay vì bất mãn về số phận của mình, hay mặt khác, thay vì cảm thấy độc lập với nhau, chúng ta đáng phải có một ý thức thật về sự đoàn kết trong Thân Thể Đấng Christ. Bất kỳ điều gì làm tổn thương Cơ Đốc nhân khác cũng đáng phải khiến chúng ta buồn rầu sâu sắc. Tương tự, nếu xem những Cơ Đốc nhân khác là đáng tôn trọng, chúng ta đừng nên cảm thấy ganh tị, nhưng nên cùng vui mừng với người.
12:27 Phaolô nhắc người Côrinhtô nhớ họ là thân thể của Đấng Christ. Điều này không thể nói đến toàn bộ Thân Thể của Đấng Christ. Cũng không có nghĩa Thân Thể nào đó của Đấng Christ, vì chỉ có một Thân Thể duy nhất. Điều này chỉ có thể có nghĩa họ với tư cách tập thể đã hình thành mẫu vi mô hay một mẫu thu nhỏ Thân Thể Đấng Christ. Ai riêng phần nấy chính là một chi thể của một hiệp hội tập thể lớn đó. Như vậy, người ấy nên làm trọn
chức năng của mình mà đừng có bất kỳ cảm giác kiêu ngạo, độc lập, ghen tị hay cảm thấy mình vô giá trị.
12:28 Giờ đây sứ đồ cho chúng ta một danh sách nữa của các ân tứ. Đừng nên xem danh sách nào ữong số này như là danh sách đầy đủ. Đức Chúa Trời đã lập trong Hội Thánh, thứ nhất là sứ đồ. Chữ "thứ nhất" cho thấy không phải hết thảy đều là sứ đồ. Mười hai sứ đồ là người đã được chính Chúa sai phái làm sứ giả của Ngài. Họ đã ở với Ngài trong chức vụ tại thế của Ngài (Công Vụ 1:21,22) và ngoại trừ Giuđa, họ thảy đều đã nhìn thấy Ngài sau khi Ngài phục sinh (Công Vụ 1:2,3,22). Nhưng ngoài mười hai sứ đồ này, còn nhiều người khác nữa cũng là sứ đồ. Người đáng lưu ý nhất là Phaolô. Còn có Banaba (Công Vụ 14:4,14). Giacơ, em ữai của Chúa (Galati 1:19); Sila và Timôthê (I.Têsalônica 1:1; 2:ố). Cùng với các tiên tri Tân Ước. Các sứ đồ đã thiết lập nền tảng giáo lý của Hội Thánh qua điều họ đã dạy dỗ về Chúa Jêsus Christ (Êphêsô 2:20). Theo nghĩa hẹp của từ, chúng ta không còn các sứ đồ nữa. Theo ý nghĩa rộng hơn, chúng ta vẫn còn các sứ giả và những người thiết lập Hội Thánh do Chúa sai đi. Bằng cách gọi họ là các giáo sĩ thay vì các sứ đồ, chúng ta tránh tạo ấn tượng họ có thẩm quyền phi thường và quyền năng của các sứ đổ đầu tiên.
Kế tiếp là các tiên tri. Chúng ta đã nói rồi, các tiên tri là phát ngôn nhân của Đức Chúa Trời, những người nói ra chính Lời của Đức Chúa Trời ương thời trước khi lời ấy được ban ra dưới hình thức thành văn đầy đủ. Thầy giáo là những người đem lời của Đức Chúa Trời giải nghĩa ra cho dân sự theo cách đễ hiểu. Các phép lạ có thể nói đến việc gọi người chết sống lại, đuổi quỷ, v.v... Chữa bịnh có liên quan đến sự chữa lành tức thì các chứng bịnh của cơ thể, như đã nói đến trước đây. Cứu giúp được liên kết phổ thông với công tác của các chấp sự, là những người được giao phó các công chuyện vật chất của Hội Thánh. Mặt khác, ơn quản trị thường áp đụng cho các trưởng lão hoặc các giám mục. Đây là những con người lãnh ưách nhiệm quan tâm đến đời thuộc linh và tín kính Chúa của Hội Thánh địa phương. Cuối cùng là ơn nói tiếng lạ. Chúng ta tín thứ tự này có ý nghĩa quan ương. Phaolô đề cập các sứ đồ trước nhất và ơn nói tiếng lạ sau chót. Người Côrinhtô đang đặt ơn nói tiếng lạ lên hàng đầu và xem thường sứ đồ!
12:29,30 Khi sứ đồ hỏi có phải tín đồ đều có cùng một ân tứ không - hoặc sứ đồ, tiên tri, thầy giáo, làm phép lạ, chữa bịnh, cứu giúp, quản trị, ơn nói tiếng lạ, thống giải tiếng lạ - văn phạm trong nguyên văn cho thấy ông chờ đợi và đòi hỏi câu ưả lời "Không".46 Do đó, bất kỳ loại gợi ý nào, hoặc được diễn tả ra hoặc được ám chỉ đi nữa, rằng mọi người đều có ân tứ nói tiếng lạ, thì đều trái ngược với Lời Đức Chúa Trời và xa lạ với toàn bộ khái niệm của thân thể có rất nhiều chi thể khác nhau, mỗi chi thể có chức năng riêng của nó.
Như đã nói ở đây, nếu không phải mọi người đều có ân tứ nói tiếng lạ, thì
sẽ sai lầm nếu dạy rằng nói tiếng lạ là dấu hiệu của phép báptêm bằng Đức Thánh Linh. Vì ương trường hợp này, không phải mọi người đều có thể chờ đợi phép báptêm đó. Nhưng sự thật ấy là mỗi tín hữu đều đã được làm phép báptêm bới Đức Thánh Lỉnh rồi (câu 13).
12:31 Khi Phaolô nói: "Hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết," ông
đang nói với người Côrinhtô như một Hội Thánh địa phương, chứ không phải như với cá nhân. Chúng ta biết điều này vì động từ ương nguyên văn ở số nhiều. Ông nói rằng với tư cách một hội chúng, họ nên ước ao sao cho giữa vòng họ có được một tập hợp tốt các ân tứ có thể gây dựng đức tín. Các ân tứ tốt nhất là ân tứ hữu dụng nhất, chứ không phải những ân tứ ngoạn mục. Mọi ân tứ đều do Đức Thánh Linh ban cho và không nên xem thường ân tứ nào cả. Thế nhưng sự thật là một số ân tứ đem lại ích lợi cho thân thể nhiều hơn các ân tứ khác. Đây là những ân tứ mà mỗi hiệp hội địa phương nên cầu xin Chúa gia tăng trong hội chúng.
Bây giờ tôi sẽ chỉ cho anh em con đường tốt lành hơn. Với những lời này, Phaolô giới thiệu Chương Tình Yêu Thương (I.Côrinhtô 13). Điều ông đang muốn nói ở đây là: chỉ sở hữu các ân tứ không mà thôi thì không quan ưọng cho bằng thực thi các ân tứ ấy Ương tình yêu thương. Tình yêu thương suy nghĩ đến người khác chứ không nghĩ về bản thân mình. Thật kỳ diệu khi thấy một người được Thánh Linh ban ân tứ cách phi thường, nhưng lại càng kỳ diệu hơn nữa khi người đó sử dụng ân tứ để gây dựng người khác ương đức tín hơn là thu hút sự chú ý về bản thân mình.
Người ta thường tách đoạn 13 ra khỏi văn mạch. Họ nghĩ đây là một phân đoạn ương ngoặc, nhằm để giải tỏa căng thẳng về việc nói tiếng lạ trong đoạn 12 và 14. Nhưng không phải như vậy. Đây là một phần hết sức quan Ưọng và tiếp nối lập luận của Phaolô.
Nạn lạm dụng ơn nói tiếng lạ dường như đã gây ra xung đột ừong hội chúng. Sử dụng các ân tứ của họ để tự phô mình, tự gây dựng mình, và tự làm thỏa mãn mình, nên "những chuyên gia ân tứ" (charismatics) này không đang hành động Ưong tình yêu thương. Họ được thỏa mãn từ việc nói trước công chúng bằng thứ ngôn ngữ mà mình chưa hề học, nhưng thật hết sức khó nhọc cho người phải ngồi đó lắng nghe điều họ không hiểu. Phaolô quả quyết mọi ân tứ phải được thực thi ữong tinh thần yêu thương. Mục tiêu của tình yêu thương là để giúp người khác chứ không phải để làm đẹp lòng bản thân mình.
Và có lẽ "những người không thuộc "nhóm charismatics" đã phản ứng quá đáng bằng những hành động thiếu yêu thương. Có lẽ họ thậm chí còn đi xa đến nỗi nói rằng toàn bộ mọi thứ tiếng lạ đều là của ma quỉ. Ngôn ngữ Hylạp của họ có lẽ còn tồi tệ hơn cả những ngôn ngữ "của ân tứ"! Tình trạng thiếu yêu thương của họ có lẽ còn tồi tệ hơn cả chính nạn lạm dụng ơn nói tiếng lạ.
Vì vậy Phaolô khôn ngoan nhắc hết thảy họ nhớ rằng cả hai phía đều cần tình yêu thương. Nếu họ muốn hành
động trong tình yêu thương đối với nhau, nan đề hầu như sẽ được giải quyết. Đây không phải là một nan đề đòi hỏi dứt phép thông công hay dẫn đến chia rẽ; nó đòi hỏi tình yêu thương.
13:1 Dầu một người có thể nói đủ mọi thứ ngôn ngữ, cả ngôn ngữ của loài người lẫn ngôn ngữ thiên sứ, nhưng không sử dụng năng lực này vì lợi ích của người khác, thì chẳng ích gì, cũng chẳng dễ chịu gì hơn âm thanh leng kẹng leng keng của kim loại va chạm nhau. Người ta không hiểu được lời lẽ đã nói ra thì chẳng có lợi ích gì cả. Đó chỉ là thứ tiếng ầm ĩ ưa tấn thần kinh chẳng góp phần gì vào lợi ích chung. Để ơn nói tiếng lạ đem lại ích lợi, thì phải thông giải ơn ấy. Ngay cả khi đó, điều được nói ra cũng phải gây dựng đức tín. Tiếng của các thiên sứ có lẽ là một biện pháp tu từ cho lối nói tôn cao, nhưng không có nghĩa là một thứ ngôn ngữ không ai biết, vì bất cứ khi nào thiên sứ nói với con người Ương Kinh Thánh, thì đó cũng là một lối nói phổ thông, dễ dàng hiểu được.
13:2 Cũng vậy, một người có thể nhận những sự khải thị tuyệt vời đến từ Đức Chúa Trời. Để có thể hiểu đủ các sự mầu nhiệm vĩ đại của Đức Chúa Trời, những chân lý trọng đại từ xưa đến nay vẫn chưa bày tỏ cho ai nhưng giờ đây mới tỏ ra cho người. Có thể người này nhận dồi dào hiểu biết thiên thượng, được ban truyền cách siêu nhiên. Có thể người được ban đức tin phi thường có thể dời được núi. Thế nhưng nếu những sự ban cho tuyệt diệu này chỉ sử dụng vì lợi ích riêng của người ấy chứ không để gây dựng đức tín của các chi thể khác trong Thân Thể Đấng Christ, thì chúng không có giá ưị chi, và người lãnh sự ban cho ấy cũng chẳng ra gì, tức là người ấy chẳng giúp ích được gì cho người khác.
13:3 Nếu sứ đổ phân phát cả gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, hoặc thậm chí bỏ thân mình để chịu đốt, những hành động dũng cảm ấy cũng chẳng ích gì cho ông trừ phi chúng được thực hiện với tính thẩn yêu thương. Nếu ông chỉ đang cố gắng thu hút chú ý về chính mình và tìm cách lưu danh mình, thì việc ông bày tỏ các đức hạnh ấy sẽ ưở nên vô giá trị.
13:4 Có người đã nói: "Phần này không khới đầu như là bài luận thuyết về tình yêu thương, nhưng giống như hầu hết những bửu ngọc văn chương của Tân Ước, phần này được giới thiệu có liên kết với một số tình huống tại địa phương." Hogde nói rõ rằng người Côrinhtô thiếu nhịn nhục, ghen tị, khoe mình, ích kỷ, khiếm nhã, chẳng để ý đến những cảm xúc và ích lợi của người khác, nghi ngờ, tức giận, hay bươi móc lỗi của người khác.
Và vì vậy giờ đây sứ đồ đối chiếu những đặc điểm của tình yêu thật. Trước hết, tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ. Nhịn nhục là sự chịu đựng kiên nhẫn ừong lúc bị khiêu khích. Nhân từ là sự nhân lành tích cực, thực hiện vì lợi ích của người khác. Tình yêu thương chẳng ghen tị người khác; ưái lại hài lòng để người khác sẽ được tôn ưọng và đề cao. Tình yêu thương chẳng khoe mình,
chẳng lẽn mình kiêu ngạo. Tình yêu thương nhận thấy bất kỳ mình có điều gì cũng đều là sự ban cho của Đức Chúa Trời, và biết nơi con người chẳng có điều gì để khoe khoang cả. Ngay cả những sự ban cho của Thánh Linh cũng là do Đức Chúa Trời ban cho cách tối thượng và không khiến cho người ấy kiêu hãnh hay cao ngạo, bất luận ân tứ ấy có ngoạn mục đến đầu đi nữa.
13:5 Tình yêu thương chẳng làm điều trái phép. Nếu đang thực sự hành động trong tình yêu thương, thì sẽ tế nhị và có ý tứ. Tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi cách ích kỷ, nhưng quan tâm đến điều sẽ giúp đỡ được người khác. Tình yêu thương chẳng nóng giận, nhưng sẵn lòng chịu đựng những sự coi khinh và lăng mạ. Tình yêu thương chẳng nghỉ ngờ sự dữ, có nghĩa không quy gán những động cơ xấu cho người khác. Tình yêu thương không nghỉ ngờ những hành động của họ. Tình yêu thương không lừa đảo.
13:6 Tinh yêu thương chẳng vui về điểu không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Trong bản tính con người có tính xấu là muốn vui thú nơi những điều không công bình, đặc biệt nếu một hành động không công bình dường như đem lại ích lợi cho bản thân người đó. Đây không phải là tính thần yêu thương. Tình yêu thương vui mừng với mỗi chiến thắng của lẽ thật.
13:7 Cụm từ "dung thứ mọi sự" có thể muốn nói tình yêu thương kiên nhẫn chịu đựng mọi điểu, hoặc có nghĩa che giấu hoặc che đậy lỗi lầm của người khác. Từ ngữ "dung thứ" cũng có thể dịch là "khỏa lấp." Tình yêu thương không quảng cáo rầm rộ cách không cần thiết về những thất bại của người khác, dầu vậy tình yêu thương phải cương quyết thi hành biện pháp kỷ luật ữong tính thần kính sợ Chúa khi cần thiết. Tình yêu thương tin mọi sự, có nghĩa cố gắng làm cho những hành động và những biến cố mang tính xây dựng tốt nhất có thể có được. Tình yêu thương trông cậy mọi sự theo ý nghĩa sốt sắng ước ao mọi điều đều sẽ là tốt nhất. Tình yêu thương nín chịu mọi sự ưên con đường bắt bớ hay bị ngược đãi.
13:8 Sau khi mô tả những phẩm chất đặc trưng cho những người vận dụng ân tứ của họ trong tình yêu thương, sứ đồ giờ đây nói đến tính vĩnh viễn của tình yêu thương, để đối chiếu với tính tạm thời của các ân tứ. Tình yêu thương chẳng hể hư mất bao giờ. Qua suốt cõi đời đời, tình yêu thương sẽ còn tiếp tục, theo ý nghĩa chúng ta sẽ yêu mến Chúa và yêu mến nhau. Trong khi, những ân tứ này chỉ kéo dài tạm thời mà thôi.
Có hai lối giải thích chính yếu cho câu 8-13. Quan điểm truyền thống cho rằng các ân tứ tiên tri, nói tiếng lạ, và thông biết sẽ chấm dứt khi tín hữu bước vào tình trạng đời đời. Một quan điểm khác xem các ân tứ này đã ngưng rồi, và ngưng khi bộ kinh điển Kinh Thánh được hoàn tất. Để trình bày cả hai quan điểm, chúng ta sẽ diễn ý câu 8- 12 dưới các tiêu đề TÌNH TRẠNG ĐỜI ĐỜI và Bộ KINH ĐIỂN HOÀN CHỈNH.




TÌNH TRẠNG ĐỜI ĐỜI
BỘ KINH ĐIỂN HOÀN CHỈNH
Tình yêu thương sẽ không bao giờ chấm ị dứt. Trái lại, những lời tiên tri hiện có lúc ị này sẽ chấm dứt khi dân sự Chúa bước vào ị quê hương Thiên đàng. Hiện nay có ân tứ về Ị sự thông biết, nhưng ân tứ này sẽ chấm dứt Ị khỉ chúng ta đạt đến chung kết cuối cùng Ị Ưong vinh hiển. (Khi Phaolô nói sự thông ị biết... hầu bị bỏ, ông không thể nói sẽ không còn sự thông biết ưên Thiên đàng. Chắc chắn ông đang nói đến ân tứ sự thông biết Ị để bởi đó truyền đạt các siêu nhiên chân lý thiên thượng.)
Tình yêu thương sẽ khàng bao giờ chấm dứt. Tuy có những lời tiên úi (vào thời điểm của Phaolô), nhưng nhu cầu cần những khải thị ừực tiếp như thế sẽ chấm dứt khi sách cuối cùng của Tán Ước được hoàn tất. ơn nói tiếng lạ vẫn còn được sử dụng ương thời Phaolô, nhưng tự bẩn thân chúng sẽ chấm dứt khi sáu mươi sáu quyển của Kinh Thánh được hoàn tất, vì không còn cần đến chúng nữa để khẳng định công tác giảng đạo của các sứ đồ và các tiên úi (Hềbơrơ2:3, 4). Sự hiểu biết chân lý thiên thượng đang được Đức Chúa Trời ban cho các sứ đồ và các tiên ữi, nhung ân tứ này cũng sẽ chấm dứt khi tập hợp trọn vẹn các giáo lý Cơ Đốc được ừuyền một lần đủ cả.
13:9 Trong đời này, hiểu biết của chúng ta giỏi lắm cũng chỉ mới một phần thôi, và những lời tiên tri của chúng ta cũng như vậy. Trong Kinh Thánh còn rất nhiều điều chúng ta không hiểu được, và trong ơn thần hưu của Đức Chúa Trời còn rất nhiều lẽ mầu nhiệm.
Chúng ta, tức các sứ đồ, biết một phần (theo ý nghĩa chúng ta hiện vẫn đang nhận lãnh sự hiểu biết được soi dẫn qua khải thị trực tiếp từ Đức Chúa Trời), và chúng ta nói tiên trí chỉ một phần (vì chúng ta chỉ có thể diễn đạt những sự khải thị chưa đầy đủ mình đã nhận lãnh được).
13:10 Nhưng khi sự ứọn lành đã đến, tức là khi chúng ta đạt đến tình trạng ữọn lành ương thế giới đời đời, thì những ân tứ của sự hiểu biết chưa ưọn vẹn và lời nói tiên ữi chưa trọn vẹn sẽ bị bỏ.
Nhưng khi sự ừọn lành đã đến, tức khi Bộ Kinh Điển được hoàn tất khi sách cuối cùng được bổ sung vào Tân Ước, thì những sự khải thị định kỷ hay những khải thị từng phần về chân lý thiên thượng sẽ chấm dứt, và việc rao ra chân lý này sẽ bị bỏ đi. Sẽ không còn cần những khải thị chưa trọn vẹn nữa, vì lởi hoàn chỉnh của Đức Chúa Trời sẽ có sẵn ở đây rồi.
13:11 Đời này có thể đem ví với thời con ưẻ, khi những lời nói, hiểu biết và tư tưởng của chúng ta còn rất hạn chế và ấu ưĩ. Tình trạng ưên Thiên đàng có thể ví với tuổi thành nhân trọn vẹn. Bấy giờ tinh trạng con trẻ của chúng ta sẽ là chuyện của quá khứ.
Những ân tứ dấu hiệu có liên kết với thời kỳ con Ưẻ của Hội Thánh. Các ân tứ không phải trò ừẻ con; chúng là những ân tứ cẩn thiết của Đức Thánh Linh. Nhưng một khi khải thị ừọn vẹn của Đức Chúa Trời có sẵn ương Kinh Thánh, thỉ các ân tứ làm phép lạ sẽ không còn cần thiết nữa và sẽ bị loại bỏ. Từ ngữ con trề*7 ở đây có nghĩa một hài nhi chưa đầy đủ năng lực để nói.
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13:12 Chừng nào còn ưên ừần gian này,
chúng ta còn nhìn xem sự việc cách mập mờ
và mơ hồ, dường như đang xem ương chiếc
gương mù mờ vậy. Trái lại, Thiên đàng sẽ
giống như nhìn xem sự việc mặt đối mặt, tức
là không có gì chắn giữa làm mờ tầm nhìn.
Giờ đây hiểu biết của chúng ta chưa trọn
vẹn, nhưng bấy giờ chúng ta sẽ biết cũng
giống như Chúa biết chúng ta vậy - có nghĩa
được biết trọn vẹn hem. Chúng ta sẽ không
bao giờ có sự hiểu biết hoàn hảo, thậm chí
ngay cả khi ở tiên Thiên đàng. Chỉ một mình
Đức Chúa Trời mới là Đấng Toàn Tri. Nhưng
hiểu biết của chúng ta sẽ lớn hơn rất nhiều
so với hiện nay.	
13:13 Đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương là điều Kelly gọi là "những nguyên tác đạo đức chính yếu vốn đặc trưng của Cơ Đốc giáo." Những ân điển này của Thánh Linh là ưổi hơn các ân tứ của Thánh Linh, và cũng lâu bền hơn. Tóm lại, bông trái của Thánh Linh còn quan trọng hơn những ân tứ của Thánh Linh.
Và tình yêu thương là điểu trọng hơn Ưong các ân điển đó, vì tình yêu thương ích lợi nhất cho người khác. Tình yêu thương không tập trung vào bản thân, nhưng tập trung vào người khác.
Giờ đây trước khi rời chương này, cần nhận định vài điểm. Như đã nói ở trên, lối giải thích được chấp nhận rộng rãi nhất cho câu 8- 12 ấy là những câu này đối chiếu những hoàn cảnh trong đời này với những hoàn cảnh trong tình trạng đời đời.
Nhưng rất nhiều Cơ Đốc nhân tín kính Chúa giữ quan điểm BỘ KINH ĐIỀN HOÀN CHỈNH, tin rằng mục đích của các ân tứ làm dấu hiệu chính là để khẳng định công tác giảng đạo của các
Bây giờ (ương thời kỷ các sứ đồ) chúng ta nhìn xem ừong một chiếc gương cách mập mờ. Không một ai ương chúng ta (các sứ đồ) nhận được khải thị đầy đủ của Đức Chúa Trời. Khải thị ấy vẫn đang được ban cho chúng ta từng phần, giống như những mảnh của hình úi uẩn. Khi bộ Kinh nành được hoàn tất, sự mập mờ sẽ bị cất bỏ và chúng ta sẽ thấy toàn bộ bức ứanh. Hiểu biết cứa chúng ta (tức cứa các sứ đồ và các tiên úi) hiện nay là hiểu biết chưa ứọn vẹn. Nhưng khi sách cuối cùng đã được bổ sung vào Tân Ước, chúng ta sẽ biết đầy đủ hơn và biết mật thiết hơn bao giờ hết.
sứ đồ trước khi Lời Đức Chúa Trời được ban ra dưới hình thức văn viết chung cuộc, và nhu cầu cần các ân tứ thỉ hành phép lạ đã không còn nữa khi Tân Ước được hoàn tất. Tuy quan điểm thứ nhì này đáng được xem xét cách nghiêm túc, nhưng hầu như không thể chứng minh được cách dứt khoát. Dẫu tín các ân tứ làm dấu hiệu hầu như đã không còn vào cuối kỷ nguyên các sứ đồ, chúng ta vẫn không thể nói một cách chung cuộc rằng nếu Đức Chúa Trời muốn, Ngài cũng không thể sử dụng các ân tứ ấy ngày nay. Dầu chúng ta theo quan điểm nào đi nữa, bài học lâu bền ấy là: tuy các ân tứ của Thánh Linh là chưa ữọn vẹn và mang tính tạm thời, nhưng bông trái của Thánh Linh là đời đời và xuất sắc hơn. Nếu chúng ta thực hành tình yêu thương, tình yêu thương sẽ cứu chúng ta khỏi lạm dụng các ân tứ, và cứu khỏi những xung đột và chia rẽ đã xuất hiện do lạm dụng các ân tứ ấy.
14:1 Ta thấy rõ mối liên kết của câu nẩy với đoạn đi trước. Cơ Đốc nhân
phải nôn nả tìm kiếm tình yêu thương,
và điều này có nghĩa họ sẽ luôn luôn cố gắng phục vụ người khác. Họ cũng sẽ sốt sắng ước ao các sự ban cho thiêng liêng dành cho hội chúng của họ. Tuy đúng là các ân tứ được Thánh Linh ban phát tùy theo ý Ngài muốn, nhưng cũng đúng là chúng ta có thể cầu xin các ân tứ nào có giá trị lớn lao nhất ương hiệp hội địa phương. Đây là nguyên nhân Phaolô gợi ý ân tứ tiên tri là đáng ao ước cách nổi bật. Ông tiếp tục giải thích vì sao om tiên tri chẳng hạn lại có ích lợi lớn hơn ơn nói tiếng lạ.
14:2 Người nào nói tiếng lạ mà không thông giải thì tức là đang không nói vì lợi ích của hội chúng. Đức Chúa Trời hiểu người ấy đang nói gì, nhưng người khác không hiểu, vì là ngôn ngữ xa lạ đối với họ. Có thể người ấy đang rao ra những chân lý tuyệt vời, từ xưa đến nay chưa ai biết, nhưng chẳng ích lợi gì vì người ta hoàn toàn không thể hiểu được những điều đó.
14:3 Mặt khác, ai nói tiên tri thì gây dựng người ta, khích lệ họ và an ủi họ. Nguyên nhân chính là vì người ấy đang nói thứ ngôn ngữ của con người; và điều đó tạo nên khác biệt quan Ương. Khi Phaolô nói đấng tiên ưi gây dựng, khuyên bảo và yên ủi, không phải ông đang định nghĩa đấng tiên úi. ông chỉ đang nói rằng những kết quả này sẽ theo sau khi sứ điệp được rao ra trong ngồn ngữ mà những người đó hiểu được.
14:4 Câu 4 thường được nêu ra biện minh cho cách dùng riêng tư em nói tiếng lạ để tự gây dựng mình. Nhưng sự kiện từ ngữ "Hội Thánh" được tìm thấy chín lần ương đoạn này (câu 4, 5, 12, 19, 23, 28, 33, 34, 35) cung cấp bằng chứng khá thuyết phục rằng Phaolô không đang đề cập đến đời sống tĩnh nguyện của tín hữu tại phòng riêng, nhưng đang đề cập đến cách đùng ơn nói tiếng lạ Ương một hội chúng địa phương. Văn mạch cho thấy sứ đồ không hề tán thành sử dụng ơn nói tiếng lạ để gây dựng, nhưng đang lên án mọi cách dùng ân tứ này trong Hội Thánh mà không đem đến sự giúp đỡ người khác. Tình yêu thương suy nghĩ đến giúp người khác. Tình yêu thương suy nghĩ đến người khác chứ không nghĩ đến bản thân mình. Nếu sử dụng ơn nói tiếng lạ trong tình yêu thương, ơn ấy sẽ đem ích lợi cho người khác chứ không phải cho bản thân mình.
Kẻ nói tiên tri gây dựng cho Hội Thánh. Người không nên khoe khoang ân tứ của mình để kiếm tư lợi, nhưng nói ra cách xây dựng bằng thứ ngôn ngữ hội chúng hiểu được.
14:5 Phaolô không xem thường em nói tiếng lạ; ông nhận thấy đây là ân tứ của Đức Thánh Linh. Ông không thể và sẽ không coi thường bất kỳ điều gì ra từ Thánh Linh. Khi ông nói "tôi ước ao anh em đểu nói tiếng lạ cả," ông đang phản đối mọi ao ước ích kỷ nào nhằm giới hạn ân tứ cho riêng bản thân mình và cho một vài người được sủng ái. Ao ước của ông tương tự ao ước Mồise đã diễn tả "Ôi! Chớ chi cả dân sự của Đức Giêhôva đều là người tiên tri, và chớ chi Đức Giêhôva ban Thần của Ngài cho họ!" (Dânsố Ký 11:29b). Nhưng khi nói
như vậy, Phaolô biết Đức Chúa Trời không có ý muốn mọi tín hữu đều có cùng một ân tứ (xem 12:29,30).
Ồng còn ước ao hem nữa là người Côrinhtô nói tiên tri, vì khi nói tiên ữi thì họ gây dựng lẫn nhau, còn khi nói tiếng lạ mà không thông giải, những người nghe họ sẽ không hiểu nên bới đó chẳng nhận được ích lợi nào. Phaolô muốn phải có sự gây đựng đức tín. Đúng như Kelly diễn tả: "Những gì gây cho sửng sốt và đáng ngạc nhiên thì kém quan ữọng hơn nhiều so với một tâm tình thiêng liêng giúp gây dựng đức tín."48
Cụm từ mà không giải nghĩa cũng có nghĩa "trừ phi người đang nói tiếng lạ đó giải nghĩa ra" hoặc "trừ phi có ai khác thông giải."
14:6 Dẫu chính Phaolô đến Côrinhtô và có nói tiếng lạ đi nữa, thì cũng chẳng ích lợi gì cho họ trừ khi họ có thể hiểu những điều ông nói ra. Họ sẽ phải có khả năng nhận ra ông đang nói những điều nào là sự khải thị và sự thông biết, hay đâu là lời tiên tri và sự dạy dỗ. Những nhà giải kinh đồng ý rằng tỏ sự kín nhiệm và sự thông biết liên quan đến sự tiếp nhận bề trong, còn nói tiên tri và dạy dỗ liên quan đến sự ban phát điều ấy ra. Ý của Phaolô Ương câu này ấy là: để đem lại lợi ích cho Hội Thánh, thì người khác phải hiểu được sứ điệp. Ông tiếp tục chứng minh điều này Ương những câu tiếp theo.
14:7 Trước hết, ông sử dụng minh họa từ các nhạc cụ, nếu ống tiêu hay Sờn cầm không tạo ra âm điệu phân biệt nhau, thì không ai biết ống tiêu hay là đàn cầm thổi và khảy cái chi. Chính ý tưởng về thứ âm nhạc có thể thướng thức được bao gồm cả ý tướng phần biệt các nốt, có điệu rõ ràng, và có sự rõ ràng nhất định.
14:8 Đối với kèn cũng vậy. Tiếng gọi xung ưận phải rõ ràng và khác biệt, nếu không thì không ai sửa soạn mà ra trận. Nếu người thổi kèn chỉ việc đứng lên thổi một hơi dài những âm đơn điệu, thì không ai được thúc giục ra trận cả.
14:9 Đối với ngồn ngữ con người cũng vậy. Nếu những lời chúng ta nói ra mà không ai hiểu được, thì không ai biết ta đang nói gì. Việc đó sẽ vô ích giống như nói vào không khí (bản Việt Ngữ "nói bông lông"). (Trong câu 9, "lưỡi" có nghĩa cơ quan phát âm, chứ không phải là thứ tiếng lạ.) Đây là một áp dụng thực tiễn ương toàn bộ vấn đề này, tức là một sứ điệp hay sự dạy dỗ cần phải rõ ràng và đơn giản. Nếu nó "sâu nhiệm" và vượt quá sức người nghe, thì sẽ chẳng ích lợi gì cho họ. Điều này có thể khiến cho người nói được thỏa mãn phần nào đó, nhưng sẽ không giúp ích cho dân sự Đức Chúa Trời.
14:10 Phaolô chuyển sang minh họa khác về chân lý ông vừa nêu ra. ông nói về rất nhiều thứ tiếng trong thế gian. ổ đây, đề tài rộng hơn những ngôn ngữ của con người; nó bao gồm những sự truyền thông của các sinh vật khác. Có lẽ Phaolô đang nghĩ đến những tiếng chim kêu và những tiếng kêu thét và tiếng khụt khịt của loài thú. Chẳng hạn, chúng ta biết có những tiếng gọi kết đôi, di cư và cho ăn của
loài chim. Cũng có những âm thanh của loài thú để cảnh báo mối nguy hiểm. ổ đây, Phaolô chỉ đang đơn giản tuyên bố toàn bộ những thứ tiếng này đều có ý nghĩa rõ ràng. Mỗi thứ tiếng đều có nghĩa. Mỗi tiếng đều được dùng truyền đạt một sứ điệp rõ ràng nào đó.
14:11 Ngôn ngữ của con người cũng vậy. Nếu không nói ra với những âm thanh được phát âm rõ ràng, thì không ai hiểu được người nói. Có thể người ấy đang lập đi lập lại những tiếng lắp bắp tào lao vô nghĩa. ít có kinh nghiệm nào gay go hơn là cố gắng ữuyền đạt với người không hiểu được thứ ngôn ngữ của bạn.
14:12 Xét đến điều này, người Côrinhtồ nên kết hợp lòng nôn nả ước ao các sự ban cho thiêng liêng của họ với ước ao gây dựng Hội Thánh. Moffatt địch câu này là: "Trong lòng ao ước vượt ừổi này, hãy đặt sự gây dựng Hội Thánh trở thành mục tiêu của anh em." Lưu ý Phaolô không hề làm họ nản lòng trong sự nôn nả ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhưng tìm cách hướng dẫn và dạy dỗ họ để khi sử dụng các ân tứ này, họ sẽ đạt được mục tiêu cao nhất.
14:13 Nếu một người nói tiếng lạ, nên cẩu nguyện để mình có thể thông giải được. Hoặc câu này có nghĩa hãy cầu nguyện để ai đó có thể giải nghĩa được.49 Có thể người có ân tứ nói tiếng lạ cũng có luôn cả ân tứ thông giải, nhưng sẽ là ngoại lệ chứ không phải là quy luật. Phép so sánh tương tự về thân thể người gợi ý những chức năng khác nhau dành cho những thành viên khác nhau.
14:14 Lấy ví dụ, nếu một người cầu nguyện bằng tiếng lạ ưong buổi nhóm của Hội Thánh, thì tâm thần người ấy cầu nguyện theo ý nghĩa những cảm xúc của người tìm được lời nói để diễn đạt, dầu không phải là bằng thứ ngôn ngữ đang được sử dụng chung. Nhưng trí khôn người đang lơ lửng (Bản Anh ngứ là "không có kết quả - unfruiưul") theo ý nghĩa nó chẳng đem lại lợi ích cho ai khác. Hội chúng không biết người đang nói gì. Như chúng ta sẽ giải thích ở 14:19, chúng ta hiểu cụm từ "trí khôn tôi" có nghĩa "sự hiểu biết của những người khác về tôi."
14:15 Vậy tôi sẽ làm thế nào? Kết luận đơn giản là thế này: Phaolô không những sẽ cẩu nguyện bằng tâm thẩn, nhưng cũng cẩu nguyện sao cho người khác có thể hiểu được. Đây chính là ý nghĩa của cụm từ: "Tôi cũng sẽ cầu nguyện bằng trí khôn." Điều này không có nghĩa ông sẽ cầu nguyện bằng chính trí khôn riêng của mình, nhưng đúng hơn ông sẽ cầu nguyện sao cho giúp người khác hiểu được. Tương tự, ông sẽ hát theo tâm thẩn, nhưng cũng hát sao cho người khác hiểu được.
14:16 Câu ló chứng tỏ rõ cách giải thích trên là ý nghĩa chính xác của phân đoạn. Nếu Phaolô tạ ơn bằng tâm thần mình, nhưng không làm cho người khác hiểu được, làm sao những người không hiểu được thứ ngôn ngữ ông đang nói lại có thể nói Amen khi ông cầu nguyện xong?
"Người tẩm thường ngồi nghe" nói
đến một người đang ngồi trong nhóm thính giả và không biết thứ ngôn ngữ diễn giả đang sử dụng. Câu Kinh Thánh
này nhân tiện phê chuẩn cách sử dụng thông minh chữ "Amen" ữong các buổi nhóm chung của Hội Thánh.
14:17 Khi nói tiếng lạ, có thể người nói đang thực sự tạ ơn Đức Chúa Trời, nhưng người khác không được gây dựng nếu họ không biết người kia đang nói điều gì.
14:18 Dường như sứ đồ cỏ khả năng nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy họ. Chúng ta biết Phaolô biết một số ngôn ngữ, nhưng rõ ràng câu nói ở đây chỉ về ân tứ nói tiếng lạ của ông.
14:19 Bất chấp năng lực ngôn ngữ ưu việt này, Phaolô nói thà ông nói năm lời bằng trí khôn mình, tức là để cho người khác hiểu, hơn là nói một vạn lời bằng tiếng lạ. ổng không hề thích dùng ngôn ngữ này để tự phô bày bản thân. Mục tiêu chính của ông là giúp dân sự Đức Chúa Trời. Do đó ông quyết định khỉ nói thì sẽ nói sao cho người khác hiểu được mình.
Cụm từ trí khôn mình ở đây còn được gọi là "sở hữu cách khách quan."50 Câu này không nói đến những gì chính bản thân tôi hiểu, nhưng điều mà người khác hiểu được khỉ tôi nói ra.
Hodge chứng tỏ văn mạch ở đây không liên quan đến việc Phaolô hiểu những gì ông nói bằng tiếng lạ, nhưng liên quan đến cách người khác hiểu ông:
Nếu như ân tứ nói tiếng lạ cốt ở khả năng nói các ngôn ngữ chính mình ông không hiểu, và - từ giả định đó -theo nguyên tắc của ông, việc sử dụng năng lực đó không thể lợi ích cho cả chính mình lẫn cho người khác, thì đừng tin rằng Phaolô sẽ lại cảm tạ Chúa đã ban ơn cho ông nói tiếng lạ dư dật hơn. Từ câu này cũng rõ ràng không kém rằng nói tiếng lạ không phải là nói trong tình trạng vô ý thức của tâm trí. Giáo lý phổ thông về bản chất của ân tứ là giáo lý duy nhất phù hợp cho phân đoạn này. Phaolô dạy rằng dầu có thể nói những ngôn ngữ ngoại quốc nhiều hơn người Côrìnhtô, ông thà nói năm lời bằng trí khôn của mình, tức ỉa để cho người khác có thể hiểu được, hơn là nói một vạn lời bằng thứ ngôn ngữ chưa ai biết. Trong Hội Thánh, tức là trong hội chúng, tôi cũng có thể dạy người khác (katẽcheõ) dạy đạo bằng lời nói, Galati 6:6. Điều này cho thấy ý nghĩa của việc nói bằng trí khôn. Đây là nói làm sao cho truyền đạt được lời dạy dỗ. 14:20 Kế tiếp, Phaolô khuyên người Côrinhtô đừng ấu ữĩ trong cách suy nghĩ của họ. Con trẻ thích giải ưí hơn là thích sự hữu ích, thích những thứ sặc sỡ hơn là những thứ ổn định. Phaolô đang nói: "Đừng thích thú kiểu ưẻ con nơi những ân tứ ngoạn mục này như anh em đang làm để tự phô trương chính mình. Chỉ có một phương diện để anh em nên như ưẻ con, và đó là như con ưẻ ưong sự hiểm ác hay ương điều ác. Nhưng trong các vấn đề khác, anh em nên suy nghĩ với sự trưởng thành của người lớn."
14:21 Tiếp theo, sứ đổ trích Ềsai để chứng tỏ tiếng lạ là dấu hiệu cho người chẳng tin chứ không phải cho người đã tin Chúa. Đức Chúa Trời phán rằng vì con cái Ysơraên đã chối bỏ sứ điệp Ngài và nhạo báng sứ điệp ấy, nên Ngài sẽ
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phán với họ qua ngôn ngữ ngoại quốc (Êsaỉ 28:11). Điều này ứng nghiệm khi quân xâm lược Asyri tiến vào đất Ysơraên, và người Ysơraên nghe ngôn ngữ Asyri đang nói giữa vòng họ. Đây là dấu hiệu cho biết họ đã chối bỏ Lời Đức Chúa Trời.
14:22 Lập luận ở đây ấy là: vì Đức Chúa Trời đã dự định tiếng lạ làm dấu hiệu cho kẻ chẳng tin, nên người Côrinhtô đừng nên sử dụng các thứ tiếng lạ cách quá tự do đến như vậy Ương các buổi nhóm của tín hữu. Sẽ tốt hơn nếu họ nói tiên tri, vì nói tiên tri là dấu hiệu cho người tín Chúa chứ không phải cho người chẳng tin.
14:23 Nếu khi cả Hội Thánh nhóm lại một nơi, và mọi Cơ Đốc nhân đều nói tiếng lạ mà không ai thông giải, những khách lạ đến dự sẽ nghĩ gì về chuyện đó? Tình trạng đó sẽ không trở thành lời làm chứng cho họ; ưái lại, họ sẽ nghĩ các thánh đồ đang mắc bịnh tâm thần.
Có một điều dường như mâu thuẫn giữa câu 22 và câu 23-25. Trong câu 22, chúng ta được biết tiếng lạ là dấu hiệu cho người chẳng tin còn lời tiên tri là dành cho tín hữu. Nhưng trong câu 23-25, Phaolô nói rằng tiếng lạ được sử dụng trong Hội Thánh có thể chỉ gây lúng túng và vấp phạm cho người chưa tin Chúa, còn lời tiên tri có thể giúp họ.
Đây là cách giải thích về điều có vẻ như mâu thuẫn ấy: người chưa tin Chúa trong câu 22 là những người đã chối bỏ Lời của Đức Chúa Trời và đóng kín cửa lòng mình trước lẽ thật. Tiếng lạ là dấu hiệu sự đoán xét của Đức Chúa Trời giáng ưên họ, giống như tiếng lạ đã là dấu hiệu cho sự đoán xét trên Ysơraên trong phân đoạn của Êsai (câu 21). Người chưa tín Ưong câu 23-25 là những người sẵn lòng chịu học hỏi. Họ đã mở lòng để nghe Lời Đức Chúa Trời, như được chứng tỏ qua việc họ hiện diện ương hội chúng của Cơ Đốc nhân. Nếu nghe Cơ Đốc nhân nói các thứ tiếng ngoại quốc mà không hề thông giải, họ sẽ bị ngăn ưở, và không được giúp ích.
14:24 Nếu khách lạ vào buổi nhóm nơi các Cơ Đốc nhân đang nói tiên ữi thay vì nói tiếng lạ, những người khách sẽ nghe và hiểu được điều đang nói ra, họ sẽ bị mọi người bắt phục, và bị mọi người đoán xét. Điều sứ đồ đang nhấn mạnh ở đây ấy là sẽ không có sự cáo ưách tội lỗi cách thực tế nào trừ phi người nghe hiểu được những điều đang nói ra. Khi sử dụng tiếng lạ mà không thông giải, hiển nhiên những thân hữu không được giúp ích chi cả. Những người nói tiên tri đương nhiên sẽ nói bằng thứ ngôn ngữ đang được sử dụng ữong khu vực đó, và kết quả người nghe sẽ nhận thức sâu sắc những gì họ được nghe.
14:25 Sự kín giấu trong lòng người được tỏ ra bởi lời tiên tri. Người này cảm thấy diễn giả đang nói trực tiếp với mình. Thánh Linh Đức Chúa Trời cáo Ưách trong linh hồn người. Họ bèn sấp mặt xuống đất, thờ lạy Đức Chúa Trời, và nói thật có Đức Chúa Trời ở giữa những người này.
Như vậy, ý của Phaolô trong câu 22-25 chính là: tiếng lạ mà không thông
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giải thì không đem lại sự cáo trách giữa người không tín, còn lời tiên tri thì đem lại sự cáo ưách.
14:26 Vì những sự lạm dụng vào Ương Hội Thánh có liên quan đến ân tứ nói tiếng lạ, nên Thánh Linh Đức Chúa Trời cần đưa ra những quy định để kiểm soát cách sử dụng ân tứ này. Trong câu 26- 28, chúng ta có những sự kiểm soát như thế.
Điều gì xảy ra khỉ Hội Thánh đầu tiên nhóm lại với nhau? Từ câu lố, dường như các buổi nhóm rất thân tình và tự do. Có sự tự do để Thánh Linh Đức Chúa Trời sử dụng các ân tứ khác nhau mà Ngài đã ban cho Hội Thánh. Chẳng hạn, một người sẽ đọc Thỉ Thiên (bản Việt Ngữ "bài ca"), rồi người khác sẽ có bài giảng dạy. Người khác nữa sẽ nói tiếng ngoại quốc. Người khác nữa sẽ có lời tỏ sự kín nhiệm mà mình đã nhận trực tiếp từ Chúa. Người khác nữa sẽ thông giải tiếng lạ đã được nói trước đó. Phaolô ngầm chấp thuận tại "buổi nhóm thoáng" này có sự tự đo cho Thánh Linh Đức Chúa Trời phán qua nhiều anh em khác nhau. Nhưng sau khi đã nói xong điều này, ồng đưa ra biện pháp kiểm soát đầu tiên khi vận dụng các ân tứ ấy. Mọi sự phải dược thực hiện sao cho được gây dựng. Chỉ vì cớ một điều gì đó khơi dậy được cảm xúc hoặc ngoạn mục thì không có nghĩa điều đó phải có chỗ ương Hội Thánh. Để được chấp nhận, chức vụ ấy phải có công dụng gây dựng dân sự Đức Chúa Trời. Đây chính là ý nghĩa của chữ gây dựng - làm tâng trưởng thuộc linh.
14:27 Biện pháp kiểm soát thứ nhì ấy là Ưong bất kỳ buổi nhóm nào, không có quá ba người nói tiếng lạ. Ví bằng có người nói tiếng lạ, chỉ nên hai hoặc ba người là cùng. Không hề có chuyện trong buổi nhóm có một đoàn người đông đảo đứng dậy biểu diễn tài nói thành thạo những ngôn ngữ ngoại quốc của họ.
Tiếp theo, chúng ta thấy hai hoặc ba người được phép nói tiếng lạ ương buổi nhóm ấy thì họ phải nói theo lượt mình. Điều này có nghĩa họ không được phép nói đồng thời, nhưng người này phải nói sau người kia. Như vậy sẽ ừánh được cảnh hỗn loạn ồn ào và mất ưật tự của tình trạng rất nhiều người đồng loạt nói.
Quy tắc thứ tư ấy là phải có một người thông giải. Và phải có một người thông giải. Nếu một người đứng dậy nói tiếng lạ, trước hết người đó phải xác định được có một người khác hiện diện ở đó để thông giải điều mình sắp nói.
14:28 Nếu không có người thông giải tại đó, thì người nói tiếng lạ phải làm thinh ở trong Hội Thánh. Người có thể ngồi đó và nói không thành tiếng với mình và với Đức Chúa Trời bằng thứ tiếng lạ này, nhưng không được phép nói như thế trước cả Hội Thánh.
14:29 Các quy tắc chi phối ân tứ nói tiên tri được trình bày trong câu 29-33a. Trước hết, hai hoặc ba người nói tiên tri mà thôi, còn những người khác thì suy xét. Không nên có quá ba người nói tiên tri Ương bất kỳ một buổi nhỏm nào, và các Cơ Đốc nhân ngồi lắng nghe thì phải suy xét xem đấy thực sự là lời nói thiên thượng hay người này có phải là một tiên tri giả.
14:30 Như đã nói trước đây, tiên ưi được Chúa truyền thông trực tiếp và bày tỏ lại cho Hội Thánh. Nhưng có thể sau khi rao ra sự bày tỏ ấy, người ấy tiếp tục giảng cho hội chúng. Vì vậy sứ đồ thiết lập quy tắc ấy là: nếu một tiên ữi đang nói và một người tiên tri đang ngồi trong số thính giả có lời tỏ sự kín nhiệm, thì người thứ nhất buộc phải ngừng nói để nhường cho người vừa nhận sự bày tỏ mới nhất. Như đã gợi ý, nguyên nhân chính là vì người thứ nhất càng nói lâu, thì càng dễ có khuynh hướng nói bởi sức riêng của mình thay vì bởi sự soi dẫn. Trong buổi diễn thuyết liên tục, luôn luôn có nguy cơ tẻ bước khỏi Lời Chúa để chuyển sang lời riêng của mình. Sự bày tỏ là trồi hơn mọi thứ khác.
14:31 Nên đành cơ hội cho các tiên tri nói từng người một. Không tiên tri nào nên nói Ươn hết cả thì giờ. Như vậy, sẽ đem lại ích lợi lớn nhất cho Hội Thánh - hết thảy đều được dạy bảo và hết thảy đều được khuyên lơn hay được khích lệ.
14:32 Nguyên tắc rất quan trọng được nêu ừong câu 32. Khi tìm hiểu ẩn ý, chúng ta nghi người Côrinhtô có quan niệm sai lầm cho rằng người nào càng có nhiều Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì càng ít có quyền tự kiểm soát mình. Họ cảm thấy mình bị đưa đi trong tình Ưạng xuất thần và theo Godet, càng có nhiều về phần tâm linh bao nhiêu thì sẽ càng ít phần lý trí hoặc ít phần tự ý thức bấy nhiêu. Đối với họ, người đang ớ dưới quyền kiểm soát của Thánh Linh thì ở Ương Ưạng thái thụ động, không thể kiểm soát lời nói của mình, không thể kiểm soát độ dài thời gian mình nói, hoặc những hành động của mình nói chung. Ý tưởng như thế bị bác bỏ hoàn toàn bởi phân đoạn Kinh Thánh trước mặt chúng ta. Tâm thẩn của các đấng tiên tri suy phục các đấng tiên tri. Điều này có nghĩa người ấy không bị kích thích đến độ mất hết cả sự bằng lòng của mình, hay đi ngược lại với ý muốn của mình. Không thể lảng tránh những sự dạy dỗ của chương này để giả vờ mình không thể làm gì khác. Chính người cỏ thể quyết định mình nên nói lúc nào hay nói bao lâu.
14:33 Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình. Nói cách khác, nếu buổi nhóm là khung cảnh của huyên náo ầm ĩ và mất trật tự, thì bạn có thể biết chắc Thánh Linh Đức Chúa Trời không kiểm soát buổi nhóm đó!
14:34 Như mọi người đều biết rõ, những cách phân chia câu và thậm chí cách chấm câu của Tân Ước đã được bổ sung vào nhiều thế kỷ sau khi những thủ bản nguyên thủy được viết ra. Mệnh đề cuối của câu 33 nói đến việc sửa lại lề lối của Hội Thánh ữong câu 34 thì dễ hiểu hơn nhiều so với nghĩa nói đến lẽ thật phổ thông về Đức Chúa Trời Toàn Tại (một số bản Kinh Thánh Tân Ước tiếng Hylạp và một số bản địch Anh ngữ sử dụng cách chấm câu này). Chẳng hạn, bản ASV ghi thế này: "Cũng như trong mọi Hội Thánh của các thánh đồ, hãy để phụ nữ nín lặng trong Hội Thánh: vì họ không được phép nói tại nơi đó; nhưng phải để họ phục tùng cũng như luật pháp đã dạy vậy." Những huấn thị Phaolô đang đưa ra cho các
thánh đồ tại Côrinhtô không chỉ áp dụng riêng cho họ mà thôi. Đây cũng chính là những huấn thị đã được gởi đến cho mọi Hội Thánh của các tín đổ. Lời chứng thống nhất của Tân Ước ấy là: tuy phụ nữ có rất nhiều chức vụ quý giá, nhưng họ vẫn không được giao chức vụ đứng trước công chúng để lo cho toàn Hội Thánh. Họ được giao phó công tác quan Ương khôn tả tại gia đình và công tác nuôi dạy con. Nhưng họ không được phép nói công khai trước hội chúng. Địa vị của họ là địa vị thuận phục người nam.
Chúng ta tin rằng cụm từ "cũng như luật pháp dạy" muốn nói đến việc người nữ phải thuận phục người nam. Điều này được dạy rõ ràng trong luật pháp, mà có lẽ ở đây chủ yếu muốn nói đến Ngũ Kinh. Chẳng hạn, Sáng Thế Ký 3:16 nói rằng: "Sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chổng, và chồng sẽ cai trị người."
Người ta thường cho rằng điều Phaolô đang cấm ương cáu này chính là cấm phụ nữ tán gẫu hay nói hành đang trong buổi nhóm. Tuy nhiên, lối giải nghĩa như thế là không thể chấp nhận được. Từ ngữ ở đây được dịch là "nói" (laleõ) không có nghĩa là nói huyên thuyên trong ngôn ngữ Hylạp bình dân (koinẽ). Cũng chính từ này được dùng để nói về Đức Chúa Trời trong câu 21 của đoạn này, và trong Hêbơrơ 1:1. Từ ngữ vẫn nói đến việc nói cách có thẩm quyền.
14:35 Thực ra, phụ nữ không được phép đặt câu hỏi công khai ưong Hội Thánh. Nếu họ học khôn điểu gì, thì nên hỏi chồng mình ở nhà. Có thể một số phụ nữ cố gắng lảng ưánh lệnh cấm nói trước đây bằng cách đặt nhiều câu hỏi. Có thể dạy bằng cách hành động đơn sơ là hỏi người khác. Vì vậy, câu Kinh Thánh này chấm đứt mọi kẽ hở hay mọi phản đối.
Nếu hỏi áp đụng điều này thế nào cho một phụ nữ chưa kết hôn hay cho một góa phụ, thì câu trả lời ấy là: Kinh Thánh không cố gắng nêu ra từng trường hợp đặc thù, nhưng chỉ nêu những nguyên tắc tổng quát. Nếu một phụ nữ không có chồng, thì có thể hỏi cha, anh, hoặc một ữong các trưởng lão của Hội Thánh. Thực ra, có thể địch câu này là: "Họ phải hỏi những người nam của mình52 ở nhà." Quy tắc cơ bản phải nhớ ấy là: Đàn bà nói lẽn trong Hội Thánh là không hiệp lẽ (Bản Anh ngữ là "điều đáng hổ thẹn - shameíul").
14:36 Dường như sứ đồ Phaolô thấy lời dạy của ông ở đây sẽ gây ưanh cãi đáng kể. Ông đã thấy đúng biết bao! Để đáp lại mọi lập luận Ưanh cãi, ông sử dụng lối nói châm biếm ương câu 3Ố bằng cách hỏi: Có phải là đạo Đức Chúa Trời ra từ nơi anh em hoặc chỉ đến cùng anh em mà thôi chăng? Nói cách khác, nếu người Côrinhtô tuyên bố họ biết những vấn đề này nhiều hơn vị sứ đồ, ông sẽ hỏi xem họ - với tư cách một Hội Thánh - có tạo ra Lời Đức Chúa Trời không, hay có phải họ là những người duy nhất đã nhận lãnh lời đó không. Bởi thái độ của họ, dường như họ đã tự lập mình lên làm thẩm quyền chính thức cho các vấn đề này. Nhưng sự thật không một Hội Thánh nào là tác giả của Lời Đức Chúa Trời, và không
một Hội Thánh nào có những quyền hạn độc quyền đối với Lời Ngài.
14:37 Nói về mọi chỉ thị trước đây, ở đây sứ đồ nhấn mạnh chúng không phải là ý riêng hay cách giải thích riêng của ông, nhưng là những mạng lịnh của Chúa, và bất kỳ người nào là tiên tri của Chúa hay thực sự thiêng liêng đều sẽ công nhận chúng đúng là mạng lịnh của Chúa. Câu Kinh Thánh này trả lời đầy đủ cho những ai quả quyết rằng một số những lời dạy dỗ của Phaolô, đặc biệt những lời dạy dỗ liên quan đến phụ nữ, đã phản ảnh những thành kiến của riêng ông. Những vấn đề này không phải là quan điểm riêng của Phaolô; chúng là mạng lịnh của Chúa.
14:38 Đương nhiên, một số người sẽ không sẵn lòng chấp nhận những điều đó là mạng lịnh của Chúa, vì vậy sứ đồ nói thêm nếu ai muốn bỏ qua thì mặc họ bỏ qua. Nếu một người không chịu công nhận sự soi dẫn của các thư tín này và không chịu sấp mình vâng phục sự soi dẫn đó thì không còn phương án thay thế nào khác ngoại trừ để người ấy cứ tiếp tục bỏ qua mà thôi.
14:39 Để tóm tắt những chỉ dẫn trước đây về việc vận đụng các ân tứ, giờ đây Phaolô bảo các anh em hãy sốt sắng trông mong ơn nói tiên tri, nhưng cũng đừng ngăn trở người khác nói tiếng lạ. Câu này cho thấy tầm quan trọng tương đối của hai ân tứ này - với ân tứ này, họ sẽ phải sốt sắng trông mong - còn đối với ân tứ kia, họ không được cấm. Lời tiên tri có giá ưị hơn tiếng lạ vì tội nhân được cáo trách thông qua lời tiên tri và các thánh đồ được gây dựng đức tin. Nói tiếng lạ mà không thông giải thì chẳng phục vụ được mục đích nào ngoại trừ nói với Đức Chúa Trời và với chính bản thân mình, và tỏ cho thấy tài thành thạo tiếng ngoại quốc của riêng mình, một sự thành thạo được Đức Chúa Trời ban cho họ.
14:40 Lời khuyên bảo chót của Phaolô ấy là mọi sự đểu nên làm cho phải phép và theo thứ tự. Thật ý nghĩa khi biện pháp kiểm soát này được đặt ữong đoạn này. Trải suốt bao năm qua, những người tuyên bố mình có năng lực nói tiếng lạ vẫn chưa được ghi nhận về tình trạng có thứ tự ương các buổi nhóm của họ. Trái lại, rất nhiều buổi nhóm của họ đã là quang cảnh của những xúc cảm không kiềm chế và rất hỗn loạn.
Vì vậy, tóm lại, sứ đồ Phaolô đưa ra những biện pháp kiểm soát sau đây để sử dụng ơn nói tiếng lạ ữong Hội Thánh địa phương:
/. Chúng ta không được cấm sử dụng ơn nói tiếng lạ (câu 39).
2.	Nếu một người nói tiếng lạ, thì phải có một người thông giải (cảu 27c, 28).
3.	Không quá ba người nói tiếng lạ ương một buổi nhóm (câu 27a).
4.	Họ phải nói từng người một (câu 27b).
5.	Điều họ nói ra phải gây dựng (câu 26b).
ó. Phụ nữ phải làm thinh (cầu 34).
7. Mọi việc phải làm cho phải phép và theo thứ tự {câu 40).
Đây là những biện pháp kiểm soát lâu dài áp dụng cho Hội Thánh trong thời của chúng ta.
IV. PHAOLÔ TRẢ LỜI NHỮNG NGƯỜI PHỦ NHẬN Sự SÔNG LẠI (Đoạn 15)
Đây là một đoạn tuyệt vời về sự phục sinh. Một số giáo sư đã vào Hội Thánh Côrinhtô, phủ nhận khả năng có sự sống lại của thân thể. Họ không phủ nhận sự kiện có sự sống sau cái chết, nhưng chắc gợi ý rằng chúng ta sẽ là những linh hồn và không có thân thể theo nghĩa đen. ở đây, vị sứ đồ đưa ra câu trả lời kinh điển cho những lời phủ nhận ấy.
A. Tính Chắc Chắn Cùa sự Sống Lại (15:1-
34)
15:1,2 Phaolô nhắc họ nhớ Tin Lành ông đã giảng cho họ, là Tin Lành họ đã nhận lấy, và hiện đương đứng vững trong đạo ấy. Đây không phải là một giáo lý mới cho người Côrinhtô, nhưng cần phải nhắc họ nhớ về Tin Lành ấy ngay tại thời điểm hết sức quan trọng này. Chính bởi Tin Lành này mà người Côrinhtô được cứu rỗi. Rồi Phaolô nói thêm miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô ích. Chính bởi Tin Lành về sự phục sinh mà họ đã được cứu - đương nhiên, trừ phi không hề có sự phục sinh, mà nếu không có sự phục sinh như vậy thì họ cũng không hề được cứu rỗi chỉ cả. Chữ "nếu" trong phân đoạn này không diễn tả bất kỳ mối nghi ngờ nào về sự cứu rỗi họ, cũng không dạy họ được cứu bởi giữ vững lấy đạo ấy. Đúng hem, Phaolô chỉ đang nói rằng nếu không có sự phục sinh, thì họ chẳng hề được cứu chi cả. Nói cách khác, những ai đang phủ nhận sự sống lại của thân thể thì đang phát động cuộc chiến trực diện tấn công toàn bộ chân lý Tin Lành. Đối với Phaolô, sự sống lại mang tính nền tảng. Không có sự sống lại thì không có Cơ Đốc giáo. Vì vậy câu Kinh Thánh này là lời thách thức người Côrinhtô hãy giữ vững Tin Lành mà trước đây họ đã nhận lãnh khi đối diện với những công kích hiện đang tấn công Tin Lành ấy.
15:3 Phaolô đã dạy dỗ cho người Côrinhtô sứ điệp chính ông cũng đã nhận bởi sự khải thị thiên thượng. Giáo lý Ưọng tâm đầu tiên của sứ điệp ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Câu này nhấn mạnh đặc điểm sự chết thay của Đấng Christ. Ngài không chết vì cớ tội lỗi của chính Ngài, hay chết với tư cách tuân đạo; Ngài chết vì tội chúng ta. Ngài chịu chết để đền trả hình phạt mà tội lỗi chúng ta xứng đáng phải nhận. Điều này hoàn toàn đúng theo lời Kỉnh Thánh. Kinh Thánh ở đây nói đến Kinh Thánh Cựu Ước, vì Tân Ước vẫn chưa có ở hình thức văn viết. Kinh Thánh Cựu Ước có thực sự báo trước Đấng Christ sẽ chịu chết vì tội lỗi của con người không? Càu trả lời là "Có!" rất mạnh mẽ. Êsai 53, câu 5 và 6 là bằng chứng đầy đủ cho điều này.
15:4 Việc chôn Đấng Christ được nói tiên tri trong Êsai 53:9, và sự phục sinh của Ngài ương Thithiên ló:9, lo. Điều quan Ưọng là để ý cách Phaolô nhấn mạnh lời làm chứng của Kinh Thánh. Đây phải luôn luôn là phương pháp thử nghiệm trong mọi vấn đề liên quan đến đức tin của chúng ta: "Kinh Thánh nói gì?"
15:5 Trong câu 5-7, chúng ta có danh sách những nhân chứng trực tiếp cho sự sống lại của Đấng Christ. Trước hết, Chúa hiện ra cho Sêpha (Phierơ). Điều này thật sự rất cảm động. Cũng chính môn đồ thiếu đức tín này, là người đã chối Chúa ba lần, lại được đặc ân dồi dào để đón nhận sự hiện ra của chính Chúa ừong sự phục sinh. Ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ thật lớn lao biết dường nào! Sau đó Chúa cũng hiện ra cho mười hai sứ đồ. Lúc này họ không ở chung hết với nhau, nhưng cụm từ "mười hai" được sử dụng để nói đến tập thể các môn đồ, cho dầu không đầy đủ tại một khoảnh khắc cụ thể nào đó. Cũng cần nói rằng không phải toàn bộ những lần Chúa hiện ra vốn được ghi lại Ưong các sách Tin Lành đều được nhắc đến ưong danh sách này. Thánh Linh Đức Chúa Trời chọn những lần hiện ra sau phục sinh của Đấng Christ phù hợp nhất với mục đích của Ngài.
15:6 Lần Chúa hiện ra cho hơn năm trăm anh em thường được cho là xảy ra tại Galilê. Vào lúc Phaolô viết thơ, hầu hết những anh em này vẫn còn sống, dầu một số đã đi ở với Chúa. Nói cách khác, nếu có ai muốn tranh cãi sự thật những điều Phaolô đang nói, thì các nhân chứng vẫn còn sống và họ có thể chất vấn nhân chứng.
15:7 Không thể biết câu này đang nói đến Giacơ nào, dầu vậy hầu hết các nhà giải kinh cho rằng đây là em trai cùng mẹ khác cha của Chúa. Câu 7 cũng cho chúng ta biết Chúa hiện ra cho tất cả các sứ đồ.
15:8 Tiếp theo, Phaolô nói về dịp quen biết cá nhân của chính mình với
Đấng Christ phục sinh. Điều này xảy ra ưên con đường đến Đamách, khi ông nhìn thấy một ánh sáng lớn từ ười và đã gặp Đấng Christ vinh hiển mặt đối mặt. Một thai sinh non muốn nói đến sự hư thai hay sự chào đời chưa đủ ngày tháng. Vine giải thích câu này muốn nói tại thời điểm đó, Phaolô nói về chính mình là thấp kém hom các sứ đồ còn lại, giống như một thai sinh non thua kém một người sinh ra đủ ngày đủ tháng. Ông dùng cầu này như từ ngữ tự trách mình khi xét đến đời sống ngày xưa của mình là người bắt bớ Hội Thánh.
15:9 Khỉ sứ đồ nghĩ đến đặc ân được gặp Cứu Chúa mặt đối mặt, ông hoàn toàn thấy mình không xứng đáng. Ồng nhớ lại cách mình bắt bớ Hội Thánh Đức Chúa Trời như thế nào, dầu vậy, Đức Chúa Trời vẫn gọi ông làm sứ đồ. Do đó ông sấp mình xuống bụi đất như là người rất hèn mọn trong các sứ đồ, và không đáng được gọi là sứ đồ.
15:10 Óng nhanh chóng công nhận dù nay bất kể ông là người thể nào đi nữa thì vẫn là nhờ ơn Đức Chúa Trời. Và ông đã không nhận lãnh em này như là chuyện đương nhiên. Trái lại, việc đó khiến ông nhận lấy bổn phận sâu xa nhất, và ông đã làm việc không mệt mỏi để phục vụ Đấng Christ, Đấng đã cứu ông. Thế nhưng theo ý nghĩa rất thực tế, không phải chính Phaolô, bèn là ơn Đức Chúa Trời đang hành động củng với ông.
15:11 Giờ đây Phaolô hòa mình với các sứ đồ khác và nói rằng bất luận sứ đồ nào đang giảng đi nữa, họ thảy đều hiệp một trong lời làm chứng về Tin
Lành, và đặc biệt là lời làm chứng về sự phục sinh của Đấng Chrỉst.
15:12 Trong câu 12-19, Phaolô liệt kê những hậu quả của việc phủ nhận sự phục sinh của thân thể. Trước hết, điều này sẽ có ý nghĩa chính Đấng Christ đã không sống lại. Phép lý luận của Phaolô ở đây là không thể bác bẻ được. Có người đang bảo chẳng hề có sự phục sinh của thân thể. Phaolô nói: Được rồi, nếu như vậy, thì Đấng Christ đã không sống lại. Có phải người Côrinhtô các anh sẵn lòng thừa nhận điều này không? Đương nhiên, họ không sẵn lòng thừa nhận như vậy. Để chứng minh khả năng của bất kỳ một sự thực nào, toàn bộ những việc phải làm là chứng tỏ điều đó đã xảy ra một lần rồi. Để chứng minh sự thực của sự phục sinh thân thể, Phaolô sẵn sàng căn cứ lập luận của mình trên sự kiện đơn giản ấy là Đấng Chrisỉ đã từ kẻ chết sống lại rồi.
15:13 Nhưng nếu những kẻ chết không sống lại, thì hiển nhiên Đấng Chrisỉ cũng đã chẳng sống lại nứa. Kết luận như thế sẽ đưa người Côrinhtô vào cảnh ảm đạm tuyệt vọng.
15:14 Nếu Đấng Christ chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của các sứ đồ ra luông công, hay chẳng hề có thực chất căn bản. Tại sao lời giảng ấy lại luống công? Trước hết, vì Đức Chúa Jêsus đã hứa đến ngày thứ ba Ngài sẽ từ kẻ chết sống lại. Nếu lúc đó Ngài đã không sống lại, thì hoặc Ngài là một kẻ giả mạo, hoặc Ngài là kẻ lầm lẫn. Trong cả hai trường hợp, Ngài đểu không đáng tin. Thứ nhì, nếu không có sự sống lại của
Đấng Christ, thì không có sự cứu rỗi. Nếu Chúa Jêsus đã không từ kẻ chết sống lại, thì tuyệt đối không có cách nào để biết sự chết của Ngài có giá ƯỊ gì hem sự chết của người khác. Nhưng khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại, Đức Chúa Trời đã làm chứng cho sự thực Ngài đã hoàn toàn thỏa mãn với công tác cứu chuộc của Đấng Christ. Hiển nhiên, nếu sứ điệp của các sứ đồ là sai, thì đức tin cũng ra vô ích. Chẳng có giá ưị gì khi tín vào một sứ điệp vốn sai lầm hay ưống rỗng.
15:15 Vấn đề không chỉ đơn giản là các sứ đồ đang rao giảng một sứ điệp giả dối; thực sự điều đó còn có nghĩa họ đang làm chứng nghịch lại với Đức Chúa Trời. Họ đã làm chứng Ngài khiến Đàng Chrỉst sống lại từ kẻ chết. Nhưng nếu Đức Chúa Trời đã không khiến Đấng Christ sống lại như thế, thì các sứ đồ đang làm chứng dối nghịch cùng Ngài.
15:16 Nếu sự phục sinh là điều hoàn toàn không thể xảy ra, thì không thể nào có ngoại lệ cho chuyện đó được. Mặt khác, nếu sự phục sinh đã xảy ra một lần rồi, chẳng hạn Ưong trường hợp Đấng Christ, thì không thể nào nghĩ đó là trường hợp không thể xảy ra được.
15:17 Nếu Đấng Chrỉst đã chẳng sống lại, thì đức tin của tín đồ cũng vô ích và hoàn toàn không có quyền năng. Và cũng không có sự tha thứ tội lỗi nữa. Vì vậy, chối bỏ sự phục sinh tức là chối bỏ giá Ưị công tác của Đấng Christ.
15:18 Về phần những người đã chết và đã có tin Đấng Chrỉst, trường hợp của họ là tuyệt đối vô vọng. Nếu Đấng Christ đã không sống lại, thì đức tín của
họ hoàn toàn vô giá trị. Chữ ngủ nói đến thân thể của tín hữu. Trong Tân ước, "ngủ" không hề được dùng để chỉ về linh hồn. Linh hồn của tín hữu đã ra đi để ở với Chúa tại lúc họ chết, còn thân thể được nói đến như là đang ngủ ương mổ mả.
Chúng ta cũng cần nói đến chữ "hư mất." Từ ngữ này không hề có nghĩa là tuyệt diệt hay là chấm dứt hiện hữu. Đúng như Vine nói rõ, đây không phải là mất đi sự hiện hữu, nhưng đúng hom là mất tình trạng khỏe mạnh, hạnh phúc. Chữ này nói đến sự phá hỏng mục đích để dựng nên một người hay một vật.
15:19 Nếu Đấng Christ không sống lại, thì tín hữu còn đang sống cũng ở tíong tình ữạng khốn nạn y như người đã chết vậy. Họ cũng đã bị lừa dối. Họ là kẻ khốn nạn hơn hết. ở đây, rõ ràng Phaolô đang nghĩ đến những đau buồn, những hoạn nạn, thử thách, và những bắt bớ mà Cơ Đốc nhân đang phơi mình chịu đựng. Chịu đựng những hoạn nạn như thế vì một duyên cớ giả dối thì thật là đau đớn biết dường nào.
15:20 Sự căng thẳng được giải tỏa khi Phaolô công bố khải hoàn sự sống lại của Đấng Christ và những kết quả phước hạnh kèm theo. Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đẩu mùa của những kẻ ngủ. Kinh Thánh có phân biệt giữa sự sống lại của kẻ chết và sự sống lại từ kẻ chết. Những câu Kinh Thánh trước đây đang đề cập sự sống lại của kẻ chết. Nói cách khác, Phaolô đang ữanh luận cách chung chung rằng kẻ chết thực sự sống lại. Nhưng Đấng Christ đã sống lại từ kẻ chết. Điều này có nghĩa khi Ngài sống lại, không phải tất cả mọi kẻ chết đều đã sống lại. Theo ý nghĩa nẩy, đây là sự sống lại có giới hạn. Mọi sự sống lại đều là sự sống lại của kẻ chết, nhưng chỉ có sự sống lại của Đấng Christ và của những kẻ tin Ngài mới là sự sống lại từ kẻ chết.
15:21 Chính bởi con người mà sự chết lần đầu tiên đã vào trong thế gian. Con người đó là Ađam. Bởi tội lỗi của Ađam, sự chết cũng đã đến trên mọi người. Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến thế gian với tư cách Con Người để phá hủy công việc của người thứ nhất và để đưa tín đồ đến tình ữạng được phước hạnh mà họ không bao giờ biết được trong Ađam. Vì vậy chính bởi Con Người Jêsus Christ mà có sự sống lại của những kẻ chết.
15:22 Ađam và Đấng Chríst được trình bày như hai thủ lãnh liên minh. Điều này có nghĩa họ đã hành động thay cho những người khác. Và toàn bộ những người có liên hệ với họ đều chịu ảnh hưởng bởi những hành động của họ. Mọi người ra từ Ađam thì đểu chết. Cũng một lẽ ấy, trong Đấng Chrisỉ mọi người đểu sẽ sống lại. Khi câu này được dùng để dạy về sự cứu rỗi phổ thông, người ta cho rằng chính những người đã chết trong Ađam cũng sẽ là những người được khiến sống lại trong Đấng Christ, và mọi người rốt cuộc đều sẽ được cứu rỗi. Nhưng câu Kinh Thánh này không nói như vậy. Những cụm từ then chốt chính là trong Ađam và trong Đấng Christ. Tất cả người nào trong Ađam đểu chết. Tất cả người nào ở
trong Đấng Christ đểu sẽ sống lại, tức
là chỉ có những người tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ mới được từ kẻ chết sống lại để ở đời đời với Ngài. Mọi người đểu sẽ sống lại được định nghĩa Ương câu 23 là những người thuộc về Đấng Christ khi Ngài đến. số người này không bao gồm những kẻ thù của Đấng Christ, vì sẽ bị đặt dưới chân Ngài (câu 25), và có người gọi đây là tên mới lạ chỉ về Thiên đàng.
15:23 Tiếp theo, chúng ta có những nhóm người hay những hạng người có Hên quan đến sự sống lại thứ nhất. Trước hết là sự sống lại của chính Đấng Christ. ở đây, Ngài được gọi là trái đẩu mùa. Trái đầu mùa là một bó lúa nhỏ đã chín tới lấy từ cánh đồng trước khi mùa gặt thực sự bắt đầu. Những giẻ lúa này là một của tin, của đặc cọc, hay sự nếm trước cho những gì sẽ đến tiếp theo. Cụm từ này không bắt buộc phải có nghĩa Đấng Christ là người đầu tiên sống lại. Chúng ta có nhiều trường hợp sống lại ương Cựu Ước, và những trường hợp của Laxarơ, con ưai của người đàn bà góa, và con gái của Giairu Ưong Tân ước. Nhưng sự sống lại của Đấng Christ là khác với tất cả những sự sống lại ấy ồ chỗ: ương khi họ sống lại để chết trở lại, thì Đấng Christ sống lại để không bao giờ chết nữa. Ngài đã sống lại để sống trong quyền năng của một sự sống bất tận. Ngài đã sống lại với thân thể vinh hiển.
Hạng người thứ nhì ưong sự sống lại thứ nhất được mô tả là những kẻ thuộc về Đấng Christ khi Ngài đến. Hạng này gồm những người sẽ được sống lại tại
Sự Cất Lên, và luôn cả những tín hữu nào sẽ chết ữong Cơn Đại Nạn và được sống lại vào cuối thời kỳ đại nạn ấy khi Đấng Christ trỗ lại để ưị vì. Có nhiều giai đoạn Ương sự hiện đến của Đấng Christ thể nào, thì cũng sẽ có nhiều giai đoạn ương sự sống lại của các thánh đồ Ngài thể ấy. Sự sống lại thứ nhất không bao gồm toàn bộ những người đã từng chết đi, nhưng chỉ những người nào đã chết với đức tin nơi Đấng Christ.
Có người dạy rằng chỉ những Cơ Đốc nhân nào trung tín với Đấng Christ, hay những người nào đắc thắng thì mới được sống lại Ưong lần này, nhưng Kinh Thánh nói rất rõ để bác bỏ sự dạy dỗ đó. Tất cả những người thuộc về Đấng Christ đều sẽ được sống lại khi Ngài đến.
15:24 Chúng ta tin cụm từ kế đó cuối cùng sẽ đến chỉ về sự cuối cùng của sự sống lại. Vào lúc kết thúc Thời Trị Vì Thiên Hy Niên của Đấng Christ, khi Ngài đã phá diệt mọi kẻ thù của Ngài, thì sẽ có sự sống lại của những kẻ ác đã chết. Đây là sự sống lại cuối cùng từng xảy ra. Tất cả mọi người nào chết trong vô tín đều sẽ ứng hầu trước Sự Xét Đoán của Tòa Lớn Và Trắng để nghe tuyên án số phận của họ.
Sau thiên hy niên và sau khi phá diệt Satan (Khải Huyền 20:7- 10), Đức Chúa Jêsus sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Cha. Đến lúc đó, Ngài đã phá hủy xong mọi đế quốc, mọi quyển cai trị và mọi thế lực. Mãi cho tới thời điểm này, Đức Chúa Jêsus Christ vẫn đang cai trị với tư cách Con Người, đang phục vụ với tư cách Đấng Trung Bảo của Đức
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Chúa Trời. Vào cuối thời cai ừị Một Ngàn Năm, những mục đích của Đức Chúa Trời ưên đất đã hoàn tất trọn vẹn. Mọi chống đối đều bị ưiệt hạ và mọi kẻ thù đều bị tiêu diệt. Sự cai trị của Đấng Christ với tư cách Con Người lúc bấy giờ sẽ nhường đường cho vương quốc đời đời ưên Thiên đàng. Triều đại cai ưị của Ngài với tư cách Con Đức Chúa Trời trên Thiên đàng sẽ tiếp tục đến đời đời.
15:25 Câu 25 nhấn mạnh điều vừa được nói ra, tức là ưiều đại cai trị của Đấng Christ sẽ tiếp tục cho đến khi mọi dấu vết của nổi loạn và thù địch đều bị triệt hạ.
15:26 Ngay cả ương Thời Trị Vì Thiên Hy Niên của Đấng Christ, người ta sẽ vẫn tiếp tục chết, đặc biệt những người nào công khai nổi loạn chống Chúa. Nhưng tại sự Đoán Xét của Tòa Án Lớn Và Trắng, sự chết và âm phủ sẽ bị ném vào Hồ Lửa.
15:27 Đức Chúa Trời đã chỉ định muôn vật phải được đặt dưới chân của Chúa Jêsus. Đương nhiên, khi đặt muôn vật dưới chân Ngài, tất nhiên Đức Chúa Trời phải trừ chính mình Ngài ra. Câu 27 hơi khó hiểu, vì không rõ mỗi đại từ danh xưng đang nói đến ai. Chúng ta có thể diễn ý câu này như sau: "Vả, Đức Chúa Trời đã đặt muôn vật dưới chân Đấng Christ. Nhưng khỉ Đức Chúa Trời phán, muôn vật phải phục dưới Đấng Christ, thì hiển nhiên phải trừ ra Đức Chúa Trời, là Đấng đã đặt muôn vật phục dưới Đấng Christ."
15:28 Thậm chí sau khi muôn vật đã phục dưới Đức Chúa Con, thì chính
Ngài vẫn tiếp tục phục dưới Đức Chúa Trời đời đời.
Đức Chúa Trời đã lập Đấng Christ làm vua cai trị, Đấng quản trị mọi kể hoạch và mưu luận của Ngài. Mọi quyền phép được đặt trong tay Ngài. Sẽ có lúc Ngài giao nộp quyền quản trị đã giao cho Ngài sau khi đã bắt phục mọi vật, Ngài sẽ trao vương quốc lại cho Đức Chúa Cha. Cõi tạo vật sẽ được trả về cho Đức Chúa Trời trong tình trạng hoàn hảo. Sau khi hoàn tất công tác cứu chuộc và phục hồi mà vì công tác đó Ngài trở nên Con Người, Ngài vẫn giữ địa vị phụ thuộc mà Ngài đã mặc lấy trong Sự Nhập Thể. Nếu Ngài thôi làm con người nữa sau khi thực hiện xong mọi điều Đức Chúa Trời đã định và bổ nhiệm, thì chính mối liên kết đã đưa Đức Chúa Trời và con người đến với nhau ẩy sẽ không còn nữa. (Sưu Tầm) 15:29 Có lẽ câu 29 là một ưong những câu Kinh Thánh khó hiểu và mù mờ nhất trong toàn Kinh Thánh. Người ta đã đưa rất nhiều cách giải thích cho ý nghĩa câu này. Chẳng hạn, một số cho rằng các tín hữu còn sống có lẽ đã chịu báptêm thay cho những người đã chết rồi nhưng chưa chịu bấp têm. Ý nghĩa như thế là rất xa lạ với Kinh Thánh. Nó căn cứ ưên một câu Kinh Thánh đơn lẻ, và phải bị bác bỏ, vì không có hậu thuẫn tập thể của các câu Kinh Thánh khác.  Người khác tin  "chịu phép báptêm vì người chết" có nghĩa Ưong phép báptêm chúng ta kể mình là đã chết. Đây là một ý nghĩa khả dĩ, nhưng nó không ăn khớp lắm với văn mạch.
Lối giải thích dường như phù hợp nhất với văn mạch là thế này: tại thời
976
l.CÔRINHTÔ
977
l.CÔRINHTÔ


điểm Phaolô viết thư, đã có sự bắt bớ tàn khốc xảy đến cho những người công khai đứng lên vì cớ Đấng Christ. Sự bắt bớ này đặc biệt tàn khốc ngay tại lúc họ chịu báptêm. Thường thì những người công khai tuyên xưng đức tín mình nơi Đấng Christ tại dòng nước chịu phép báptêm sẽ là những người tuân đạo ít lâu sau đó. Nhưng điều này có ngăn người khác khỏi được cứu và khỏi chịu phép báptêm không? Không hề. Dường như luôn luôn có những người mới thay thế để điền vào hàng ngũ những người đã tuân đạo rồi. Khi họ bước xuống dòng nước chịu phép báptêm, trên một ý nghĩa rất thực tế, họ đang chịu báptêm vì, hay "ở ương chỗ của" (Hy văn - huper) người chết. Vì vậy, kẻ chết ở đây nói đến những người đã chết như kết quả của lời làm chứng đạn dĩ của họ cho Đấng Christ. Vậy lập luận của vị sứ đồ ở đây ấy là: hẳn sẽ rất dại dột biết mấy nếu chịu phép báptêm như vậy để điền vào hàng ngũ của những người đã chết nếu như không hề có sự sống lại từ kẻ chết. Chuyện đó giống như sai những toán quân thay thế đến điền vào hàng ngũ của một đạo quân đang chiến đấu cho một lý tướng nhất định sẽ thất bại. Cũng sẽ giống như chiến đấu ưong một tình huống tuyệt vọng. Nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì sao họ vì những kẻ ấy mà chịu phép báptêm?
15:30 Lại sao chính mình chúng tôi giờ nào cũng ở trong sự nguy hiểm? Sứ
đồ Phaolô không ngừng ở ữong nguy hiểm. Vì cớ ông không sợ khi rao giảng về Đấng Christ, nên đến đâu ông cũng có kẻ thù. Có nhiều âm mưu bí mật nhằm lấy mạng sống ông. Ắt hẳn ông có thể tránh mọi nguy hiểm này bằng cách từ bỏ lời tuyên xưng Đấng Christ của mình là xong. Thực ra, chắc ông đã khôn ngoan bỏ lời tuyên xưng đó từ lâu rồi nếu như không có sự sống lại từ kẻ chết như thế.
15:31 Có thể diễn ý câu "Hỡi anh em, tôi chết hằng ngày, thật cũng như anh em là sự vinh hiển cho tôi trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta" như sau: "Chắc chắn tôi vui mừng vì anh em là con cái của tôi ưong Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì cũng chắc chắn mỗi ngày trong đời, tôi đều phơi mình trước sự chết y như vậy."
15:32 Giờ đây sứ đồ nhắc lại cơn bắt bớ dữ dội ông gặp tại Êphêsô. Chúng ta không tín ông thực sự bị ném vào đấu trường với dã thú, nhưng đúng hơn ở đây ông đang nói những người gian ác như là dã thú. Thực ra với tư cách công dân Lamã, không thể bắt Phaolô đánh nhau với dã thú. Chúng ta không biết ông đang nói đến biến cố nào. Tuy nhiên lập luận cho thấy rõ nếu ông không bảo đảm chắc chắn về sự sống lại từ kẻ chết, thì ắt hẳn sứ đồ dại dột biết bao khi tham gia một trận chiến nguy hiểm đến như vậy. Thực ra, ắt hẳn ông đã khôn ngoan hom nhiều nếu chấp nhận triết lý: "Nếu kẻ chết chẳng sống lại, thì hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết!"
Đôi khi chúng ta nghe nhiều Cơ Đốc nhân nói nếu chỉ có đời này là hết rồi, thì họ cũng vẫn làm Cơ Đốc nhân. Nhưng Phaolô không đồng ý với tư tướng như thế. Nếu không có sự sống
lại, thì chúng ta nên khôn ngoan hơn để tận dụng tối đa đời này. Chúng ta sẽ sống để có ăn, có mặc và hưởng lạc thú. Đấy sẽ là thiên đàng duy nhất mà chúng ta có thể hướng đến. Nhưng vì có sự phục sinh, nên chúng ta không dám dùng đời sống mình vào những điều thoáng qua này. Chúng ta phải sống cho "lúc bấy giờ" chứ không phải cho "lúc bây giờ."
15:33 Người Côrinhtô đừng mắc lừa ở điểm này. Bạn bè xấu làm hư thói nết
tốt. Phaolô đang nói đến những giáo sư giả đã vào Hội Thánh Côrinhtô, chối bỏ sự sống lại. Cơ Đốc nhân nên nhận thấy họ không thể kết giao với bạn bè xấu hay với những lời dạy dỗ xấu mà không bị chúng làm hư hoại mình. Không thể tránh khỏi chuyện giáo lý xấu gây ảnh hướng trên đời sống của mình. Những sự dạy dỗ giả dối không dẫn đến sự thánh khiết.
15:34 Người Côrinhtô phải tỉnh biết theo cách công bình và chớ phạm tội. Họ đừng để các giáo lý xấu xa đánh lừa. Có người không biết Đức Chúa Trời chút nào, tôi nói vậy để anh em hổ thẹn. Câu này thường được giải nghĩa là: vẫn có những người nam người nữ chưa hề nghe đến câu chuyện Tin Lành, và Cơ Đốc nhân nên hổ thẹn vì đã không truyền giảng Tin Lành cho thế giới. Tuy nhiên, đầu ý này có thể đúng, nhưng chúng ta tin ý nghĩa chính yếu của phân đoạn này là: Có những người trong hội thông công tại Côrinhtô không biết Đức Chúa Trời chút nào. Họ không phải là tín hữu thật, nhưng là muông sói ương lốt chiên, là những giáo sư giả đã len lỏi vào trong lúc tín hữu thiếu cảnh giác. Đây là sự hổ thẹn cho người Côrinhtô khi những giáo sư giả kia kiếm được chỗ giữa vòng Cơ Đốc nhân và dạy những giáo lý gian ác này. Vì bất cẩn để cho những người không tín kính bước vào trong hội chúng nên đã hạ thấp toàn bộ bình diện đạo đức của hội chúng, bởi đó chuẩn bị tạo cơ hội cho đủ mọi sai lầm thâm nhập vào.
B. Khảo Sái Những Ý Phản Bối sự Phục Sinh (15:35-37)
15:35 Trong câu 35-49, sứ đồ bàn luận chi tiết hem về phương thức thực tế của sự phục sinh. ông lường trước hai câu hỏi dứt khoát sẽ nảy sinh trong trí những người chất vấn sự sống lại của thân thể. Câu hỏi thứ nhất là: "Người chết sống lại thể nào?" Câu hỏi thứ nhì là: "Lấy xác nào mà trở lại?"
15:36 Câu hỏi thứ nhất được giải đáp ở câu 36. Minh họa phổ thông tự cõi tự nhiên được dùng để minh họa khả năng có sự sống lại. Hạt giống phải rơi xuống đất và chết trước khỉ cầy có thể mọc lên. Thật tuyệt vời khi nghĩ đến huyền nhiệm của sự sống được giấu kín trong mỗi một hạt giống nhỏ xíu. Chúng ta cỏ thể phân tách hạt giống và nghiên cứu dưới kính hiển vi, nhưng bí mật của nguyên tắc sự sống vẫn là bí ẩn không thể dò thấu. Toàn bộ những gì chúng ta biết được ấy là hạt giống rơi xuống đất và từ một khởi đầu không chắc chắn chút nào ấy, sự sống đã đâm chồi từ trong thứ đã chết.
15:37 Gâu hỏi thứ hai được giải đáp kế tiếp. Phaolô giải thích khi gieo hạt
giống, bạn không gieo cái cây mà rốt cuộc sẽ mọc lên, nhưng chẳng qua chỉ gieo một cái hột - như hột lúa mì hay là hột giống nào khác. Từ đây bạn rút ra được kết luận nào? Có phải cái cây cũng chính là một với hạt giống không? Không, cái cây không phải là một với hạt giống; tuy nhiên, có mối liên kết rất quan trọng giữa hai thứ. Không có hạt giống thì không có cái cây. Cũng vậy, cái cây rút ra những đặc điểm của nó từ nơi hạt giống. Trong sự sống lại cũng giống y như vậy.
Thân thể phục sinh có sự nhận diện thể loại và có sự tiếp nối về chất với thứ đã được gieo ra, nhưng được thanh tẩy khỏi sự hư nát, nhục nhã, yếu, và được khiến trở nên không hay hư nát, vinh hiển, mạnh mẽ, và thiêng liêng. Cũng chính là thân thể đó, nhiùig được gieo ra dưới hình thức này và được sống lại dưới hình thức khác.
(Siíu Tầm) 15:38 Đức Chúa Trời đã dựng nên thân thể tùy theo hạt giống đã được gieo ra, và kết quả là mỗi hạt giống có một hình thể riêng của loại cây nó sinh ra. Mọi yếu tố xác định kích cỡ, màu sắc lá cây và hoa của cái cây ấy bằng cách nào đó đã chứa đựng Ương hạt giống được gieo xuống.
15:39 Để minh họa vinh hiển của thân thể phục sinh sẽ khác với vinh hiển của thân thể chúng ta hiện nay, sứ đồ Phaolô cho thấy mọi xác thịt chẳng phải đổng một loại. Lấy ví dụ, có thịt của con người, thịt của loài thú, thịt của cá, và thịt của loài chim. Những thứ thịt này khác nhau cách đặc trưng, thế nhưng chúng thảy đều là thịt. Có sự tương đồng nhưng không có sự sao chép y nguyên.
15:40 Và có sự khác biệt giữa vẻ ưáng lệ của các thiên thể (các ngôi sao, V.V..) với các vật thể thuộc về ưái đất này thể nào, thì cũng cỏ sự khác biệt giữa thân thể của tín hữu hiện nay với thân thể người ấy sẽ nhận được sau khi qua đời thể ấy.
15:41 Thậm chí giữa các thiên thể với nhau cũng có sự khác biệt về vinh hiển. Lấy ví dụ, mặt trời sáng hơn mặt trăng, và sự sáng của ngôi sao này với sự sáng của ngôi sao kia cũng khác.
Hầu hết các nhà giải kinh đồng ý Phaolô vẫn đang nhấn mạnh vinh hiển của thân thể phục sinh sẽ khác với vinh hiển của thân thể chúng ta có trên ưần gian ngay lúc này. Lấy ví dụ, họ không nghĩ câu 41 cho thấy trên Thiên đàng sẽ có nhiều sự khác nhau về vinh hiển giữa vòng các tín đồ. Tuy nhiên, chúng ta có khuynh hướng đồng ý với Holsten: "Phương cách Phaolô nhấn mạnh sự đa dạng của các thiên thể ám chỉ một giả định có khác biệt tương tự về vinh hiển giữa những người được sống lại." Từ các phân đoạn Thánh Kinh khác, rõ ràng chúng ta sẽ không giống y như nhau trên Thiên đàng. Dầu hết thảy đều sẽ giống Chúa Jêsus về mặt đạo đức, có nghĩa được thoát khỏi tội lỗi, nhưng điều này không dẫn đến kết quả chúng ta hết thảy đều sẽ ương giống y như Đức Chúa Jêsus Christ về mặt thể chất. Sẽ rất dễ nhận ra Ngài cách đặc trưng Ương suốt cả cõi đời đời. Tương tự, chúng ta tin mỗi một Cơ Đốc nhân riêng biệt sẽ là một cá tánh riêng biệt
rất dễ nhận ra như vậy. Nhưng sẽ cỏ khác biệt về phần thưởng được ban phát tại Ngai Đoán Xét của Đấng Christ tùy lòng trung tín phục vụ của người ấy. Tuy tất cả mọi người đều sẽ sung sướng tột đỉnh ưên Thiên đàng, một số người sẽ có khả năng nhiều hom để thưởng thức Thiên đàng. Sẽ có những khác biệt về mức chịu khổ ương địa ngục thể nào - tùy theo tội mà người ấy đã phạm -thì cũng sẽ có khác biệt về sự hưởng thụ ưên Thiên đàng - tùy theo việc chúng ta đã làm Ương tư cách người tín Chúa - thể ấy.
15:42 Câu 42- 49 cho thấy tương phản giữa thân thể hiện nay của tín hữu với thân thể sẽ có trong tình ưạng đời đời. Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát. Hiện nay, thân thể chúng ta phải phục dưới bịnh tật và sự chết. Khi được đặt trong mồ mả, chúng bị tan rã và trở về với bụi đất. Nhưng thân thể phục sinh thì không như vậy. Thân thể phục sinh không còn phục dưới bịnh tật hay hư nát nữa.
15:43 Thân thể hiện nay đã gieo ra là nhục. Một xác chết chẳng có gì là oai nghiêm hay vinh hiển cả. Tuy nhiên, cũng chính thân thể đỏ sẽ được sống lại trong vinh hiển. Thân thể sống lại sẽ không bị nhăn nheo, sẹo, những đấu hiệu của tuổi già, béo phị và những dấu vết của tội lỗi.
Đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh. Tuổi già đến thì ngày càng yếu đuối cho đến khi chính sự chết tước hết mọi sức mạnh của một con người. Trong côi đời đời, thân thể sẽ không còn chịu những giới hạn đáng buồn này nữa, nhưng sẽ có sức mạnh mà hiện tại nó không có được. Lấy ví dụ, Đức Chúa Jêsus Christ sau khi phục sinh đã bước xuyên phòng bị đóng kín cửa.
15:44 Đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng, ỏ đây, chúng ta phải rất cẩn thận để nhấn mạnh thể thiêng liêng không có nghĩa là phần phi vật chất. Có người nghĩ rằng khi sống lại, chúng ta sẽ là những linh không có thân thể. Nhưng phân đoạn này hoàn toàn không mang ý nghĩa đó, và ý đó cũng không đúng nữa. Chúng ta biết thân thể phục sinh của Chúa Jêsus có thịt và xương vì Ngài phán: "Thần thì không cỏ thịt và xương, mà các ngươi thấy ta có" (Luca 24:39) Khác biệt giữa thân thể huyết khí và thân thể thiêng liêng ấy là thể huyết khí phù hợp với cuộc sống ưên đất này, còn thể thiêng liêng phù hợp với cuộc sống trên Thiên đàng. Thể huyết khí thường ở dưới quyền kiểm soát của hồn, còn thể thiêng liêng chịu quyền kiểm soát của tâm linh. Thể thiêng liêng sẽ là một thân thể thật sự làm tôi tớ của tâm linh.
Đức Chúa Trời đã đựng nên con người cỏ linh, hồn và thân thể. Đức Chúa Trời luôn luôn đề cập đến linh trước hết, vì Ý định của Ngài chính là linh sẽ được ở địa vị nổi bật hay thống ưị. Khi tội lỗi vào thế gian, một điều hết sức kỳ lạ đã xảy ra. Thứ tự của Đức Chúa Trời dường như đã đảo ngược, và kết quả là con người luôn luôn nói "thần, hồn, linh." Con người đã dành cho thân thể chỗ đáng ra phải là của linh. Khi sống lại thì không như vậy
nữa; linh sẽ được đặt ở địa vị kiểm soát mà Đức Chúa Trời đã dự định từ lúc ban đầu.
15:45 Ấy vậy, có lời chép rằng: Người thứ nhứt là Ađam đã nên linh hồn sống. Ađam sau hết là thần ban sự sống. Một lần nữa ở đây, người thứ nhất là Ađam được đối chiếu với Đức Chúa Jêsus Christ. Đức Chúa Trời đã hà hơi sống vào mũi Ađam và ông ưở nên một loài sanh linh (Sáng Thế Ký 2:7). Tất cả những người ra từ ông đều mang những đặc điểm của ông. Ađam sau hết, là Cứu Chúa, đã ưở thành thần ban sự sống (Giăng 5:21,20). Điểm khác biệt ở chỗ Ương trường hợp thứ nhất, Ađam được ban sự sống thuộc thể, còn trong trường hợp thứ hai, Đấng Christ ban sự sống đời đời cho người khác. Erdman giải nghĩa:
Là dòng dõi của Ađam, chúng ta được diữig nên giống như ông, là những hồn sống cư ngụ trong những thân thể hay chết, và mang hình ảnh của cha mẹ trên trần gian này. Nhưng làm môn đồ Đấng Christ, chúng ta sẽ được mặc lấy thân thể không hay chết và mang lấy ảnh tượng của Chúa thiên thượng của chúng ta.53 15:46 Giờ đây sứ đồ nêu ra luật cơ bản trong vũ trụ của Đức Chúa Trời, tức là chẳng phải thể thiêng liêng đến trước, ấy là thể huyết khí; rồi thể thiêng liêng đến sau. Có thể hiểu câu này theo nhiều cách khác nhau. Ađam, là con người theo thể huyết khí, đã xuất hiện trước hết trên sân khấu lịch sử con người; sau đó đến Chúa Jêsus, là Con Người thuộc thể thiêng liêng. Rồi, chúng ta được sinh ra trong thế gian này như những hữu thể huyết khí; sau đó
khi được sanh lại, chúng ta trở thành thể thiêng liêng. Cuối cùng, chúng ta nhận lấy thân thể thuộc thể huyết khí trước hết, sau đó khi sống lại, chúng ta sẽ nhận lấy thân thể thuộc thể thiêng liêng.
15:47 Người thứ nhứt bồi đất mà ra, là thuộc về đất. Điều này có nghĩa nguồn gốc của người là thuộc về đất và những đặc trưng của người là thuộc về đất. Từ đầu, người đã được dựng nên từ bụi đất, và trong đời sống người, theo một ý nghĩa rất thực tế, người dường như bị buộc vào đất. Người thứ hai (Bản Anh ngữ có thêm chữ "là Chúa"54) bởi trời mà ra.
15:48 Trong hai người được đề cập ở câu 45, Chúa Jêsus là người thứ hai. Ngài hiện hữu từ cõi đời đời, nhưng là Con Người Ngài đến sau Ađam. Ngài đến từ ười, và mọi điều Ngài làm và nói đều thuộc về trời và thuộc linh chứ không phải thuộc về đất và thuộc về hồn.
Hai lãnh tụ liên minh này như thể nào, thì những người theo họ cũng như thể ấy. Những người bởi Ađam sanh ra sẽ thừa hướng những đặc trưng của Ađam. Cũng vậy, những người bới Đấng Christ sinh ra là những người thuộc về ười.
15:49 Như chúng ta đã mang những đặc điểm của Ađam từ sự sinh ra theo thể huyết khí của mình thể nào, chúng ta cũng sẽ55 mang ảnh tượng của Đấng Chrỉst ương thân thể phục sinh của mình thể ấy.
15:50 Giờ đây sứ đồ quay sang đề tài sự biến hóa sẽ xảy ra Ương thân thể của tín hữu, cả tín hữu còn sống lẫn tín hữu
đã qua đời, khỉ Chúa tái lâm. ông mở đầu những nhận định của mình bằng câu nói "thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được." Với câu này, ông nói thân thể hiện tại của chúng ta là không phù hợp với NƯỚC Đức Chúa Trời trên phương diện đời đời của nước ấy, tức là quê hương ưên ười của chúng ta. Cũng đúng là sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. Nói cách khác, thân thể hiện tại của chúng ta vốn phục dưới bịnh tật, hư nát và phân hủy, sẽ không phù hợp cho cuộc sống ương tình trạng không có sự hư nát. Như vậy, điều này làm nảy sinh nan đề: Làm sao thân thể của những tín hữu còn sống có thể phù hợp cho cuộc sống ưên Thiên đàng được.
15:51 Câu ừả lời mang lấy hình thức của sự mầu nhiệm. Như đã nói trước đây, sự mầu nhiệm là một lẽ thật trước đây chưa ai biết, nhưng giờ đây được Đức Chúa Trời tỏ ra cho các sứ đồ và qua họ được tỏ ra cho chúng ta.
Chúng ta sẽ không ngủ hết, có nghĩa không phải tất cả tín đồ đều kinh nghiệm sự chết. Một số người sẽ vẫn còn sống khi Chúa trở lại. Nhưng dù chúng ta đã chết hay vẫn còn sống, hết thảy đểu sẽ biến hóa. Lẽ thật về sự phục sinh không phải là một lẽ mầu nhiệm, kể từ khi lẽ thật ấy xuất hiện ương Cựu Ước, nhưng sự kiện không phải tất cả mọi người đều chết cũng như sự biến hóa của các thánh đồ còn sống khi Chúa tái lâm là một điều chưa hề được tỏ ra trước đây.
15:52 Sự biến hóa sẽ xảy ra tức thì, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót.
Tiếng kèn chót ở đây không có nghĩa là sự tận thế, hay thậm chí tiếng kèn chót được nói đến trong sách Khải Huyền. Đúng hơn, câu này nói về tiếng kèn của Đức Chúa Trời sẽ vang lên khi Đấng Christ xuất hiện ưên chốn không trung để đón các thánh đồ của Ngài (I.Têsalônica 4: Ì ó). Khi kèn thổi lên, kẻ chết đểu sống lại được không hay hư nát, và chúng ỉa đểu sẽ biến hóa. Lức đó sẽ là giây phút trọng đại biết bao, khỉ đất và biển đều trả lại bụi đất của mọi người nào đã chết ương niềm tin cậy Đấng Christ ưải suốt bao thế kỷ! Hầu như lý trí của con người không thể nào hiểu nổi quy mô một biến cố tuyệt vời như vậy; thế nhưng tín hữu khiêm nhường có thể tiếp nhận điều đó bởi đức tín.
15:53 Chúng ta tín câu 53 nói đến hai hạng tín hữu khi Đấng Christ tái lâm. Thể hay hư nát này nói đến những người có thân thể đã trỗ về với bụi đất. Họ sẽ mặc lấy sự không hay hư nát. Mặt khác, thể hay chết này nói đến những người vẫn còn sống Ương thân thể nhưng bị phục dưới sự chết. Những thân thể như thế sẽ mặc lấy sự không hay chết.
15:54 Khi những kẻ chết ương Đấng Christ được sống lại và những kẻ sống được biến hóa với họ, thì được ứng nghiệm lời Kinh thánh rằng: "Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng" (Êsai 25:8). Thật huy hoàng phi thường! c. H. Mackỉntosh thốt lên: Sự chết, mồ mả và sự tan rã có ra gì trước hiện diện của quyền năng tuyệt vời đến như thế? Nói về cái chết
đã bốn ngày rồi như là một chuyện khó khăn ư! Khi nghe tiếng của Đấng đầy phước lành ấy, hàng triệu người xưa nay đã nhũn nát ra trong bụi đất suốt hàng ngàn năm qua trong khoảnh khắc sẽ sổng lại, mặc lấy thể không hay chết và vinh hiển đời đời.56 15:55 Câu Kinh Thánh này rất có thể là bài hát chế nhạo sự chết mà các tín đồ Đấng Christ sẽ hát khi họ sống lại để gặp Chúa tại chốn không trung. Dường như họ nhạo báng Sự Chết vì đối với họ, sự chết đã mất cái nọc của nó. Họ cũng nhạo báng Âm Phủ (trong bản Việt Ngữ, chữ "sự chết" thứ nhì Ương câu này là chữ "Âm Phủ" trong Bản Anh ngữ) vì đối với họ, Âm Phủ đã thua trận chiến nhằm giữ họ thuộc riêng về nó. Sự chết không còn là kinh khiếp cho họ nữa vì họ biết tội lỗi họ đã được tha và họ đứng trước mặt Đức Chúa Trời trong tình ưạng được chấp nhận ưọn vẹn của Con yêu dấu Ngài.
15:56 Nếu như không phải vì cớ tội lỗi, thì sự chết đâu còn nọc nào nữa cho bất cứ ai. Chính sự nhận biết về những tội chưa xưng ra và chưa được tha thứ đã khiến con người sợ chết. Nếu biết tội lỗi mình đã được tha, chúng ta có thể dạn dĩ đối mặt với sự chết. Mặt khác, nếu tội lỗi còn ưong lương tâm, thì sự chết thật khủng khiếp - là khởi đầu cho sự hình phạt đời đời.
Sức mạnh của tội lỗi là luật pháp -có nghĩa luật pháp lên án và định tội người đã phạm tội. Luật pháp công bố số phận của mọi người nào không vâng giữ những giáo huấn thánh khiết của
Đức Chúa Trời. Có câu nói rất hay rằng nếu không có tội lỗi thì không có sự chết. Và nếu không có luật pháp, thì sẽ không có sự định tội.
Ngai của sự chết đặt ưên hai chân đế: tội lỗi - là điều đòi hỏi sự định tội, và luật pháp - là thứ công bố sự định tội đó. Do vậy, công tác của Đấng Giải Phóng tác động đến hai sức mạnh này.57
15:57 Bởi đức tín nơi Ngài, chúng ta được đắc thắng sự chết và mồ mả. Sự chết đã bị tước mất nọc độc của nó. Một sự thực ai cũng biết ấy là khi một con côn trùng nào đó chích người ta, chúng để lại cái nọc ghim ưong thịt của người ấy, và khi bị tước mất "cái nọc" như thế thì chúng chết. Theo ý nghĩa rất thực tế, sự chết đã đích thân chích nọc vào Đức Chúa Jẽsus Christ chúng ta cho đến khi Ngài chết tại thập tự giá, và giờ đây Vua của Sự Kinh Hoàng đã bị tước mất sự kinh hoàng của hắn đối với tín hữu.
c. Lời KỀU Gọi Kết Thúc Khỉ Suy Xét Bến Sự Phục Sinh (15:58)
Như vậy, khi xét đến tính chắc chắn của sự sống lại và sự thực là đức tín trong Đấng Christ không vô ích, sứ đồ Phaolô khuyên anh em yêu dấu của ông hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Lẽ thật về sự sống lại thay đổi hết mọi điều. Lẽ thật này đem lại hy vọng và sự vững vàng, giúp chúng ta tiến lên đối mặt với những hoàn cảnh đang áp đảo và đầy khó khăn.
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V. LỜI KHUYÊN CUỐI CỦA PHAOLÔ (Đoạn 16)
Ã. Về Sự Quyên Góp (16:1-4)
16:1 Câu đầu tiên của đoạn ló nói về việc góp tiền do Hội Thánh tại Côrinhtô đảm nhiệm và được gởi đến cho các thánh đồ thiếu thốn tại Giêrusalem. Không rõ đích xác nguyên nhân khiến họ bị nghèo khổ. Có người cho rằng đây là hậu quả của cơn đói kém (Công Vụ 11:28- 30). Một nguyên nhân khả dĩ khác nữa là những người Do Thái tuyên xưng đức tín nơi Đấng Christ đã bị bà con, bạn hữu và đồng bào không tin Đấng Christ của họ tịch thu tài sản và tẩy chay . Rõ ràng họ đã mất việc làm và đang gặp vô số áp lực kinh tế nhằm buộc họ phải bỏ lời tuyên xưng đức tin nơi Đấng Christ. Phaolô đã định liệu cho các Hội Thánh ở xứ Galaỉi về chính vấn đề này rồi, và giờ đây ông hướng dẫn người Côrinhtô đáp ứng cùng một cách như các thánh đồ xứ Galati đã được khuyên dạy.
16:2 Dầu những chỉ dẫn được nêu ương câu 2 là đành cho cuộc quyên góp cụ thể, thế nhưng những nguyên tắc liên quan ở đây có giá trị lâu dài. Trước hết, việc dành dụm ngân quỹ này phải được thực hiện vào ngày đẩu tuần lễ. ở đây chúng ta có dấu hiệu rất mạnh mẽ rằng các Cơ Đốc nhân đầu tiên không còn xem ngày Sabát hay ngày thứ Bảy như là một sự giữ lễ bắt buộc nữa. Chúa đã sống lại vào ngày thứ nhất của tuần lễ, ngày Lễ Ngũ Tuần là nhằm ngày thứ nhất của tuần lễ, và các môn đồ đã nhóm lại với nhau vào ngày thứ nhất của tuần lễ để bẻ bánh (Công Vụ 20:7).
Giờ đây, họ sẽ chắt lót (Bản Anh ngữ là "để riêng - lay") cho các thánh đồ vào ngày đẩu tuần lễ.
Nguyên tắc quan trọng thứ nhì là: những chỉ dẫn về những cuộc quyên góp là dành cho mỗi một người. Cả người giàu lẫn nghèo, cả nô lệ lẫn người tự do, hết thảy đều có phần ương của lễ dâng tài sản của mình.
Hơn nữa, việc này sẽ phải thực hiện cách có hệ thống. Cứ ngày đầu tuần lễ, họ sẽ tùy sức mình chắt lót (để riêng) bao nhiêu thì để dành ra. Công việc này sẽ không thực hiện cách vô kế hoạch, hay để dành cho những dịp đặc biệt. Món quà này sẽ được dành riêng ra từ các khoản tiền khác và để đành sử dụng đặc biệt theo nhu cầu của tình huống. Sự dâng hiến của họ cũng phải cân xứng. Điều này được nói rõ qua cụm từ "tùy sức mình."
Hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Sứ đổ Phaolô không muốn việc này trở thành sự sắp xếp vào phút chót. Ông nhận thấy khả năng nghiêm trọng của việc góp tiền mà thiếu sự chuẩn bị đúng mực của tấm lòng hay ví tiền.
16:3 Câu 3 và 4 cho chúng ta hiểu biết quý giá về vấn đề chăm sóc đáng phải có cho những ngân khoản được thâu góp Ương một hội chúng Cơ Đốc. Thứ nhất, điều đáng lưu ý là những ngân khoản này sẽ không giao cho duy nhất một người. Ngay cả chính Phaolô cũng sẽ không phải là người nhận duy nhất. Thứ nhì, chúng ta thấy những sự sắp xếp người để đem khoản tiền đi đã không do một mình sứ đồ Phaolô cắt đặt độc đoán. Trái lại, quyết định này
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được giao cho hội chúng địa phương. Khi họ đã chọn ra các sứ giả, Phaolô sẽ sai họ đến Giêrusalem.
16:4 Nếu quyết định việc đáng cho sứ đồ cũng phải đi đến Gỉêrusalem, thì những anh em tại địa phương sẽ cùng đi với ông đến đó. Lưu ý ông nói "những kẻ ấy sẽ đi với tòi" chứ không nói "tôi sẽ đi với họ." Có lẽ đây là câu ám chỉ thẩm quyền sứ đồ của Phaolô. Một số nhà giải kinh gợi ý yếu tố quyết định xem Phaolô có đi đến đó hay không sẽ là quy mô kích cỡ của tặng phẩm đó, nhưng hầu như chúng ta không thể tín vị đại sứ đồ lại chịu hướng dẫn bới một nguyên tắc như thế.
B. VẾ Những Kế Hoạch Riêng của ông (16:5-9)
16:5 Phaolô luận đến kế hoạch riêng của ông ở câu 5- 9. Từ Êphêsô, là nơi ông viết bức thơ này, ông định ghé qua xứ Maxêđoan. Sau đó ông hy vọng đi về phía nam đến Côrinhtô.
16:6-8 Chắc Phaolô sẽ ở trọn mùa đông với các thánh đồ tại Côrinhtô và sau đó họ sẽ đưa ông lên đường, từ đó đi đến nơi nào ông muốn đi. Như vậy hiện tại, ông sẽ không gặp họ ưên đường đến Maxêđoan, nhưng thực sự sau đó muốn ở với họ ít lâu, nếu Chúa cho phép. Trước khi rời Maxêđoan, Phaolô mong ở lại thành Êphêsô cho flến Lễ Ngũ Tuần. Từ câu 8, chúng ta biết thơ này được viết từ Êphêsô.
16:9 Phaolô thấy có cơ hội bằng vàng để phục vụ Đấng Christ ngay lúc này tại Êphêsô. Đồng thời, ông thấy có nhiều kẻ đối địch. Câu Kinh Thánh này cho thấy bức tranh không hề thay đổi của sự phục vụ Đấng Christ: một mặt, có nhiều cánh đồng vàng sẵn cho mùa gặt; mặt khác, có một kẻ thù không ngủ cứ tìm cách ngăn trở, chia rẽ và chống đối bằng mọi cách nào có thể nghĩ ra được!
c. Những Lời Khuyên Và Chào Thăm Kết Thúc (16:10-24)
16:10 Sứ đồ nói thêm về Timôthê. Nếu tôi tớ Chúa ttẻ tuổi và tận tâm này đến Côrinhtô, họ nên đón tiếp sao cho ông khỏi SỢ sệt gì. Có lẽ câu này muốn nói Timôthê tự nhiên đã có tánh nhút nhát, và họ đừng làm gì để tăng thêm khuynh hướng này. Mặt khác, có lẽ câu này muốn nói Timôthê phải có thể đến với họ mà không sợ không được đón tiếp như một tôi tớ của Chúa. Chắc ý thứ nhì là đúng, vì Phaolô nói: "Vì người cũng làm việc Chúa như chính mình tôi vậy."
16:11 Vì cớ sự phục vụ Đấng Christ cách trung tín của Timôthê, nên chớ có ai khinh người. Trái lại, nên sốt sắng nỗ lực đưa người đi vế bình an, để Timôthê có thể ứở về với Phaolô đúng lúc. Sứ đồ đang trông chờ gặp lại Timôthê và gặp lại anh em.
16:12 Còn như anh em chúng ta là Abôlô, Phaoỉô cố khuyên người đi với anh em đây mà đến thăm Côrinhtô. Abôlô không cảm thấy đầy là ý muốn Chúa cho ông ngay hiện nay, nhưng cho thấy mình sẽ đến Côrinhtô khỉ có dịp tiện. Câu 12 rất có giá trị cho chúng ta khi tỏ ra tinh thần yêu thương đang thịnh hành giữa các tôi tớ Chúa. Có người gọi đây là bức tranh đẹp đẽ về "tình yêu không ganh tị và sự tôn
ương." Câu này cũng tỏ ra quyền tự do cho mỗi tôi tớ Chúa được Chúa đẫn dắt mà không phải nhận lịnh từ bất kỳ nguồn nào khác. Ngay chính sứ đồ Phaolô cũng không có quyền bảo Abôlô phải làm gì. Về điểm này, Ironside nhận định: "Tôi không muốn xé đoạn này ra khỏi Kinh Thánh của mình. Nó giúp tôi hiểu phương cách Đức Chúa Trời dẫn dắt các tôi tớ Ngài ương chức vụ hầu việc Ngài."58
16:13,14 Giờ đây Phaolô nêu một số lời khuyên súc tích cho các thánh đồ. Họ phải luôn luôn tỉnh thức, vững vàng trong đức tin, can đảm và mạnh mẽ. Có lẽ một lần nữa Phaolô đang nghĩ đến nguy cơ các giáo sư giả. Các thánh đồ phải luồn luôn đề phòng. Họ không được từ bỏ một tí nào lãnh thổ hết sức quan trọng này. Họ phải cư xử với sự can đảm thật. Cuối cùng, họ phải mạnh mẽ trong Chúa. Bất cứ làm việc gì, họ đều phải thể hiện lòng yêu thương. Điều này sẽ đồng nghĩa với những cuộc đời tận hiến cho Chúa và cho người khác. Câu này nói đến việc dâng chính bản thân họ.
16:15 Kế tiếp là lời khuyên về người nhà Sêphana. Những Cơ Đốc nhân yêu quý này là trái đẩu mùa của xứ Achai, có nghĩa những người tin Chúa sớm nhất Ưong xứ Achaỉ. Dường như từ lúc hoán cải đến nay, họ đã hết sức quan tâm phục vụ các thánh đổ. Họ đã quyết phục vụ những người của Đức Chúa Trời. Nhà Sêphana được nhắc đến trước đây ưong Ì: 16. ở đó, Phaolô nói ông đã làm phép báptêm cho người nhà này. Nhiều người quả quyết nhà Sêphana gồm có cả trẻ sơ sình, nên bởi đó đã tìm cách biện minh phép báptêm cho trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, từ câu Kinh Thánh này, dường như thấy khả rõ rằng không có một trẻ sơ sinh nào Ương nhà này, vì nói rất rõ ràng rằng họ hết lòng hầu việc các thánh đổ.
16:16 Sứ đổ khuyên Cơ Đốc nhân kính phục những người thể ấy, và kính phục cả mọi người nào đã giúp đỡ trong công tác và cùng chịu khó nhọc với họ. Từ sự dạy đỗ tổng quát của Tân Ước, chúng ta biết những người biệt riêng mình ra phục vụ Đấng Christ sẽ được cả dân sự của Đức Chúa Trời tỏ lòng tôn ữọng ưìu mến. Nếu thực hiện việc này rộng rãi hơn nữa thì sẽ ngăn được rất nhiều chia rẽ và ganh tị.
16:17 Việc Sêphana, Phốttuna và Achaỉcơ đến đây đã làm lòng Phaolô vui mừng lắm. Họ đã bù lại phẩn mà người Côrinhtô thiếu. Có thể câu này muốn nói họ tỏ lòng tử tế với sứ đồ, nhưng người Côrinhtô lại không tử tế như vậy. Hoặc rất có thể câu này muốn nói đến những việc người Côrinhtô không làm được vì ở xa Phaolô, thì những người này đã làm được.
16:18 Họ đem tin từ Côrinhtô đến cho Phaolô, rồi đem tín từ vị sứ đổ trở về hội chúng tại quê hương của họ. Một lần nữa, Phaolô tiến cử họ để Hội Thánh địa phương quý Ưọng họ.
16:19 Các Hội Thánh ở xứ Achai nói đến các hội chúng ở Ương tỉnh Asi (vùng Tiểu Á ngày nay), và Êphêsô là thủ phủ của tính đó. Aquỉla và Bêrílsỉn dường như lúc này đang sống tại Êphêsô. Đã có lúc họ sống tại Côrinhtô,
do vậy các thánh đồ tại đó biết họ. Aquila làm nghề may ưại, và đã làm việc chung với Phaolô ưong nghề này. Cụm từ "Hội Thánh hiệp trong nhà hai người" cho thấy tính đem sơ của sinh hoạt hội chúng thời bấy giờ. Cơ Đốc nhân cứ nhóm lại trong nhà riêng của họ để thờ phượng, cầu nguyện và thông công. Sau đó họ đi ra rao giảng Tin Lành tại nơi làm việc của mình, nơi phố chợ, trong các nhà tù địa phương, và tại mọi nơi nào họ bước chân đến.
16:20 Hết thảy anh em ưong hội chúng này cùng gởi lời chào thăm thân thương đến những người bạn cùng niềm tin tại Côrinhtô. Sứ đồ truyền độc giả lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Thời bấy giờ, cái hôn là phương thức chào thăm phổ thông, ngay cả giữa vòng người nam cũng vậy. Cái hôn thánh muốn nói đến lời chào thăm không chút hổ thẹn hay bất khiết. Trong xã hội bị ám ảnh bởi tính dục của chúng ta, nơi sự bại hoại quá phổ biến, việc sử đụng rộng rãi cái hôn làm phương cách chào thăm có thể tạo ra nhiều cám dỗ nghiêm ưọng và dẫn đến những thất bại ghê gớm về đạo đức. Vì cớ đó, cái bắt tay hầu như đã thay thế cái hôn giữa vòng Cơ Đốc nhân ữong những nền văn hóa nói tiếng Anh. Thông thường, đừng để những suy tính về văn hóa khiến chúng ta miễn tuân thủ nghiêm túc những lời dạy của Kinh Thánh. Nhưng trong trường hợp như thế này, khi sự vâng lời đúng nghĩa đen có thể dẫn đến tội lỗi hoặc thậm chí có vẻ như điều ác vì cớ những tình hình văn hóa tại địa phương, thì chắc chúng ta có lý để thay thế cái hôn bằng bắt tay.
16:21 Thói quen thường lệ của Phaolô là đọc thơ của mình cho một trong những bạn cộng sự viết ra. Tuy nhiên, đến cuối thơ, ông sẽ đích thân cầm lấy viết, tự tay viết thêm vài lời, và rồi viết lời chào thăm đặc trưng của mình. Và ông đã làm việc này tại đây.
16:22 Từ Hy văn "Anathem" (anathema) được dịch là "bị rủa sả." Những ai không kính mến Chúa thì đều đã bị định tội rồi, nhưng số phận của họ sẽ tỏ ra khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện đến. Cơ Đốc nhân là người yêu mến Cứu Chúa. Người ấy yêu mến Chúa Jêsus hom bất kỳ ai hoặc bất kỳ điều gì khác .trong thế gian này. Không yêu mến Con Đức Chúa Trời là một tội phạm nghịch cùng chính Đức Chúa Trời. Ryle nhận định:
Thánh Phaolô không chừa lối thoát nào cho người không yêu mến Đấng Christ. Ông không chừa một kẽ hở hay cớ biện minh nào. Có thể thiểu hiểu biết rõ ràng của lý trí nhưng vẫn được cứu. Có thể không can đảm, và có thể sợ con người, giống như Phìerơ. Có thể ngã nặng nề, giống như Đavít, thế nhưng vẫn được nâng dậy. Nhưng nếu một người không yêu mến Đấng Christ, thì người ấy không ờ trong con đường sự sống. Sự rủa sả vẫn còn ở trên người. Người ấy đang ở trên con đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt''
Maranatha được dịch là "Lạy Chúa, hãy đến!" là một thành ngữ tiếng Aram của những Cơ Đốc nhân đầu tiên. Nếu viết cách ra thành "Maran atha," từ ngữ này có nghĩa "Chúa chúng ta đã đến," và nếu viết cách thành "marana tha,"
chữ này có nghĩa "Lạy Chúa của chúng ta, Xin hãy đến!"
16:23 ơn là chủ đề ưa thích của Phaolồ. Ông rất thích mở đầu và kết thúc các bức thơ của mình với âm điệu tôn cao này. Đây là một trong những dấu hiệu về tác quyền của ồng.
16:24 Qua suốt thơ tín, chúng ta đã lắng nghe nhịp tím vị sứ đồ tận tụy này của Đấng Christ. Chúng ta đã lắng nghe lời ông khi ông tìm cách gây dựng đức tín, yên ủi, khuyên lơn, răn bảo những con cái của ông trong đức tin. Không còn nghi ngờ gì nữa về lòng yêu thương của ông dành cho họ. Khi đọc những lời kết thúc này, có lẽ họ sẽ cảm thấy hổ thẹn vì đã để cho các giáo sư giả bước vào, đã chất vấn quyền sứ đồ của Phaolô, để rồi bỏ mất tình yêu thương ban đầu của họ đành cho ông.
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53(15:45) Erdman, First Corìnthians, trang 148.
54(15:47) Bản Kinh Thánh NU (cũng như bản Việt ngữ) bỏ chữ "Chúa."
55{15:49) Đại đa số các thủ bản Hy lạp đều có lời khuyên tại đây: "Chúng ta cũng mang..."
5Ồ(15:54) c. H. Mackintosh, The Mackỉntosh Treasurỵ: Miscellaneous Writings by c. H. Mackintosh, trang 125.
57(15:56) Godet, First Corinthians, ưang 446.
58(16:12) Ironside, First Corinthians, trang 542.
5Ọ(16:22) Ị. c. Ryle, Holiness, ừang 235.
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THƠ THỨ HAI GỞI CHO NGƯỜI CÔRINHTÔ

Giới Thiệu
"Tôi thấy tính trong sáng từ sự bày tỏ của Phaolô [trong thơ H.Côrinhtô] là vô song trong toàn bộ văn phẩm thánh."
- Sadler
I. Vị Trí Độc Đáo Trong Kinh Thánh
Nếu I.Côrỉnhtô được nghiên cứu và giảng dạy rộng rãi, thì H.Côrinhtô bị lãng quên rất nhiều. Nhưng đây lại là một Thơ Tín rất quan trọng. Rõ ràng, bút pháp ừào phúng và lối viết khó dịch của thơ góp phần gây nên sự lãng quên này. Rất nhiều từ in nghiêng ương bản KJV và NKJV cho thấy người ta đã phải bổ sung thêm thật nhiều chữ để bức thơ tràn đầy tình cảm này trở thành thứ Anh ngữ cỏ thể chấp nhận được.
Thơ Tín này rất khó hiểu. ít ra thì cũng có rất nhiều câu ý nghĩa không rõ ràng. Có rất nhiều cách giải thích điều này: (1) Phaolô sử dụng rất nhiều câu châm biếm, nhưng thỉnh thoảng thật khó biết chắc chắn khỉ nào thì ông đang châm biếm. (2) Muốn hiểu đầy đủ một số phần nào đó, chúng ta ắt phải có thêm thông tin về những chuyến đi chính xác của Phaolô, những chuyến đi của những bạn đồng hành với ông, và những bức thơ ông đã viết ra. (3) Thơ Tín mang đậm tính riêng tư, và những lời lẽ thường là lối nói của tấm lòng. Nhưng không phải lúc nào điều này cũng là dễ hiểu nhất đâu.
Nhưng đừng để những điểm khó hiểu đó làm chúng ta nản lòng. May mắn thay, chúng không ảnh hưởng đến những lẽ thật cơ bản của Thơ Tín, nhưng chỉ ảnh hưởng đến những tiểu tiết mà thôi.
Cuối cùng, Il.Côrinhtô là Thơ Tín được yêu mến và ưích dẫn rất nhiều. Sau khi nghiên cứu thơ, bạn sẽ hiểu rõ hom vì sao như vậy.
li. Quyển Tác Giả
Hầu như không ai phủ nhận Phaolô viết thơ ILCôrinhtô, đầu có một số người đưa ra những thuyết về "những đoạn chèn thêm" đó đây. Tuy nhiên, tính thống nhất của bức thơ (với những đoạn đi ngoài đề điển hình của Phaolô!) thật hiển nhiên.
Ngoại chứng cho thơ Il.Côrinhtô thật mạnh mẽ, nhưng có phần muộn hom so với thơ I.Côrinhtô. Thật ngạc nhiên, Clement ở Rôma không ưích dẫn thơ này, nhưng Polycarp, Irenaeus, Clement ở Alexandria, Tertullian và Cyprian thảy đều trích thơ Il.Côrinhtô. Marcion liệt kê thơ này đứng hàng thứ ba trong số mười thơ tín của Phaolô mà ông chấp nhận. Thơ này cũng được liệt kê ương Bộ Kinh Điển Muratonrian. Từ năm 175 s.c. trở đi, có dư dật bằng chứng cho thơ Il.Côrinhtô.
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Nội chứng cho tác quyền của Phaolô cũng dư dật. Ngoại trừ thơ Philêmôn, đây là bức thơ đậm tính riêng tư nhất và ít giáo lý nhất của Phaolô. Những lời đề cập chi ưết mang tính cách cá nhân, những phong cách riêng của vị sứ đồ, và những mối liên kết gần gũi hiển nhiên với thơ I.Côrinhtô, Galati, Rôma và Côngvụ đều hậu thuẫn quan điểm truyền thống xem Phaolô đã viết thơ tín này. Ta thấy rõ cùng một tác giả và cùng một hội chúng như trong Thơ Tín Thứ Nhất đã được công nhận cách phổ thông.
HI. Thời Điểm Viết
Thơ ILCồrinhtô chắc được viết chưa đầy một năm sau thơ I.Côrinhtô, từ Maxêđoan (một số phần viết thêm vào bên dưới các bản dịch có sớm thì xác định tại Philíp). Niên hiệu được chấp nhận phổ thông là năm 57 S.C., nhưng nhiều người chọn năm 55 hoặc 5Ố, và Harnack chọn năm 53. IV. Bối Cảnh Và Chủ Để
Một nguyên nhân khiến chúng ta rất yêu mến thơ li Côrinhtô chính là vì thơ này rất riêng tư. ở thơ này, chúng ta dường như đến gần lòng của Phaolô hem mọi tác phẩm khác. Chúng ta cảm nhận nhiệt tình lớn lao ông dành cho công việc Chúa. Chúng ta cảm nhận chân giá trị sự kêu gọi vĩ đại nhất của đời sống. Với sự kinh ngạc lặng lẽ, chúng ta đọc danh sách những hoạn nạn ông đã chịu. Chúng ta kinh nghiệm sự phẫn nộ gay gắt của ông để trả lời những người phê bình thiếu nguyên tắc đạo đức. Tóm lại, dường như Phaolô để chúng ta bước vào mọi bí mật Ương tâm hồn ông.
Chuyến thăm Côrinhtô lần thứ nhất của Phaolô được ghi lại trong Côngvụ 18. Chuyến đi này xảy ra trong hành trình truyền giáo lần thứ nhì, ngay sau bài giảng đáng nhớ của ông ữên đồi Arêôba tại Athên.
Tại Côrinhtô, Phaolô làm nghề may trại với Aquila và Bêrítsỉn, và rao giảng Tin Lành ưong nhà hội. Sila và Timôthê từ Maxêđoan đến hợp lực với ông trong công tác truyền giảng Tin Lành kéo dài ít nhất 18 tháng (Côngvụ 18:11).
Khi hầu hết người Do Thái đều khước từ lời dạy của ông, Phaolô quay sang người ngoại bang. Khi nhiều linh hổn được cứu - cả người Do Thái lẫn người ngoại - các lãnh tụ Do Thái bắt sứ đồ đưa ra trước mặt quan ừấn thủ Galiôn. Nhưng Galiôn bãi tòa, xem như vụ án không thuộc quyền xét xử của ông.
Xong phiên tòa, Phaolô vẫn ở lại Côrinhtô ít lâu, rồi rời nơi đó đi đến Xencơrê, Êphêsô, sau đó đi một chuyến dài ưở về Sêsarê và Antiốt.
Trong hành trình truyền giáo thứ ba, Phaolô trở về Êphêsô và ở đó hai năm. Trong thời gian này, phái đoàn từ Côrinhtô đến thăm, hỏi ý Phaolô nhiều vấn đề. Thơ I.Côrinhtô được viết ra để ưả lời những thắc mắc ở đây.
Về sau, sứ đồ rất lo lắng khỉ biết người Côrinhtô đã phản ứng thế nào với bức thơ của ông, đặc biệt với phần nói đến kỷ luật hành vi phạm tội. Vì vậy, ông rời Êphêsô đến Trô ách, mong gặp Tít tại đó. Tuy nhiên, khi không gặp được, ông đã sang xứ Maxêđoan. Chính tại đây, Tít đã đến báo tín, cả tin vui lẫn tin buồn. Các thánh đồ đã kỷ luật
những thánh đồ đã phạm tội - và biện       Trong Thơ Thứ Nhất, Phaolô được
pháp kỷ luật này đã khôi phục tâm linh	xem chủ yếu như giáo sư, nhưng ương
người đó. Đó là tín vui. Nhưng những	Thơ Thứ Nhì, ông giữ vai trò mục sư.
Cơ Đốc nhân này không hề gởi tiền đến	Nếu lắng nghe cẩn thận, bạn sẽ nghe
cho các thánh đồ  túng thiếu tại	được nhịp đập trái tim của người thật sự
Giêrusalem, như đã dự định trước đỏ.	yêu mến dân sự Đức Chúa Trời và hy
Điều này không tốt. Cuối cùng, Tít cho	sinh chính mình vì phúc lợi của họ.
biết các giáo sư giả đang hoạt động tại       Vì vậy, giờ đây chúng ta bắt đầu
Côrinhtô, phá hoại công tác của sứ đồ	chuyến phiêu lưu vĩ đại này, và khi
và chất vấn thẩm quyền đầy tớ Đấng	nghiên cứu "những tư tưởng đang thở
Christ của Phaolô. Đây là tin xấu!	và những lời lẽ đang thiêu đốt" này,
Trên đây là những hoàn cảnh dẫn	nguyện chúng ta sẽ nghiên cứu với lời
đến Thơ Tín Thứ Nhì gởi cho người	cầu xin Thánh Linh Đức Chúa Trời soi
Côrinhtô, được viết từ Maxêđoan.	sáng.
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CHÚ GIẢI
I. PHA0LÔ LUẬN VỀ CHỨC vụ (Đoạn 1- quên trong đời sống ông, và chính ý
7)	thức về sự kêu gọi thiên thượng này đã
A. Lõi Chào Thăm (1:1,2)	nâng đỡ gìn giữ vị sứ đồ qua rất nhiều
1:1 Phaolô tự giới thiệu ngay đầu giờ phút đắng cay. Trong khi phục vụ thơ là sứ đồ của Đức Chúa Jêsus theo ý Đấng Christ, thường gặp những lúc bị muốn của Đức Chúa Trời. Điều này dồn ép quá sức, chắc ông đã bỏ cuộc và quan trọng nên ông phải lưu ý ngay từ trớ về nhà nếu không được bảo đảm về đầu, vì tại Côrinhtô có nhiều người sự kêu gọi thiên thượng của mình. đang nghi ngờ Phaolô không thực sự Timôthê được nhắc đến trong câu Ì được Chúa sai phái. Câu trả lời của ông không có nghĩa Timôthê giúp viết thơ cho biết ông không tự ý chọn chức vụ tín này. Điều này chỉ nói lên Timôthê này, cũng không do con người nào chỉ đang ở cùng Phaolô khi thơ H.Côrinhtô định, nhưng được sai phái vào công tác được viết ra. Ngoài sự kiện này, chúng bởi Đức Chúa Jêsus Christ theo ý muốn ta không biết gì nhiều về những chuyến Đức Chúa Trời. Sự kêu gọi ông vào chức đi của Timôthê ương thời gian này. sứ đồ xảy ra ưên con đường đến Thơ được gởi cho Hội Thánh của Đamách. Đây là từng ưải không thể   Đức Chúa Trời ở thành Côrinhtô, và cho
hết thảy thánh đồ ở khắp xứ Achai. Cụm từ Hội Thánh của Đức Chúa Trời
nói lên đây là hiệp hội các tín đổ thuộc về Đức Chúa Trời. Đây không phải là một hiệp hội của người ngoại giáo, hay một cuộc hội họp phi tôn giáo nào đó của dân chúng, nhưng là hiệp hội của những Cơ Đốc nhân đã được tái sanh, được kêu gọi ra khỏi thế gian để thuộc về Chúa. Rõ ràng khỉ Phaolô viết những lời này, ống nhớ lại lần đầu tiên đã đến Côrỉnhtô và rao giảng Tin Lành tại đó như thế nào. Những người nam nữ vốn đắm mình ưong thờ lạy hình tượng và dâm dục đã tin cậy Chúa Jêsus làm Chúa, và được cứu bởi ân điển phi thường của Ngài. Dầu về sau nhiều khó khăn xuất hiện tại hội chúng Côrinhtô, rõ ràng lòng vị sứ đồ vẫn vui mừng khi nghĩ đến thay đổi lớn lao ương đời sống những người yêu dấu này. Thơ không những gởi cho Côrinhtô, mà còn cho hết thảy thánh đồ ở khắp xứ Achai. Achai đại diện cho vùng đất phía nam của Hylạp; trong khi Maxêđoan - chúng ta cũng sẽ đọc đến Maxêđoan trong thơ Il.Côrinhtô - là phần phía bắc của đất nước này.
1:2 Ân điển và sự bình an hình thành lời chào thăm tuyệt vời khiến chúng ta liên tưởng ngay đến vị sứ đồ Phaolô yêu dấu. Khi chúc để nói lên những ước ao lớn nhất của mình dành cho dân sự Chúa, ông không chúc cho họ của cải vật chất như vàng và bạc. Ông biết rất rõ những thứ này có thể biến mất nhanh chóng. Trái lại, ông chúc cho họ những em phước thuộc linh là ân điển và bình an, vốn bao gồm mọi điều tốt lành có thể từ Thiên đàng đến cho tội nhân đáng thương. Denney nói: "Ân điển là từ ngữ đầu tiên và cuối cùng của Tin Lành, và bình an - là tình trạng lành mạnh hoàn hảo của tấm linh - chính là công tác đã hoàn tất của Đấng Christ trong tâm hồn.1 Những phước hạnh này tuôn tràn từ Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ Đức Chúa Jẽsus Chrỉst. Đức Chúa Trời Cha chúng ỉa là nguồn, và Đức Chúa Jẽsus Christ là ống dẫn. Phaolô không ngần ngại đặt Đức Chúa Jêsus Chrỉst ngay bên cạnh Đức Chúa Cha, vì với tư cách thành viên trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời, Đấng Christ bình đẳng với Đức Chúa Cha.
B. Chức Vụ Yên ủi Trong cơn Hoạn Nạn (1:3-11)
1:3 Từ câu 3-11, vị sứ đồ dốc tuôn lời tạ em Chúa đã an ủi ông giữa những hoạn nạn khốn khó của mình. Rõ ràng, sự yên ủi là tín vui Tít đã đem đến cho ông tại Maxêđoan. Sau đó sứ đồ tiếp tục cho biết dầu ông gặp hoạn nạn hay được yên ủi đi nữa, tất cả mọi điều ấy rốt cuộc đều trở thành ích lợi cho những tín hữu đang được ông chăm sóc. Lời tạ ơn được dâng lên Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Đây là danh xưng đầy đủ của Đức Chúa Trời ữong Tân Ước. Ngài không còn được gọi là Đức Chúa Trời của Ápraham, Đức Chúa Trời của Ysác, hay Đức Chúa Trời của Giacốp nữa. Giờ đây, Ngài là Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jẽsus Chrỉst. Nhân tiện, đanh xưng này hàm ý một lẽ thật trọng đại: Chúa Jêsus vừa là Đức Chúa Trời vừa là con người. Đức
Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta; câu này nói đến mối quan hệ của Ngài với Chúa Jêsus, là Con Người. Nhưng Đức Chúa Trời cũng là Cha của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta; điều này nói đến mối quan hệ của Ngài với Đấng Christ, là Con Đức Chúa Trời. Ngoài ra, Đức Chúa Trời còn được mô tả là Cha hay thương xót và Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Từ nơi Ngài tuôn Ưào mọi sự thương xót và yên ủi.
1:4 Trong mọi hoạn nạn khốn khó của Phaolô, ông vẫn ý thức được sự hiện diện đầy yên ủi của Chúa. ở đây, ông nêu một ương rất nhiều nguyên nhân khiến Đức Chúa Trời yên ủi ông. Chúa yên ủi ông để đến lượt ông có thể yên ủi kẻ khác bằng chính sự yên ủi do Chúa đã yên ủi ông. Đối với chúng ta, từ ngữ "yên ủi" thường có nghĩa yên ủi trong lúc buồn rầu. Nhưng theo cách dùng trong Tân Ước, từ ngữ này có ý nghĩa rộng hem. Từ ngữ này chỉ về sự khích lệ và khuyên bảo bởi người đang ở bên cạnh chúng ta ương lúc nhu cần. Câu này có bài học thực tiễn cho hết thảy chúng ta. Khi được yên ủi, chúng ta phải nhớ tìm cách chuyển lại sự yên ủi này cho người khác. Chúng ta đừng nên tránh căn phòng của người bịnh hay nhà có người chết, nhưng trái lại hãy nhanh chóng bay đến bên cạnh những ai cần sự khích lệ của chúng ta. Chúng ta được an ủi không phải để ƯỞ nên dễ chịu, nhưng để tiở thành những người an ủi.
1:5 Nguyên nhân Phaolô có thể yên ủi người khác chính vì sự yên ủi của
Đấng Chrỉst đủ khả năng đối phó với những hoạn nạn ông đang chịu vì cớ Ngài. Những sự đau đớn của Đấng Christ ở đây không thể nói đến những thống khổ ưong công tác chuộc tội của Cứu Chúa. Những sự đau đớn đó là độc nhất vô nhị, và không ai có thể chia sẻ chúng. Nhưng Cơ Đốc nhân cỏ thể thực sự chịu khổ vì sự liên hiệp của họ với Đức Chúa Jêsus. Họ chịu quở trách, bị hất hủi, bị thù địch, ghét bỏ, bị phủ nhận, bị phản bội, v.v... Những điều này được nói đến như những sự đau đớn của Đấng Christ vì Ngài đã chịu chúng khi Ngài còn trên ưần gian, và vì Ngài vẫn chịu chúng khi các chi thể Ương thân Ngài chịu đựng những nỗi đau đóm đó. Trong mọi hoạn nạn khốn khó của chúng ta, Ngài cũng đồng chịu khốn khổ (xem Ẽsai 63:9). Nhưng ớ đây, Phaolô muốn nói có sự đền bù dư dật cho toàn bộ những hoạn nạn này, tức là có sự chia sẻ tương ứng trong sự yên ủi của Đấng Christ, và sự yên ủi này chan chứa dư dật.
1:6 VỊ sứ đồ có thể nhìn thấy điều ích lợi xuất phát từ cả những hoạn nạn lẫn từ sự yên ủi ông. cả hai đều được nên thánh bởi thập tự giá. Nếu ông chịu hoạn nạn, điểu đù đem lại sự yên ủi và sự cứu rỗi cho các thánh đồ - đây không phải là sự cứu rỗi linh hồn họ, nhưng là sức mạnh để giúp đưa họ vượt qua những thử thách. Họ sẽ được khích lệ và chịu thách thức bởi sự chịu đựng của Phaolô, và lập luận rằng nếu Đức Chúa Trời có thể ban om cho Phaolô chịu khổ, Ngài cũng có thể ban om cho họ nữa. Khi Samuel Rutheríord thấy
mình ở ương "hầm chứa nghịch cảnh," như cách ông thường thấy, ông bắt đầu nhìn quanh để tìm một số những "chai rượu ngon nhất" của Chúa. Có lẽ ông đã học tập làm như vậy từ gương của Phaolô, người luôn luôn có thể truy tìm cầu vồng xuyên qua những giọt nước mắt của mình.
Sự yên ủi sứ đồ nhận được sẽ khiến người Côrinhtô đầy đẫy sự an ủi và thúc giục họ kiên nhẫn chịu đựng đang khi chịu bắt bớ như ông. Chỉ những người nào đã trải qua những thử nghiệm nghiêm trọng thì mới biết cách nói lời thích hợp cho những người được kêu gọi trải qua những thử thách giống như vậy. Người mẹ mất đứa con duy nhất thì có thể an úi tốt hơn cho một người mẹ khác vừa bị vùi dập ữong cảnh đau lòng đó. Hoặc, tốt hơn hết, Cha đã mất Con độc sanh thì có thể an ủi tốt nhất cho những người đã mất mát người thân.
1:7 Giờ đây sứ đồ tỏ lòng tin quyết rằng người Côrinhtô đã biết chịu khổ vì Đấng Christ là thể nào, thì họ cũng sẽ kinh nghiệm sự cứu giúp đầy an ủi của Đấng Christ thể ấy. Những sự đau đớn không bao giờ đến một mình cho Cơ Đốc nhân. Chúng luôn luôn đi kèm với sự yên ủi của Đấng Christ. Chúng ta cũng có thể tín quyết điều này, như Phaolô vậy.
Bản Kinh Thánh Living Bible diễn ý câu 3-7 như sau:
Trước hết tôi xin ca ngợi Thượng Đê, Cha của Chúa Jêsus chúng ta; Ngài là Cha và nguồn của mọi sự an ủi. Ngài đã an ủi chúng tôi trong mọi cảnh gian nan, khốn khổ. Vì sao Ngài an ủi như vậy? Để đến khi anh em đang gặp gian khổ, cần sự thông cảm và khích lệ của chúng tôi, chúng tôi có thể chuyển sang cho họ chính sự giúp đỡ và an ủi mà Đức Chúa Trời đã ban cho chứng tôi.... Trong cơn gian khổ, Đức Chúa Trời đã an ủi chúng tôi - và điều này cũng để giúp anh em nữa: từ kỉnh nghiệm cá nhân của chúng tôi chứng tỏ cho anh em thấy Đức Chúa Trời sẽ dịu dàng yên ủi anh em khi anh em trải qua những gian khổ hoạn nạn y như thế. Ngài sẽ ban sức cho anh em chịu đựng. 1:8 Sau khi nói tổng quát về hoạn nạn và yên ủi, giờ đây Phaolô đề cập cụ thể hơn đến thử nghiệm khắc nghiệt ông vừa mới ưải qua. ông không muốn anh em Côrinhtô không biết sự khốn nạn đã xảy đến cho ông trong xứ Asi. (Asỉ ở đây không nói đến một lục địa, nhưng đúng hom nói đến một tỉnh ở phía đông vùng đất hiện nay là Tiểu Á.) Sự khốn nạn vị sứ đồ nhắc đến ở đây là gì? Có lẽ cuộc nổi loạn nguy hiểm xảy ra tại Êphêsô (Côngvụ 19:23- 41). Có người cho đây là cơn bịnh chết người, một số khác nghĩ ông nói về những tin tức thật nản lòng đến từ Côrinhtô. Thật may mắn thay, giá trị và sự vui thỏa của một phân đoạn như thế này không lệ thuộc ở chỗ biết những chi tiết chính xác.
Tuy nhiên, hoạn nạn này trầm trọng đến nỗi Phaolô thấy hết sức nặng nề, vượt quá sức chịu đựng theo lẽ thường, đến nỗi ông mất lòng trông cậy sự sống.
Bản Diễn Ý Phillip địch câu này rất bổ ích: "Lúc đó chúng tôi bị áp đảo hoàn toàn; gánh nặng vượt quá sức chịu
đựng của chúng tôi; trên thực tế, chúng tôi tự nhủ như vậy là chấm dứt hết rồi."
1:9 Quan điểm của sứ đồ ảm đạm đến nỗi mang cảm giác của người bị nhận án xử lử. Nếu hỏi: "Muốn sống hay chết?" ắt ông trả lời: "Chết." Đức Chúa Trời cho phép tôi tớ Ngài bị đẩy đến chỗ tột cùng này để ông không cậy mình nữa, nhưng cậy Đức Chúa Trời là Đấng khiến kẻ chết sống lại. Rõ ràng ở đây, "Đức Chúa Trời là Đấng khiến kẻ chết sống lại" được dùng như từ đồng nghĩa chỉ về Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đấng có thể khiến kẻ chết sống lại cũng chính là nguồn hy vọng duy nhất cho người đã bị định đoạt phải chết, như sứ đồ đã tự kể mình vậy.
1:10 Trong truyền thống Bản King James (và đại đa số các thủ bản), Phaolô đang nói đến sự giải cứu ương ba thì của nó: quá khứ (đã cứu), hiện tại (thực sự cứu - bản Việt Ngữ: dịch là "sẽ cứu") và tương lai (sẽ cứu).2 Nếu xét đến cuộc nổi loạn tại Êphêsô, thì Phaolô đang nói đến phương cách chấm dứt đột ngột của cuộc nổi loạn và ông đã thoát được (Côngvụ 20:1). Vị sứ đồ biết chính Đức Chúa Trời Đấng đã giải cứu ông trong quá khứ cũng là Đấng có thể giải cứu ông từng ngày, và sẽ tiếp tục giải cứu ông cho đến giờ phút chung kết ữọng đại khi ông được giải cứu hoàn toàn khỏi hoạn nạn và bắt bớ của thế gian này.
1:11 ỏ đây, Phaolô rộng lượng thừa nhận Cơ Đốc nhân tại Côrinhtô lâu nay đã cầu thay cho ông đang khi ông trải qua thời kỳ thử thách trầm trọng này. Thực ra, rất nhiều tín hữu tại đấy đã chỉ trích vị đại sứ đồ, và chắc đã có sự nghi ngờ trầm trọng không biết họ còn nhớ đến ông trước ngai ân điển nữa không. Tuy nhiên, ông sẵn sàng chấp nhận họ là vô tội. Cụm từ "nhờ nhiều người cầu nguyện mà được ơn" nói đến ơn giải cứu Phaolô nhờ lời cầu nguyện của nhiều người, ông xem sự vượt thoát của mình là kết quả trực tiếp về sự cầu thay của các thánh đồ. ông nói vì nhiều người đã cẩu nguyện, mà giờ đây nhiều người có thể tạ ơn Chúa vì những lời cẩu nguyện của họ đã được nhậm.
c. Giải Thích Sự Thay Đổi Kế Hoạch của Phaolô (1:12- 2:17)
1:12 Nguyên nhân khiến Phaolô có thể nương cậy nơi sự cầu nguyện của các tín hữu chính vì ông luôn luôn đối xử thẳng thắn với họ. ông có thể khoe lòng trung thực của mình đối với họ, và lương tâm ông làm chứng nếp sống đặc trưng bởi sự thánh sạch và thật thà đến từ Đức Chúa Trời, tức là sự thành thật trong sáng từ Chúa. Ông không hạ thấp mình đi theo những phương pháp của con người xác thịt, nhưng hành động công khai trước mặt mọi người với sức mạnh không xứng đáng được nhận (ơn) do Chúa ban cho. Ắt hẳn điều này đặc biệt rõ ràng đối với người Côrinhtô.
1:13 Sự trung thực đặc trưng cho cách đối xử trước đây với người Côrinhtô cũng đúng cho bức thơ này nữa. Ông muốn nói thế nào thì viết đúng thế ấy. Không cần phải tìm kiếm ẩn ý. Ý nghĩa xuất hiện ngay ở bề ngoài, đơn sơ và hiển nhiên. Ý của ông chính xác là những điểu họ đọc hoặc nhận biết, và ông hy vọng họ sẽ tiếp tục nhận biết ý đó cho đến cuối cùng, tức là chừng nào họ còn sống.
1:14 Hội chúng tại Côrinhtô đã ít nhiều công nhận Phaolô, tức là có một số tín hữu chứ không phải mọi người đều công nhận. Những người trung thành hiểu hai sự kiện này - tức là họ sẽ tự hào về ông và ông sẽ tự hào về họ trong ngày Đức Chúa Jẽsus. Ngày Đức Chúa Jẽsus hướng cụ thể tới Ngai Đoán Xét của Đấng Christ, là lúc sẽ đánh giá và ban thưởng sự phục vụ của người được chuộc. Khi Phaolô nhìn hướng tới phiên tòa ấy, ông luôn luôn thấy khuôn mặt những người đã được cứu bởi chức vụ mình. Họ sẽ là niềm vui và mão miện vui mừng của ông, và đến lượt họ sẽ vui mừng vì ông được Đức Chúa Trời dùng làm công cụ dắt đưa họ đến với Đấng Christ.
1:15 Cụm từ bởi sự trông cậy đó muốn nói ông tin quyết rằng họ đã vui mừng nơi ông là sứ đồ thật của Đức Chúa Jêsus Christ và là người trung thực không chỗ ưách được. ông muốn đến thăm họ trong tính thần đã được bảo đảm về lòng tin cậy, quý mến và tình cảm của họ. ông muốn đến với họ trước khỉ đến Maxêđoan, và rồi sau đó đến thêm lần nữa khi từ Maxêđoan quay về. Như vậy, họ sẽ được thêm lợi ích thứ nhì (bản Việt Ngữ: ơn bội phần) theo ý nghĩa được thăm hai lần thay vì một.
1:16 "ơn bội phần" (Bản Anh ngữ -"lợi ích thứ nhì") được giải thích thêm trong câu 16. Như đã nói, Phaolô hoạch định khi rời Êphêsô thì sẽ vào xứ Achai, là khu vực có thành phố Côrinhtô, rồi lên hướng bắc và vào Maxêđoan. Sau khi giảng xong tại đó, ồng sẽ theo đường cũ trở về phía nam đến Côrinhtô.
Ông hy vọng tín hữu Côrinhtô bấy giờ sẽ giúp đưa ông qua xứ Giuđê - có lẽ bằng lòng hiếu khách và những lời cầu nguyện của họ, nhưng không phải bằng tiền của họ, vì về sau ông nói đến quyết tâm không nhận tiền của họ (Ì 1:7- 10).
1:17 Kế hoạch lúc đầu của Phaolô không thành, ông đi từ Êphêsô đến Trôách, và khi không gặp Tít tại đó, ông đi thẳng đến Maxêđoan, bỏ Côrinhtô ra khỏi lộ trình của mình. Vì vậy ở đây ông hỏi: "Tôi định ý như vậy, nào có phải bửi tôi nhẹ dạ sao?" Chắc đây chính là lời của những người đang gièm pha ông. "Này ông Phaolô tính khí thất thường và hay thay đổi! Ông nói một đàng làm một nẻo rồi! Liệu người như thế có phải là sứ đồ thật không?" Vị sứ đồ thách thức tín hữu Côrinhtô chứng minh ông không đáng tín. Khi lên kế hoạch, có phải ông lập kế hoạch theo những động cơ xác thịt để rồi phút trước vừa mới nói "Phải" thì phút sau đã bảo "Không"? Có phải ông chỉ suy tính để được tiện nghi và bởi động cơ cá nhân không? Phillips nắm được tính thần của câu này qua bản diễn ý của ông: "Vì chúng tôi đã phải thay đổi kế hoạch này, như vậy có phải chúng tôi thay đổi thất thường không? Có phải anh em nghĩ tôi hoạch định không nghiêm túc, miệng nói "Có" mà ý muốn bảo "Không"?"
1:18 Phaolô dường như từ lời nói về những kế hoạch đi thăm chuyển sang lời giảng. Có lẽ những người chỉ trích đang bảo nếu ông không đáng tin trong cuộc đối thoại bình thường, thì lời dạy của ông cũng không đáng tín.
1:19 Phaolô ưanh luận rằng hành động của ông không phải là không đáng
tin, vì Cứu Chúa ông đang rao giảng là Đấng thiên thượng bất biến, nơi Ngài chẳng có sự giao động hoặc thay đổi. Khi lần đầu ông đến thăm Côrinhtô cùng với Sinvanh và Ti mô thê (Côngvụ 18:5), họ đã rao giảng Con Đức Chúa Trời, Đấng đáng tín. "Sứ điệp không bất ổn, vì sứ điệp nói về Con Đức Chúa Trời, Đấng không dao động." Lập luận ở đây là: không một người nào rao giảng Đức Chúa Jêsus Christ ưong Thánh Linh lại có thể hành động theo kiểu những người phê bình ông đang lên án ông. Denney nói: "Lập luận của Phaolô ở đây có thể do một kẻ giả hình sử dụng, nhưng có thể chưa nhà phê bình nào phát minh ra được lập luận đó." Làm thể nào ông rao giảng Đức Chúa Trời thành tín mà chính ông lại không trung tín với lời nói của mình?
1:20 Mọi lời hứa của Đức Chúa Trời, bất luận là bao nhiêu lời hứa đi nữa, đều ứng nghiệm trong Đấng Christ. Tất cả những người tìm được sự ứng nghiệm những lời hứa của Đức Chúa Trời trong Đấng Chrỉst thì đều đồng thanh Amen:
Mở Kinh Thánh ra gặp một lời hứa, chúng ta nhìn lên Đức Chúa Trời, và Ngài phán: "Ngươi có thể nhận mọi điều đó qua Đấng Christ." Vì tin cậy Đấng Christ, chúng ta nói: "Amen" với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán qua Đấng Christ, và chúng ta tin Đấng Cỉưist; Đấng Christ chìa tay xuống và đức tin vói lên, và mọi lời hứa của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm trong Đức Chúa Jêsus Chrìst. Trong Ngài và qua Ngài, chúng ta nắm lấy và nhận lấy cho mình rồi nói: "Lạy
Chúa, vâng; con tin cậy Ngài." Đây là câu trả lời "Vâng" đầy tin cậy} Toàn bộ điều này nhằm làm sáng danh Đức Chúa Trời qua chúng ta. Denney viết: "Ngài được vinh hiển khi linh hồn con người chợt hiểu Ngài đã phán điều tốt lành vượt quá những tướng tượng tột cùng của họ, và khi điều tốt lành ấy được xem là an toàn và chắc chắn cách rõ ràng ữong Con Ngài."
Những chữ "mà chúng tôi" nhắc người Côrinhtô nhớ chính bôi sự giảng đạo của những con người như Sinvanh, Timôthê và Phaolô mà họ được đến để đòi những lời hứa của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Nếu sứ đồ là kẻ lừa dối, như lời kẻ thù buộc tội ông, thì liệu Đức Chúa Trời có dùng kẻ lường gạt và nói dối để đem lại những kết quả tuyệt vời như thế không? Đương nhiên là không.
1:21 Tiếp theo, Phaolô cho thấy người Côrinhtô và ông thảy đều được ràng buộc chung trong cùng một sự sống. Đức Chúa Trời đã làm cho họ vững bền trong đức tin, khẳng định họ trong Đấng Christ bới chức vụ của Lời Đức Chúa Trời. Ngài cũng xức dầu cho họ bằng Đức Thánh Linh, ban cho họ đủ khả năng, ban quyền năng và dạy đỗ họ.
1:22 Ngài cũng đã đóng ấn cho họ và ban Thánh Lỉnh làm của tin trong lòng họ. ở đây, chúng ta có thêm hai chức vụ nữa của Đức Thánh Linh. Ấn là dấu hiệu về quyền sở hữu và sự an ninh. Thánh Linh ngự ương tín hữu là dấu hiệu chứng tỏ tín hữu giờ đây thuộc về Đức Chúa Trời và được an toàn đời
đời. Đương nhiên, dấu ấn này vô hình. Người ta biết chúng ta là Cơ Đốc nhân không phải bới huy hiệu chúng ta đeo, nhưng chỉ bởi những bằng chứng của đời sống đầy dẫy Thánh Linh. Đức Chúa Trời cũng ban Thánh Linh ở trong lòng họ để làm của tin hay của đặt cọc để hứa rằng toàn bộ cơ nghiệp sẽ đi kèm theo sau. Khi Đức Chúa Trời cứu một người, Ngài ban Thánh Lỉnh ngự trong lòng người ấy. Người đã tiếp nhận Thánh Linh cách chắc chắn thể nào, thì cũng sẽ bước vào cơ nghiệp trọn vẹn của Đức Chúa Trời thể ấy. Những om phước Thánh Linh thực sự đem đến trong đời sống chúng ta ngày nay cũng chính là loại phước hạnh thuộc về chúng ta trọn vẹn trong tương lai.
1:23 Từ câu 23 đến câu 4:2, Phaolô ưở về đối phó với lời lên án ông dao động, và ông giải thích thẳng thắn nguyên nhân không đến thăm Côrinhtô như dự định. Vì không ai có thể biết những động cơ sâu kín cho hành động của Phaolô, nên Phaolô cầu Đức Chúa Trời làm chứng sự kiện này. Nếu sứ đồ đến thăm Côrinhtô đúng như thời gian dự định, chắc chắn ông phải xử ưí rất cứng rắn với tình hình tại đó. Chắc chắn ông phải đích thân quớ trách các thánh đồ ấy vì họ bất cẩn để nhân nhượng tội lỗi trong hội chúng. Chính vì tránh cho họ khỏi đau đóm và buồn rầu nên Phaolô hoãn chuyến đến thăm Côrinhto.
1:24 Nhưng sau khi nói điều đó, sứ đồ Phaolô không muốn ai nghĩ ông đang hành động như kẻ độc tài đối với người Côrinhtô. Vì vậy ông nói thêm: "Chớ không phải chúng tôi muốn cai trị đức tin anh em, nhưng chúng tôi muốn giúp thêm sự vui của anh em, vì anh em đứng vững vàng trong đức tin." Không phải sứ đồ muốn cai trị đức tin Cơ Đốc của họ. Ồng không muốn họ nghĩ ông là tên bạo chúa. Trái lại, ông và những bạn cộng sự chỉ đơn thuần là những người giúp thêm niềm vui của người Côrinhtô, tức là ông chỉ muốn làm những điều nào giúp họ tiến ưên con đường Cơ Đốc để nhờ đó giúp họ càng vui hưởng nhiều hơn.
Phần sau của cầu 24 có thể dịch là "Vì anh em đứng vững vàng Ương đức tín." Điều này có nghĩa không cần phải sửa sai cho họ ương đức tin, vì họ đã đứng vững vàng đủ trong phạm vi đó. Ông không tìm cách sửa sai vấn đề giáo lý, nhưng sửa lại nếp sống đạo thực tiễn ưong Hội Thánh.
2:1 Câu này tiếp tục dòng tư tưởng từ hai câu cuối của đoạn Ì. Phaolô giải thích thêm nguyên nhân ông không đến Côrinhtô đúng như dự định chính là vì không muốn khiến họ buồn rầu, là điều chắc chắn đi kèm theo lời quở trách họ. Những chữ "tôi đã quyết định không trử lại cùng anh em lẩn nữa trong buồn rầu" (Bản Anh ngữ) dường như hàm ý ông đã có một chuyến thăm buồn rầu hoặc đau đớn tiếp sau chuyến viếng thăm lần thứ nhất được ghi lại trong Côngvụ 18:1-17. Chuyến viếng thăm giữa hai lần như thế có thể cũng được hàm ý trong Il.Côrinhtô 12:14; 13: Ì.
2:2 Nếu sứ đồ đến Côrinhtô để đích thân quở ưách những Cơ Đốc nhân tại đó, đương nhiên ông sẽ làm họ buồn.
Trong trường hợp đó, ông cũng buồn vì đang muốn tìm sự vui mừng ở nơi chính họ. Theo cách nói của Ryrie: "Nếu tôi làm tổn thương anh em, thì còn ai làm cho tôi vui ngoại trừ những người buồn rầu? Như thế thì còn gì an ủi nữa."
2:3 Thay vì làm buồn lẫn nhau như thế khi đích thân đến thăm, sứ đồ Phaolô quyết định viết bức thơ. Ông hy vọng bức thơ sẽ hoàn thành kết quả mong muốn, tức là người Côrinhtô sẽ thi hành kỷ luật với người anh em phạm tội kia, và chuyến thăm kế tiếp của Phaolô sẽ không vướng phải những mối quan hệ căng thẳng với những người ông rất mức yêu mến.
Bức thơ được nhắc đến ương phần đầu câu 3 muốn nói đến thơ thứ nhất của Phaolô gởi cho người Côrinhtô, hay đến bức thơ nào khác mà ngày nay không còn nữa? Nhiều người tín đây không thể là thơ I.Côrinhtô vì cớ lời mô tả ưong câu 4 cho biết bức thơ được viết đương trong cơn hoạn nạn lớn và đau lòng, với nhiều nước mắt. Các học giả khác cảm thấy lời mô tả ở đây rất khớp với thơ I.Côrinhtô. Có thể Phaolô đã viết bức thơ nghiêm khắc gởi cho người Côrinhtô mà ngày nay không còn nữa. Có thể ồng viết sau chuyến viếng thăm đầy buồn rầu này (Il.Côrinhtô 2:1) rồi giao cho Tít đem đến. Có lẽ bức thơ ấy được nhắc đến ương 2:4,9; 7:8,12.
Cho dù quan điểm nào đúng đi nữa, ý tướng ương câu 3 vẫn là: Phaolô đã viết thơ cho họ như thế để khi đến thăm, ông không phải buồn vì thấy nỗi buồn của những người đáng ra phải làm cho ông vui. Ông tin quyết những điều khiến ông vui cũng sẽ khiến họ vui nữa. Trong văn mạch, điều này có nghĩa cách xử lý nan đề kỷ luật theo ý muốn Đức Chúa Trời sẽ đem lại sự vui mừng hỗ tương.
2:4 Trong câu này, chúng ta cảm nhận sâu sắc tấm lòng của vị mục sư vĩ đại. Phaolô hết sức đau đớn khi tội lỗi được dung nạp tại hội chúng Côrỉnhtô. Điều này khiến ông gặp cơn khốn nạn lớn, tấm lòng quặn thắt, dòng nước mắt đau buồn tuôn tràn ừên má. Rõ ràng, tội lỗi tại Côrinhtô khiến vị sứ đồ còn đau buồn hơn cả người Côrinhtô. Đáng ra họ không nên nghĩ bức thơ này như nỗ lực làm tổn thương cảm xúc của họ, nhưng phải xem đây là bằng chứng tình yêu của ông đành cho họ. ông hy vọng nhờ viết thơ, họ sẽ đủ thời gian khắc phục tình hình để lần đến thăm tiếp theo sẽ được vui mừng. "Bạn hữu làm cho thương tích, ấy bới lòng thành tín." Chúng ta đừng tức giận nếu được góp ý hay bị cảnh cáo một cách tín kính. Trái lại, nên nhận thấy bất kỳ ai góp ý hay cảnh cáo ưong tinh thần kính sợ Chúa thì họ đều thật sự quan tâm chúng ta. Phải xem lời cảnh cáo như đến từ Chúa, và chúng ta phải biết em lời quở trách ấy.
2:5 Từ câu 5-11, sứ đồ nói trực tiếp hem đến trường hợp gây ra tình hình khó khăn này. Hãy để ý sự suy xét Cơ Đốc cực kỳ ưu ái của vị sứ đồ. ông không lần nào kể tên tội đã phạm hay người phạm tội. Cụm từ "nếu kẻ nào làm cớ buồn rầu" có thể nói đến người phạm tội loạn luân của I.Côrinhtô 5:1, hoặc nói đến một người nào khác đã
gây rối ương hội chúng. Chúng ta cho rằng câu này nói đến người phạm tội loạn luân. Phaolô không xem đây là sự xúc phạm đến cá nhân ông. Tội này khiến anh em hết thảy đều buồn rầu ít nhiều.
2:6 Tín hữu tại Côrinhtô đồng ý biện pháp kỷ luật người phạm tội. Dường như họ đã dứt phép thông công người này khỏi Hội Thánh. Nhờ vậy, người phạm tội đã thực sự ăn năn và được khôi phục với Chúa. Giờ đây Phaolô bảo người Côrinhtô hình phạt người ấy như vậy là đủ rồi. Không cần kéo dài thêm cách không cần thiết. Trong phần cuối câu Kinh Thánh, chúng ta thấy cụm từ đã bị "phần nhiều người" (nguyên văn) Ương anh em quở trách. Có người nghĩ "phần nhiều người" muốn nói đến "đại đa số." Người khác nghĩ những chữ này nói đến toàn bộ thành viên ngoại trừ người bị kỷ luật. Nhóm người đề xuất ý này thì không chấp nhận quyết định của đại đa số là đủ giải quyết các vấn đề trong Hội Thánh. Họ nói nơi nào được sự dẫn dắt của Thánh Linh Đức Chúa Trời, nơi đỏ phải có hành động nhất trí.
2:7,8 Giờ đây, khi người chịu kỷ luật đã hoàn toàn ăn năn, người Côrinhtô nên tha thứ và tìm cách củng cố người bằng cách tiếp nhận trở lại vào mối thông công. Nếu không, có nguy cơ người ấy sẽ "bị sa ngã vì sự buồn rầu quá lớn," tức là có thể tuyệt vọng, không thấy mình được tha thứ và cứ tiếp tục sống trong u buồn và ngã lòng không dứt.
Người Côrinhtô có thể tái khẳng định lòng yêu thương đối với người đó bằng cách mở rộng vòng tay để vui mừng và dịu dàng tiếp nhận người ấy trở lại.
2:9 Khi viết thơ thứ nhất gởi cho người Côrinhtô, Phaolô đã thử các thánh đồ. Đây là cơ hội để họ chứng tỏ có vâng lời Chúa như Phaolô đã truyền cho họ không. Lúc đó ông gợi ý họ nên loại người kia ra khỏi mối thông công của Hội Thánh. Họ đã làm đúng y như vậy, bởi đó chứng tỏ họ thật sự vâng lời. Giờ đây Phaolô muốn họ tiến thêm một bước nữa, tức là nhận người kia trở lại.
2:10 Phỉllips diễn ý câu lo như sau: "Nếu anh em chịu tha thứ ai, thì hãy biết chắc rằng tôi cũng tha thứ người ấy nữa. Trong chừng mực nếu tôi đích thân tha thứ, thì tôi thực sự tha thứ người ấy như trước mặt Đấng Christ." Phaolô muốn các thánh đồ biết ông hoàn toàn thông công với họ khi họ tha thứ người phạm tội biết ăn năn kia. Nếu có tha thứ, thì ông đang thực sự tha thứ vì cớ người Côrinhtô, và tha thứ trước mặt Đấng Christ.
Điểm nhấn mạnh ừong bức thơ này về kỷ luật của Hội Thánh chính là thước đo tầm quan trọng của kỷ luật Hội Thánh. Thế nhưng đây là đề tài hoàn toàn bị bỏ bê trong nhiều Hội Thánh Tin Lành thuần túy ngày nay. Đây là một ví dụ nữa chứng tỏ chúng ta có thể tuyên xưng mình tín sự soi đẫn của Kinh Thánh, thế nhưng khi hoàn cảnh tiện lợi cho mục đích chúng ta thì chúng ta không chịu vâng lời Kinh Thánh nữa.
2:11 Không áp đụng biện pháp kỷ luật khi cần khiến hội chúng gặp nguy
hiểm thể nào, thì không tha thứ khi đã có sự ăn năn thật cũng nguy hiểm cho hội chúng thể ấy. Satan luôn sẵn sàng dùng mưu chước quỷ quyệt để xen vào một tình huống như thế này. Trong trường hợp không thi hành kỷ luật, Satan sẽ phá hoại lời chứng của hội chúng thông qua việc dung túng tội lỗi, còn trong trường hợp không tha thứ khi ăn năn, Satan sẽ khiến người biết ăn năn phải buồn thảm quá nặng nề nếu hội chúng không khôi phục người. Nếu Satan không phá hoại được bằng sự gian dâm, nó sẽ cố phá hoại bằng sự buồn rầu khôn lường tiếp sau sự ăn năn.
Khi giải nghĩa cụm từ "chúng ta chẳng phải là không biết mưu chước của nó," J. Sidlow Baxter nói:
Satan sử dụng đủ mọi mưu chước để khiến linh hồn xây bỏ lẽ thật: dùng cái sàng để "sàng sảy" họ (Luca 22:31), "những mưu chước để lừa gạt" (như trong khúc Kinh  Thánh của chúng ta), "cỏ lùng" làm cho "nghẹt ngòi" (Mathiơ 13:22),  "những mưu kế" để gài bẫy (Êphêsô 6:1 ỉ), tiếng sư tử rống để làm kinh hoảng ịl.Phierơ 5:8), giả làm thiên sứ để lừa dối (H.Côrinhtô 11:14) và "lưới" để bẫy họ dính vào (II.Timôthê 2:26).A 2:12 Giờ đây Phaolô bắt đầu trở lại đề tài thay đổi kế hoạch đang nói dớ đang trong câu 4. ông không đến Côrinhtô như đã tuyên bố trước đó. Những câu trước giải thích ông không đến thăm Côrinhtô để khỏi phải quớ trách nghiêm khắc. Trong câu 12-17, Phaolô cho biết chính xác những điều đã xảy ra cho ông tại thời điểm quan trọng này ương chức vụ. Như đã nói
trước đây, Phaolô rời Êphêsô đến Trôách, muốn gặp Tít tại đó và nghe tin tức từ Côrinhtô. Khi đến Trôách, Chúa mở cánh cửa cơ hội tuyệt vời nào đó trước mặt ông để rao giảng Tin Lành của Đấng Christ.
2:13 Dầu gặp cơ hội bằng vàng này, Phaolô vẫn không yên lòng. Tít không có mặt tại đó để gặp ông. Gánh nặng Hội Thánh Côrinhtô trĩu nặng lòng sứ đồ. Ổng có nên ở lại Trôách để giảng Tin Lành Đấng Christ không? ông đã có quyết định; ông sẽ vào xứ Maxêđoan. Người ta thắc mắc không biết người Côrinhtô phản ứng thế nào khi nghe những lời này. Họ có nhận ra - cỏ lẽ với đôi chút hổ thẹn - chính hành vi của họ khiến đời sống vị sứ đồ phải không yên lòng như thế, và khiến ông phải khước từ cơ hội giảng Tin Lành thật tuyệt vời để biết về phúc lợi thuộc linh của họ không?
2:14 Nhưng Phaolô không thất bại. Bất luận ông đến đâu phục vụ Chúa thì tại đó đều có chiến thắng. Vì vậy ông bật lên lời tạ ơn: Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Chrỉst luôn luôn. Ả. T. Robertson nói:
Không một lời giải thích, Phaolô nhảy ra khỏi Vũng Lầy Nản Lòng và chạy nước rút như cánh chim vút lên những đỉnh cao vui mừng. Ông bay vút cao như chim lùig, tự hào ngạo nghễ xem thường thung lũng bên dưới.5 ở đây, Phaolô mượn hình ảnh những đám diễu hành khải hoàn của những người Lamã chinh phục trớ về. Trở về quê hương sau những chiến thắng vinh quang, họ sẽ dẫn đoàn phu
tù của mình dọc theo các đường phố kinh thành. Những người mang hương thơm sẽ cùng diễu hành dọc hai bên đường, và mùi thơm của khói hương sẽ tràn khắp vùng. Vì vậy, Phaolô mô tả Chúa đang diễu hành như người chinh phục từ Trôách đến Maxêđoan, và đẫn vị sứ đồ ương đoàn người theo sau Ngài. Chúa đi đến đâu, thì thông qua các đẩy tớ Ngài, nơi đó có chiến thắng. Mùi thơm về sự nhận biết Đấng Christ tỏa khắp nơi qua vị sứ đổ. F. B. Meyer viết: Họ đến đâu, thì nơi đó người ta biết Chúa Jêsus rõ hơn; vẻ đẹp hấp dẫn từ đặc tính của VỊ Chủ trở nên rõ ràng hơn. Người ta biết về mùi thơm tinh tế, đang tỏa khắp không trung, để kéo họ đến với Con Người ỞNaxarét.6 Vì vậy, Phaolô không cảm thấy thất bại ưong trận chiến với Satan, nhưng Chúa đã thắng trận và Phaolô được dự phần chiến thắng.
2:15 Trong những đám rước khải hoàn Phaolô đang nói đến, mùi thơm của khói hương đồng nghĩa chiến thắng vinh quang cho những người chinh phục, nhưng mùi hương ấy báo hiệu chết chóc cho phu tù. Vì vậy, sứ đồ lưu ý công tác giảng Tin Lành có công dụng hai mặt. Nó biểu thị một điều này giữa vòng những người được cứu, và biểu thị một điều hoàn toàn khác ở giữa vòng những người bị hư mất. Đối với người chịu tiếp nhận, cồng tác này là vật làm tin về một tương lai huy hoàng; đối với những người kia, là điềm báo sự chết. Nhưng Đức Chúa Trời được vinh hiển trong cả hai trường hợp, vì đối với Ngài, đây là mùi thơm của ân điển đối với người này và là mùi thơm của công lý đối với người kia. F. B. Meyer nói rất hay:
Do đó, khi được biết chúng ta có thể là mùi thơm ngọt ngào của Đấng Christ đối với Đức Chúa Trời, thì điều đó phải nói lên rằng chúng ta phải sống làm sao để nhắc Đức Chúa Trời nhớ Chúa Jêsus đã như thế nào khi Ngài thi hành sứ mạng trong thân thể con người. Dường như thể khỉ Đức Chúa Trời nhìn chúng ta từ ngày này sang ngày kia, Ngài sẽ thấy Chúa Jêsus trong chúng ta, và được nhắc để nhớ (nói theo cách của con người) đời sống phước hạnh đó đã được dâng làm của lễ và của lễ hy sinh có mùi thơm ngọt ngào cho Đức Chúa Trời. 2:16 Đối với người đã được cứu, Cơ Đốc nhân là mùi thơm của sự sống để làm cho sống, nhưng đối với người bị hư mất, Cơ Đốc nhân là mùi của sự chết để dẫn đến sự chết. Phillips gọi chúng ta là "mùi thơm làm cho khỏe khoắn của chính sự sống," đem sự sống cho những người tin, nhưng là "mùi chết chóc của số phận bị định cho chết" đối với những người không chịu tin. Công dụng hai mặt này được minh họa đẹp đẽ trong một trường hợp thời Cựu Ước. Khi hòm của Đức Chúa Trời lọt vào tay người Philỉtin, hòm này gây chết chóc và hủy diệt chừng nào vẫn còn ở giữa dân Philitin (I.Samuên 5). Nhưng khi hòm giao ước được đem trỏ về nhà của ôbết Êđôm, hòm đã đem phước hạnh và thịnh vượng cho ông cùng cả nhà ông (Il.Samuên 6:11). Khi nghĩ đến trách nhiệm lớn lao để rao giảng sứ điệp có nhiều hậu quả sâu rộng như thế,
Phaolô đã kêu lên: "Ai xứng đáng cho những sự này?"
2:17 Sẽ thấy rõ hem mối kết nối giữa câu 17 và lố nếu cung cấp thêm từ ngữ "chúng tôi xứng đáng." "Ai xứng đáng cho những sự này? Chính chúng tôi xứng đáng, vì chúng tôi chẳng bán dạo Lời Đức Chúa Trời," v.v... (Nhưng vẫn phải hiểu câu này trong mối liên kết với 3:5 khi Phaolô nói sự đầy đủ của ông đến từ Đức Chúa Trời.) Chữ nhiều người khác8 nói đến những giáo sư thiên về Do Thái giáo đang tìm cách khiến người Côrinhtô lìa bỏ các sứ đồ. Những người này như thế nào? Phaolô nói họ bán dạo, bán rong lời Chúa, hay biến Lời Đức Chúa Trời thành món hàng hóa. Họ có những động cơ vụ lợi. Họ cố biến chức vụ thành một nghề nghiệp đem lại lợi lộc. Chính từ ngữ dùng nói đến việc "bán dạo" (bản Việt Ngữ dịch là "giả mạo") cũng được dùng chỉ về những người pha rượu, thường là bằng cách pha rượu loãng bớt. Và cũng vậy, những giáo sư này pha loãng Lời Đức Chúa Trời bằng cách thêm những giáo lý riêng của họ vào. Lấy ví dụ, họ nghĩ phải pha ưộn luật pháp với ân điển. Phaolô không thuộc hạng người pha loãng Lời Chúa hay biến Lời Chúa thành món hàng hóa. Trái lại, ông có thể mô tả chức vụ mình bằng bốn cụm từ quan trọng. Thứ nhất là lấy lòng chân thật. Điều này có nghĩa "như là trong suốt." Chức vụ của ông là chức vụ trung thực. Không hề có mưu mẹo thủ đoạn gian ác nào liên quan với chức vụ đó. Mọi sự đều bày tỏ ra giữa chốn công khai. Robertson giải thích khôi hài về ý nghĩa của cụm từ này: "Những quả chín mọng của Phaolô ngon như nhau từ ưên xuống dưới."9
Thứ nhì, ông mô tả sự phục vụ của mình là từ Đức Chúa Trời đến. Nói cách khác, mọi sự ông nói ra đều đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là nguồn sứ điệp của ông, và chính từ nơi Đức Chúa Trời ông nhận được sức mạnh để tiến hành. Sau đó ông nói thêm "trước mặt Đức Chúa Trời." Điều này có nghĩa vị sứ đổ phục vụ Chúa với ý thức Chúa luôn luôn chăm xem ông. ông có ý thức ừách nhiệm thật sự đối với Chúa và nhận thấy không điều gì giấu được khỏi mắt Ngài. Rồi cuối cùng ông nói thêm "chúng tôi... giảng... trong Đấng Chrỉsỉ." Điều này có nghĩa ông nhân danh Đấng Chrỉst mà nói, nói với thẩm quyền của Đấng Chrỉst, và với tư cách phát ngôn nhân của Đấng Chrisỉ.
D. Những Thơ Gãi Gắm Phaolỗ Cho Chức Vụ (3:1-5)
3:1 Trong phần sau của 2:17, sứ đồ sử đụng bốn cụm từ độc đáo để mô tả chức vụ của ông. ông nhận thấy đối với một số người - đặc biệt những người đang chỉ ưích ông - điều này cỏ vẻ như ông đang tự khen mình. Vì vậy, ông bắt đầu đoạn này với câu hỏi: "Chúng tôi há lại bắt đầu tự phô mình sao?" Chữ "lại" không hàm ý trước đây ông đã tự khen mình rồi. Trái lại, điều này chỉ có nghĩa ông đã bị lên án là đã làm như vậy, và bây giờ ông lường trước có người lập lại lời buộc tội đỏ.
Hay là như người khác cần có thơ gởi gắm cho anh em, hoặc nhờ thơ gởi gắm của anh em sao? "Người khác" mà Phaolồ đang nói đến ở đây chính là các giáo sư giả của 2:17. Họ đến Côrinhtô
mang theo những bức thơ gởi gắm, có lẽ từ Giêrusalem. Và có lẽ khi rời khỏi Côrinhtô, họ cũng mang theo những bức thơ gởi gắm từ hội chúng Côrinhtô. Trong Hội Thánh đầu tiên, những Cơ Đốc nhân đi từ nơi này đến nơi khác đã sử dụng thơ gởi gắm. Trong câu này, sứ đồ không hề tìm cách ngăn ưở tập tục ấy. Thay vào đó, ông đang nói thật tế nhị rằng điều duy nhất các giáo sư giả này có được để tiến cử chính là những bức thơ họ đang mang theo! Ngoài thơ đó ra, họ chẳng còn thơ gởi gắm nào khác cả.
3:2 Những người thiên về Do Thái giáo đến tại Côrinhtô đã nêu nhiều thắc mắc nghi ngờ quyền sứ đồ của Phaolô. Họ không công nhận ông là đầy tớ thật của Đấng Christ. Có lẽ họ đã khiến người Cồrinhtô nảy ý nghi ngờ như thế để rồi yêu cầu sứ đồ Phaolô phải cỏ thơ gỏi gấm khi đến thăm họ lần kế tiếp. Trước đây ông đã hỏi họ xem ông có cẩn thơ gởi gắm như thế không. Chẳng phải ông đã đến Côrinhtô khi họ còn là những người thờ lạy hình tượng sao? Chẳng phải ông đã đưa họ đến với Đấng Christ sao? Chẳng phải Chúa đã ấn chứng chức vụ sứ đồ của ông bằng cách ban cho ông nhiều linh hồn quý báu tại Côrinhtô sao? Đó là câu trả lời. Chính người Côrinhtô là thơ gởi gắm của Phaolô, được viết trong lòng ông nhưng mọi người đểu biết và đểu đọc được. Trong trường hợp của ông, không cần một bức thơ viết bằng bút và mực. Những bức thơ gởi gắm là bông trái của chức vụ ông, và chúng được cất giữ trong tình cảm yêu mến của ông. Không những thế, mọi người đều biết và đểu đọc chúng theo ý nghĩa sự hoán cải của họ là một sự thực toàn vùng ai cũng biết rõ. Dân chúng biết những con người này có sự thay đổi, biết họ đã bỏ hình tượng để quay trở về với Đức Chúa Trời, và biết họ giờ đây sống những cuộc đời được biệt riêng ra. Họ chính là bằng chứng cho chức vụ thiên thượng của Phaolô.
3:3 Thoạt nhìn, câu 3 có vẻ mâu thuẫn với câu 2. Phaolô nói người Côrinhtô là bức thơ của ông; ở đây ông nói họ là bức thơ của Đấng Christ. Trong câu 2, ông nói bức thơ này được viết ương lòng ông; trong phần cuối câu 3, dường như thấy rõ ràng Đấng Christ đã viết bức thơ ấy trên lòng của chính người Côrinhtô. Làm sao dung hòa những khác biệt này? Câu ừả lời ấy là: ừong câu 2, Phaolô đang nói người Côrinhtô là bức thơ gởi gắm của ông. Câu 3 đưa ra lời giải thích. Có lẽ chúng ta hiểu mối liên kết này bằng cách nối hai câu như sau: "Anh em là thơ gởi gắm của chúng tôi... vì anh em đã được công bỡ' rõ ràng là bức thơ của Đấng Christ." Nói cách khác, người Côrinhtô là bức thơ gởi gắm của Phaolô vì mọi người đều thấy rõ ràng Chúa đã thực hiện công việc đầy ân điển Ưong đời sống họ. Họ hiển nhiên là Cơ Đốc nhân. Vì Phaolô là con người được Chúa dùng làm công cụ đưa họ về với Chúa, nên họ chính là những giấy chứng nhận của ông. Đây chính là ý tưởng của cụm từ "bởi chức vụ chúng tôi." Chúa Jêsus là Đấng thực hiện công tác Ưong đời sống họ, nhưng Ngài thực hiện thông qua chức vụ của Phaolô.
Trong khỉ những bức thơ gởi gắm do các kẻ thù của Phaolô sử dụng được viết bằng mực, thơ gởi gắm của Phaolô viết bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, nên đó là bức thơ thiên thượng. Đương nhiên, mực sẽ bị phai mờ, bị xóa và bị hủy, nhưng khỉ Thánh Lỉnh của Đức Chúa Trời viết trong lòng người, thì còn đến đời đời. Sau đó, Phaolô nói thêm bức thơ của Đấng Christ được viết ra chẳng phải trên bảng đá nhưng viết trên những tấm bảng là lòng bằng thịt. Những người đến thăm Côrinhtô không nhìn thấy bức thơ của Đấng Christ khắc ưên một đài kỷ niệm vĩ đại nào đó ở giữa phố chợ, nhưng họ thấy bức thơ ấy được viết trong lòng và đời sống của những Cơ Đốc nhân tại đỏ.
Khi Phaolô đối chiếu bảng bằng đá và bảng lòng bằng thịt, rõ ràng ông cũng muốn nói đến khác biệt giữa luật pháp và Tin Lành. Đương nhiên, luật pháp được khắc trên bảng đá ở núi Sinai, nhưng qua Tin Lành, Đức Chúa Trời bảo đảm được sự vâng lời thông qua sứ điệp của ân điển tình yêu được viết Ưong lòng người. Chẳng mấy chốc Phaolô sẽ đề cập đề tài này chi tiết hơn, vì vậy ở đây ông chỉ ám chỉ đến mà thôi.
3:4 Khi lắng nghe Phaolô nói về quyền sứ đồ và chức vụ Chúa đã giao cho ông với lòng tin quyết mạnh mẽ như thế, có lẽ chúng ta tự hỏi: "Phaolô ơi, làm sao ông dám nói vấn đề này quá bảo đảm như thế?" Câu trả lời được nêu trong câu 4 ở đây. Có lẽ binh vực quyền sứ đồ đường như giống tự tiến cử mình, nhưng ở đây ông phủ nhận điều đó. Ông nói lòng tín quyết của ông là đối với Đức Chúa Trời, tức là lòng tin quyết có thể chịu đựng được sự tra xét của Đức Chúa Trời. ông không hề tin quyết điều gì nơi chính mình hay nơi năng lực riêng của mình, nhưng nhờ Đấng Christ, và qua công việc Đấng Christ đã thực hiện ương đời sống của tín hữu Côrinhtô, ông tìm thấy bằng chứng cho thực tại chức vụ của mình. Sự thay đổi đáng kể cho đời sống của người Côrinhtô đã tiến cử vị sứ đồ.
3:5 Một lần nữa, ở đây Phaolô phủ nhận mọi tài năng hay tư cách xứng đáng ở nơi ông hay của ông để giúp ông có thể kể mình làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ. Quyền năng cho chức vụ của ông không đến từ bên trong, nhưng đến từ bên trên. Vị sứ đồ không lo kể công cho mình. ông nhận biết nếu Đức Chúa Trời không khiến ông xứng đáng cho chức vụ, thì không có được thành tựu nào.
E. Đôi Chiêu Giao Ước Cũ Và Giao ước Múi (3:6-18)
3:6 Sau khi luận đến thơ gởi gắm cho chính mình, tư cách để xứng đáng cho chức vụ, giờ đây Phaolô bắt đầu tường trình thêm về chính chức vụ ông. Trong những câu tiếp theo, ông đối chiếu Giao Ước Cũ (tức luật pháp) với Giao Ước Mới (tức Tin Lành). Có cơ sớ vững vàng để ông nên làm việc này ngay tại đây. Những người đang chỉ trích ông rất quyết liệt tại Côrinhtô chính là những người thiên về Do Thái giáo. Đây là những người tìm cách pha trộn luật pháp với ân điển. Họ dạy Cơ
Đốc nhân phải tuân giữ nhiều phần nhất định ữong luật pháp Môise thì mới được Đức Chúa Trời chấp nhận trọn vẹn. Và vì vậy, sứ đồ chứng minh sự ưu việt của Giao Ước Mới ưên Giao Ước Cũ. Ông mở đầu những nhận định của mình bằng cách nói Đức Chúa Trời khiến ông có tài năng để làm một tôi tớ của Giao Ước Mới. Đương nhiên, giao ước là một lời hứa, một thỏa thuận, hay di chúc. Cựu Ước là hệ thống pháp lý do Đức Chúa Trời truyền cho Môise. Dưới hệ thống này, phước hạnh được quy định ứng theo sự vâng lời. Đây là giao ước của việc làm. Đây là thỏa thuận giữa Đức Chúa Trời và con người: nếu con người làm phần của mình, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ làm phần việc của Ngài. Nhưng vì tùy thuộc vào con người, nên không thể đem lại sự công bình. Giao Ước Mới là Tin Lành. Dưới Giao Ước Mới, Đức Chúa Trời lập giao ước ban phước cho con người cách nhưng không, bởi ân điển Ngài qua sự cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus Christ. Mọi điều khoản Ương Giao Ước Mới đều lệ thuộc vào Đức Chúa Trời chứ không vào con người. Do đó, Giao Ước Mới có thể hoàn thành điều mà Giao Ước Cũ không bao giờ làm được.
Phaolô nêu ra tương phản rõ rệt giữa luật pháp và Tin Lành. Trong câu ố ở đây, Phaolô bắt đầu nói điểm tương phản đầu tiên: chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh; vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh (chú thích bên lề của bản NKJV - tâm linh) làm cho sống. Câu này thường được giải thích rằng nếu chỉ tiếp nhận những lời bề ngoài theo nghĩa đen của Kinh Thánh và cố gắng vâng phục theo những từ ngữ ấy mà không khao khát vâng theo toàn bộ tinh thần của phân đoạn, thì cách đó làm hại hơn là giúp bạn. Họ rất tỉ mỉ ương việc dâng phần mười ngay đến những phạm vi rất vụn vặt, nhưng họ không tỏ lòng thương xót và yêu thương người khác (Mathiơ 23:23). Tuy đây là một cách áp dụng hợp lý của phân đoạn này, nhưng không phải là cách giải thích đúng. Trong câu 6, "chữ" chỉ về luật pháp của Môise, và "Thánh Linh" (theo như cách dịch của Bản Anh ngữ, hoặc bản Việt Ngữ dịch là "Thần Linh") nói đến Tin Lành ân điển của Đức Chúa Trời. Khi Phaolô nói chữ làm cho chết, ông đang nói đến chức vụ của luật pháp. Luật pháp định tội mọi người nào không giữ được giáo huấn thánh khiết của luật pháp. "Vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi" (Rôma 3:20). "Vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay là kẻ không bền đỗ ương mọi sự đã chép ở sách luật, đặng làm theo những sự ấy!" (Galati 3:10). Đức Chúa Trời không hề định cho luật pháp trở thành phương tiện ban sự sống. Trái lại, luật pháp nhằm giúp biết tội và cáo trách tội. Ổ đây, Giao Ước Mới được gọi là Thánh Linh (Bản Anh ngữ là "tâm linh") Giao Ước Mới đại diện sự ứng nghiệm thuộc linh của mọi hình bóng trong Giao Ước Củ. Những điều luật pháp đòi hỏi nhưng không bao giờ có thể đem lại thì giờ đây đã được thực hiện bởi Tin Lành.
J. M. Davies tóm tắt:
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Chức vụ của "chữ" làm cho chết được minh họa qua ba ngàn người bị giết tại núi Sinai, tại lúc khai mạc Giao Ước Cũ; và chức vụ của Đức Thánh Lỉnh là chức vụ ban sự sống, được minh họa trong ba ngàn người được cứu vào ngày Li Ngũ Tuần.
3:7 Câu 7 và 8 tiếp tục sự tương phản giữa hai giao ước. ở đây, sứ đồ đặc biệt đối chiếu sự vinh hiển đi kèm dịp ban luật pháp với sự vinh hiển liên kết với Tin Lành. Những đanh từ và tính từ "vinh hiển" xuất hiện mười bảy lần ữong đoạn 3 và 4. Giao Ước Cũ được gọi là chức vụ về sự chết, được viết và chạm chữ trẽn bảng đá. Điều này chỉ có thể nói đến Mười Điều Răn. Mười Điều Răn đe dọa sự chết cho những ai không tuân giữ (Xuất Êdíptô Ký 19:13). Phaolô không nói rằng không hề có sự vinh hiển nào đi kèm với việc ban luật pháp. Đương nhiên không phải như vậy. Khi Đức Chúa Trời ban Mười Điều Răn cho Mồise ưên núi Sinai, có những biểu hiện tuyệt vời về hiện diện và quyền năng thiên thượng (Xuất Êdíptô Ký 19). Trên thực tế, khi Môise đứng đó trò chuyện với Đức Chúa Trời, khuôn mặt ông bắt đầu ngời sáng, thứ ánh sáng phản chiếu vinh quang huy hoàng của Đức Chúa Trời. Vì vậy con cái Ysơraên không có thể ngó trên mặt Môỉse, vì cớ sự sáng láng trẽn mặt người. Vinh hiển ấy chói sáng đối với họ đến nỗi không thể nhìn xem liên tục được. Nhưng sau đó Phaolô nói thêm những từ ngữ rất ý nghĩa: vinh hiển đó là tạm. Điều này có nghĩa sự chiếu sáng chói lọi trên khuôn mặt
Môise sẽ không kéo dài vĩnh viễn. Đây là vinh hiển tạm thời, thoáng qua. Ý nghĩa thuộc linh của điều này chính là: vinh hiển của Giao Ước Cũ chỉ là tạm thời. Luật pháp có chức năng rất rõ ràng. Luật pháp được ban để bày tỏ tội lỗi. Luật pháp biểu hiện những đòi hỏi thánh khiết của Đức Chúa Trời, và theo ý nghĩa đó, luật pháp là vinh hiển. Nhưng luật pháp được ban cho tới thời Đấng Christ, là Đấng làm ứng nghiệm luật pháp để ban sự công bình cho những người nào tín (Rôma 10:4). Đây là cái bóng; Ngài mới là hình thật. Đây là hình ảnh về những điều tốt hơn sẽ đến, những điều có hình thật của chúng ương Cứu Chúa của thế gian.
3:8 Nếu luật pháp thật sự có đặc điểm vinh hiển này, thì chức vụ của Thánh Linh lại càng vinh hiển nhiều hơn biết dường nào? Cụm từ "chức vụ của Thánh Linh" chỉ về Tin Lành. Thánh Linh Đức Chúa Trời hành động qua công tác giảng Tin Lành, rồi đến lượt chức vụ của Thánh Linh được ban cho những người chịu tiếp nhận Tin Lành cứu rỗi. Chữ phương chi (Bản Anh ngữ là "sẽ") Ưong câu "phương chi chức vụ của Thánh Lỉnh" không diễn tả thời điểm tương lai, nhưng diễn tả kết quả không thể ưánh khỏi. Nếu một sự kiện hay điều kiện này tồn tại, thì sự kiện kia sẽ chắc chắn theo sau.
3:9 ở đây Giao Ước Cũ được gọi là chức vụ về sự định tội. Đây là kết quả của Giao Ước Cũ. Giao ước cũ đem sự định tội đến cho mọi người, vì không ai có thể giữ luật pháp cách hoàn hảo. Thế nhưng chức vụ này cũng đã là vinh hiển
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lắm rồi. Chức vụ này có mục đích thực tiễn và hữu ích thực sự cho thời điểm đó. Nhưng chức vụ của sự công bình được vinh hiển hơn bội phẩn. Hogde nói: "Chức vụ của sự công bình tức chức vụ bày tỏ sự công bình để bởi đó người ta được xưng công bình, và bởi đó được thoát khỏi sự định tội mà luật pháp đã công bố cho họ."11 Những vinh hiển của Tin Lành không phải là loại vinh hiển xuất hiện trước đôi mắt ưần, nhưng là những sự xuất sắc sâu xa và lâu dài, hấp dẫn tâm linh. Những vinh hiển của Gôgôtha làm lu mờ hết mọi vinh hiển của Sinai.
3:10 Dầu ưên một phương diện, luật pháp được làm cho vinh hiển, thế nhưng khi so luật pháp với Giao Ước Mới, thì luật pháp thực sự không hể vinh hiển chi cả. Câu này cho chúng ta sự so sánh mạnh mẽ, và tuyên bố khi hai giao ước được đặt bên cạnh nhau, giao ước này sẽ hoàn toàn chói sáng làm mất đi giao ước kia, tức là Giao Ước Mới chiếu sáng ừổi hơn và làm lu mờ Giao Ước Cũ. A. T. Robertson nói: "Vinh hiển lớn hơn làm lu mờ vinh hiển kém hơn. ít nhất cũng ở một thời điểm nào đó, Giao Ước Cũ đường như không còn vinh hiển chi cả, do vinh hiển dư dật tột cùng của Giao Ước Mới."12 Denney nhận định: "Khi mặt trời chiếu sáng mạnh mẽ, trên bầu ười không còn vinh hiển nào khác."13
3:11 Vì nếu sự phải qua đi còn có lúc vinh hiển (nguyên'văn là "có vinh hiển") thay, phương chi sự bền ở sẽ có vinh hiển (nguyên văn là "vinh hiển trong vinh hiển") dường nào nữa!
Chúng ta nên lưu ý hai giới từ, có và ừong. Ý chính ở đây là: sự vinh hiển đã đi kèm với sự ban luật pháp, nhưng đó là điều hết sức sơ đẳng của Giao Ước Mới. Sự vinh hiển đã hiện diện khi Giao Ước Cũ được ban ra, nhưng Tin Lành của ân điển Đức Chúa Trời tự bản thân nó đã thật vinh hiển rồi.
Câu này cũng đối chiếu đặc tính thoáng qua và tạm thời của luật pháp với đặc điểm lâu bền vĩnh viễn của Tin Lành. Sự phải qua đi chỉ có thể nói đến Mười Điều Răn - "chức vụ về sự chết chạm chữ trên bảng đá" (câu 7). Vì vậy, câu này bác bỏ những tuyên bố của người Cơ Đốc Phục Lâm, là những người tuyên bố các luật về lễ nghi đã bị bỏ, nhưng Mười Điều Răn thì không.
3:12 Sự trông cậy Phaolô nói đến ở đây là sự tin quyết mạnh mẽ rằng vinh hiển của Tin Lành sẽ không bao giờ mai một hay lu mờ đi. Nhờ sự bảo đảm mạnh mẽ này, ông rao giảng Lời Chúa cách rất tự do. ông không có điều gì để che giấu cả. Chẳng có cớ gì để sử dụng bức màn che giấu. Trong nhiều tôn giáo Ưên thế giới ngày nay, có rất nhiều điều được cho là thần bí. Những người mới tín phải được truyền thụ những bí mật sâu nhiệm này. Họ đi từ phẩm trật này đến phẩm ừật khác. Nhưng Tin Lành thì không phải như vậy. Mọi điều đều rõ ràng và công khai. Tin Lành nói thẳng thắn với sự bảo đảm đầy ữọn về những đề tài như sự cứu rỗi, Ba Ngôi Đức Chúa Trời, Thiên đàng, địa ngục.
3:13 Chúng ta chẳng làm như Môise lấy màn che mặt mình, hầu cho con cái Ysơraên không trông thấy cuối cùng của
Sự sáng láng phải qua. Bối cảnh của câu 13 ở trong Xuất Êdíptô Ký 34:29-35. Chúng ta biết khi Môise từ núi Sinai xuống, sau khi ở trong hiện diện của Đức Giêhôva, ông không biết mặt mình đang chiếu sáng. Con cái Ysơraên sợ đến gần ông vì cớ vinh hiển trên mặt ông. Nhưng Môise ra hiệu cho họ đến gần, và họ đã đến. Lúc đó ông ban cho họ toàn bộ những điều răn mà Chúa đã bảo ông. Trong Xuất Êdíptô Ký 34:33 chúng ta thấy: "Môise thôi nói chuyện cùng họ, liền lấy lúp che mặt mình lại." Trong Il.Côrinhtô 3:13, sứ đồ giải thích vì sao Môise làm như vậy. Môise che mặt để con cái Ysửraẽn không thể nhìn xem liên tục phẩn cuối cùng của điểu phải qua đi. Vinh hiển trên mặt ông là vinh hiển đang phai tàn. Nói cách khác, luật pháp Đức Chúa Trời ban cho ông có sự vinh hiển thoáng qua. Ngay lúc bấy giờ, vinh hiển ấy cũng đang phai tàn rồi, và Môise không muốn họ nhìn thấy phần cuối của vinh quang đó. Không phải Môise muốn giấu chính vinh quang đó, nhưng đúng hơn là che sự qua đi của vinh hiển đó. F. w. Grant nói rất hay: "Vinh quang ưên mặt của Môise phải nhường chỗ cho vinh quang trên Khuôn Mặt khác."14 Điều này đã xảy ra khi Đức Chúa Jêsus Christ đến. Kết quả là người thi hành chức vụ của Giao Ước Mới không phải che mặt nữa. Vinh quang của Tin Lành sẽ không bao giờ lu mờ hay phai tàn.
3:14 "Nhưng tâm trí họ đã bị mù" (Bản Anh ngữ). Con cái Ysơraên không nhận thấy ý nghĩa thật của việc Môise đang làm. Và trải bao thế kỷ dân Do
Thái vẫn không nhận thấy được. Ngay cả khi Phaolô đang viết thơ, họ vẫn đang bám vào luật pháp như phương tiện để được cứu và không chịu tiếp nhận Đức Chúa Jêsus Christ.
Vì đến ngày nay, khi họ đọc Cựu ước, cái màn ấy vẫn còn chưa cất khỏi. Nói cách khác, lúc vị sứ đồ viết thơ, khi người Do Thái đọc Cựu Ước, họ vẫn không khám phá được bí mật mà Môise đã che khuất khỏi tổ phụ của họ ở đàng sau màn che mặt. Họ đã không nhận thấy vinh hiển của luật pháp là vinh hiển đang qua đi, và luật pháp đã được ứng nghiệm ưong Đức Chúa Jêsus Christ.
Ây là trong Đẵng Christ mà màn đó biến đi. Chữ "màn" ở đây được viết nghiêng (do những người dịch Kinh Thánh thêm vào), và một số người cho rằng điều bị bỏ đi Ương Đấng Christ không phải là bức màn, nhưng là Giao Ước Cũ. Và một ý nghĩa khả dĩ hem là "sự khó hiểu Cựu Ước" đã biến mất khi một người đến với Đấng Christ. Hogde nói rất rõ:
Kinh Thánh Cựu ước chỉ có thể dễ hiểu nếu hiểu đó là lời dự ngôn và làm hình bóng trước về Đấng Christ. Sự hiểu biết về Đấng Christ... cất bỏ màn che khỏi Cựu ước.15 3:15 ở đây, hình ảnh này hơi thay đổi. Trong phần minh họa Cựu Ước, tấm màn che là che trên mặt Môise, nhưng giờ đây vẫn còn một tấm màn ở trẽn lòng của dân Do Thái. Họ vẫn đang cố tìm sự công bình dựa trên nguyên tắc phải làm việc, không hề nhận thấy công tác này đã được Cứu Chúa thực
hiện xong trên thập tự giá ở Gôgôtha. Họ đang tìm cách kiếm sự cứu rỗi nhờ công đức riêng, không nhận biết luật pháp hoàn toàn định tội họ và đáng ra họ nên chạy ngay đến cánh tay của Chúa để nhận lấy sự thương xót và ân điển.
3:16 Chữ "họ" ương câu ló có thể chỉ đến tấm lòng của một cá nhân người Do Thái, hoặc cũng có thể chỉ đến toàn dân tộc Ysơraên. Khi cả hai đối tượng này trở lại cùng Chúa, thì màn ấy mới cất khỏi, mới hết khó hiểu. Bấy giờ, lẽ thật bắt đầu ưở nên rõ ràng rằng mọi hình và bóng của luật pháp được ứng nghiệm trong Con yêu dấu của Đức Chúa Trời, là Đấng Mêsia của Ysơraên. Nếu đang nói đến dân tộc Ysơraên, thì câu này hướng đến một ngày còn Ương tương lai khỉ dân sót tin Ngài sẽ trở về với Chúa, như đã nói tiên tri trong Rôma 11:25,26,32.
3:17 Phaolô đang nhấn mạnh Đấng Chrỉst là chìa khóa cho Tân Ước. ổ đây, ông nhấn mạnh sự thật đó lần nữa bằng cách nói: vả, Chúa tức là Thánh Linh. Hầu hết các bản dịch, kể cả bản NKJV, đều viết hoa chữ Thánh Linh, giải thích đây là Đức Thánh Linh. Nhưng văn mạch gợi ý rằng Chúa là tính thần của Cựu Ước cũng giống y như "sự làm chứng cho Đức Chúa Jêsus là tính thần của lời tiên tri" (Khải Huyền 19:10). Mọi hình và bóng của Cựu Ước được ứng nghiệm ữong Đấng Christ. Thánh Linh10 của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ờ đó có nghĩa bất cứ nơi đâu công nhận Đức Chúa Jêsus là Chúa hay là Đức Giêhôva, thì ở đó có sự tự do, tức là được thoát khỏi ách nô lệ của luật pháp, được buông tha khỏi tình ứạng khó hiểu khỉ đọc Kinh Thánh, và được tự do nhìn chăm xem vào mặt Ngài không bị cản bởi tấm màn.
3:18 Trong Giao Ước Cũ, chỉ một mình Môise được phép nhìn thấy vinh hiển của Đức Gỉêhôva. Dưới Giao Ước Mới, chúng ta ai nấy đều được đặc ân nhìn xem vinh hiển Chúa. Mặt Môise phải che khăn sau khi ông nói chuyện xong với dân sự, nhưng chúng ta có thể để mặt trần. Chúng ta cỏ thể để mặt trần bằng cách xưng tội và Ha bỏ tội, bằng cách hoàn toàn thành thật với Đức Chúa Trời và với chính mình. Một giáo sĩ kỳ cựu đến xứ Ấn Độ đã từng nói chúng ta phải "thào những tấm màn che tội lỗi, những lớp trang điểm, mọi kiểu diễn kịch, bỏ hết mọi việc dựng bình phong giả, mọi nỗ lực để thỏa hiệp, mọi biện pháp nửa vời, mọi câu trả lời ba phải."
Bước kế tiếp là nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương. Tấm gương đây
là Lời Đức Chúa Trời. Khi đến với Kinh Thánh, chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Jêsus được bày tỏ trong trọn vẹn vẻ huy hoàng của Ngài. Nhưng chúng ta vẫn chưa thấy Ngài mặt đối mặt, nhưng chỉ như được phản chiếu qua tấm gương Lời Chúa.
Cần lưu ý chúng ta ngắm xem chính sự vinh hiển của Chúa. ở đây, Phaolô không nghĩ đến vẻ đẹp đạo đức của Chúa Jêsus ương tư cách Con Người ưên đất này, nhưng trái lại, ông nghĩ đến vinh hiển hiện tại của Ngài, được tôn cao ở bên hữu Đức Chúa Trời. Như
Denney nói rõ, vinh hiển của Đấng
Christ là:
Ngài chia sẻ ngai cửa Đức Chúa Cha, Ngài là Đầu của Hội Thánh, Đấng sở hữu và ban phát mọi sự đầy dẫy ân điển thiên thượng, Quan Án hầu đến của toàn thế gian, Đấng chiến thắng mọi thế lực thù địch, Đấng cầu Thay cho những kẻ thuộc về Ngài, và nói tóm lại, Ngài là Đấng mang lấy mọi vẻ oai nghi thuộc chức vị vua của Ngài.17
Khi bận rộn ngắm nhìn vinh hiển của Đức Chúa Jêsus Đấng đã phục sinh, thăng thiên và được tôn cao, chúng ta đang được biến hóa trở nên ảnh tượng Ngài. Nói tóm lại, đây là bí quyết của sự thánh khiết Cơ Đốc - bận rộn ngắm xem Đấng Christ. Không phải mãi ám ảnh với chính mình; điều đó chỉ đem lại thất bại. Cũng không phải lo bận rộn chăm chú vào người khác; điều đó chỉ đem lại thất vọng ngã lòng. Nhưng nhờ bận rộn chăm chú vinh hiển của Chúa, chúng ta ứở nên ngày càng giống Ngài hơn.
Tiến ưình biến đổi tuyệt vời này xảy ra từ vinh hiển qua vinh hiển, có nghĩa từ mức độ vinh hiển này tiến đến mức độ khác. Đây không phải là vấn đề thay đổi tức thì. Trong đời sống Cơ Đốc không hề có kinh nghiệm nào tạo ra hình ảnh của Ngài ngay tức khắc. Đây là một tiến trình, chứ không phải một com khủng hoảng. Không giống như vinh hiển đang phai tàn của luật pháp, nhưng là vinh hiển ngày càng gia tăng.
Quyền năng cho tiến trình kỳ diệu này ấy là Thánh Linh của Đức Chúa Trời - "như bởi Thánh Linh của Chúa" (Bản Anh ngữ). Khi chúng ta ngắm xem Chúa của sự vinh hiển, học tập về Ngài, suy gẫm Ngài, chiêm ngưỡng chúc tụng Ngài, Thánh Linh của Chúa thực hiện phép lạ tuyệt vời trong đời sống chúng ta để khiến chúng ta ngày càng trở nên giống Đấng Christ hem.
Darby nêu ra cách Êtiên đã được biến đổi bởi nhìn xem Chúa:
Chúng ta thấy điều này nơi Ềtiên khi bị ném đá, ông nhìn lên và thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Chúa Jêsus. Đấng Christ đã nói: "Lạy Cha, xin tha tội cho họ; vì họ không biết mình làm gì"; và quang cảnh Chúa Jêsus ở trong vinh hiển của Đức Chúa Trời khiến Êtiên dâng lời cầu nguyện: "Lạy Chúa, xin đìùig đổ tội này cho họ!" Một lần nữa trên thập tự giá, Đấng Christ phán: "Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha!"; còn Êtiên nói: "Lạy Đức Chúa Jêsus, xin tiếp lấy linh hồn tôi." Ông được biến đổi trở nên hình ảnh của Đấng Christ.18 Như vậy, hãy xem xét vinh hiển siêu việt của Giao Ước Mới. Trong khi ở giao ước cũ, chỉ duy nhất một người có vinh hiển trên khuôn mặt, còn ngày nay vinh hiển ấy là đặc ân do huyết đem lại của mỗi một con cái Đức Chúa Trời. Thêm nữa, thay vì chỉ phản ánh vinh hiển của Đức Chúa Trời ưên khuôn mặt chúng ta, ưong Giao Ước Mới, chúng ta thảy đểu thực sự được biến hóa (nguyên văn: được biến hình, được biến hóa) trờ nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Thánh Linh của Chúa. Trong khi khuôn mặt Môise phản chiếu sự vinh hiển, khuôn mặt của chúng ta chiếu sáng vinh hiển từ bên trong.
Như vậy, Phaolô kết thúc phần giải luận thuộc linh sâu sắc và mầu nhiệm về Giao Ước Mới và nó được so sánh thế nào với Giao Ước Cũ.
F. Bổn Phận Phải Giảng Một Tin Lành Rõ Ràng (4:1-6)
4:1 Trong sáu câu đầu của đoạn 4, Phaolô nhấn mạnh trách nhiệm trọng đại của mỗi đầy tớ Đấng Christ phải làm để sứ điệp của Tin Lành được rõ ràng. Không thể có tấm màn che. Không được phép để điều gì bị che giấu hay trở nên huyền bí. Tất cả mọi điều đều phải rõ ràng, ngay thẳng và thành thật.
Phaolô đang nói về phương cách kỳ diệu Chúa đã dùng để khiến ông đủ tư cách trở nên một tôi tớ có tài năng của Giao Ước Mới. Giờ đây ông bắt đầu dòng tư tưởng từ điểm đó. Nhận thức chân giá ưị lớn lao của chức vụ Cơ Đốc sẽ giúp ngăn ngừa một người như Phaolô khỏi ngã lòng. Đương nhiên, sự phục vụ Đấng Christ có nhiều nản lòng và buồn thảm, nhưng Chúa ban sự thương xót và ân điển để giúp đỡ trong mỗi thì giờ có cần. Bởi đó, dầu sự ngã lòng có đến đâu đi nữa, sự khích lệ vẫn luôn luôn lớn hơn.
Phaolô đã không ngã lòng. ông không hành động cách hèn nhát, nhưng ừáỉ lại đã can đảm đối diện với những điều dường như là ưở ngại không thể vượt qua nổi.
4:2 Phillips diễn ý câu 2 thật đặc
sắc:
Chúng tôi không hề dùng mánh khóe đánh lạc hướng, không dùng những mưu kế tinh ranh, không dùng những thủ đoạn lợi dụng Lời Chúa cách bất lương. Chúng tôi rao ra lẽ thật rõ ràng và tiến cử chính mình cho lương tăm của mọi người trước mặt Đức Chúa Trời. Rõ ràng, ồ đây sứ đồ đang một lần nữa nghĩ đến các giáo sư đã xen vào ương Hội Thánh Côrinhtô. Những phương pháp của họ vẫn y như phương pháp xưa nay luôn luôn được các thế lực gian ác sử dụng, tức là những kiểu quyến dụ nhục nhã và tội lỗi, ứáo trở chân lý cách quỷ quyệt, dùng những lập luận gài bẫy, và pha loãng Lời Đức Chúa Trời. Về câu "chẳng giả mạo Lời Đức Chúa Trời" (Bản Anh ngữ là "cũng không rao giảng Lời Chúa cách lừa dối"), rõ ràng, Phaolô đang ám chỉ đến trò tiên khiển ưa thích của những người này - tìm cách pha trộn luật pháp với ân điển.
Phương pháp của sứ đồ khác hẳn. Phương pháp ấy được diễn tả qua những lời sau: "Nhưng chúng tôi tỏ bày lẽ thật, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng." Tỏ bày lẽ thật có thể dưới hai hình thức. Chúng ta tỏ bày lẽ thật khi chúng ta nói ra lẽ thật cách rõ ràng và dễ hiểu. Nhưng chúng ta cũng bày tỏ lẽ thật khi sống thể hiện lẽ thật ương đời sống mình trước mặt những người khác, để họ có thể nhìn thấy bằng tấm gương của chúng ta. Phaolô sử dụng cả hai phương pháp này. Ông đã rao giảng Tin Lành, và ông vâng theo Tin Lành trong đời sống của mình. Làm như vậy, ông đang tìm cách tiến cử mình "trước mặt Đức Chúa Trời... khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng."
4:3 Sứ đồ đang nói đến sự thận trọng vô cùng của ông khi tìm cách làm cho lẽ thật của Đức Chúa Trời rõ ràng trước mặt con người, cả bằng lời giáo huấn lẫn bằng nếp sống đạo. Nếu Tin Lành còn bị che khuất hay còn bị giấu kín đối với một số người, đương nhiên đó không phải là lỗi của Đức Chúa Trời, và Phaolô cũng không muốn đó là lỗi của mình nữa. Thế nhưng ngay cả khi viết những lời này, ông vẫn biết có những người dường như không thể tiếp thu. Họ là ai vậy? Đó là những người flang hư mất. Vì sao họ mù quáng như vậy? Cầu ữả lời được nêu trong câu Kinh Thánh tiếp theo.
4:4 Thủ phạm là Satan. Satan được gọi là chúa của đời này. Satan đã thành công ừong việc đặt màn che tâm ưí của những người chưa tin. Nó sẽ giữ họ trong tối tăm đời đời, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Chrisỉ chiếu soi trẽn họ để họ được cứu.
Trong vũ trụ vật chất của chúng ta, mặt trời luôn luôn chiếu sáng. Không phải lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy mặt ười, nhưng sở dĩ như vậy vì có điều gì đã che giữa mặt ười với chúng ta. Tin Lành cũng vậy. Sự sáng của Tin Lành luôn luôn chiếu rạng. Đức Chúa Trời luôn luôn tìm cách chiếu sáng tấm lòng con người. Nhưng Satan đặt nhiều rào cản khác nhau giữa người không tin với Đức Chúa Trời. Có thể đó là đám mây của sự kiêu ngạo, hay của sự nổi loạn, hay của sự tự cho mình là công bình, hay một điều nào đó ương hàng ưăm vạn điều khác. Nhưng toàn bộ những điều này đã phục vụ hữu hiệu để ngăn trở sự sáng của Tin Lành đừng soi cho họ. Đơn giản là Satan không muốn con người được cứu.
Tin Lành liên quan đến Đấng Chrisỉ ữong sự vinh hiển. Không phải Người Thợ Mộc ở Naxarét đang được đưa ra ưình diện trước tầm nhìn của tín hữu. Cũng không phải Đấng Christ bị căng ra trên thập tự giá của nhục nhã. Nhưng đây chính là Đức Chúa Jêsus Christ Đấng đã chết, đã chôn và sống lại, và hiện nay đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời ưên Thiên đàng. Ngài là đối tượng cho đức tín của tín hữu - là Con được vinh hiển của Đức Chúa Trời trên Thiên đàng.
4:5 Chỉ ưong nội câu này, chúng ta vừa có chủ đề dở nhất vừa có chủ đề tuyệt nhất cho một truyền đạo. Chủ đề dỏ nhất ấy là chính mình chúng ta, còn chủ đề hay nhất chính là Đức Chúa Jêsus Chrỉst.
Dường như những người thiên về Do Thái giáo rất chuộng thói quen giảng về chính họ. Phaolô tách ra khỏi nhóm người như thế. ông không muốn phí thì giờ của người khác bằng cách giảng đề tài không xứng đáng như thế. Chủ đề của ông là Đức Chúa Jêsus Christ. ông tìm cách đưa những người nam nữ đến chỗ sẵn lòng quỳ gối sấp mặt trước mặt Đức Chúa Jêsus Christ và tôn kính Ngài là Chúa ương đời sống họ.
Sứ đồ giới thiệu đội ngũ của ông là "vì... Đức Chúa Jêsus mà... làm đẩy tở của anh em." Khi giới thiệu như vậy, ông đã đưa chính mình và những bạn
cộng sự của mình vào sau hậu trường cách hữu hiệu. Họ chỉ là những đầy tớ, sẵn sàng giúp đỡ mọi cách để đem con người đến với Chúa Jêsus.
4:6 ở đầy, Phaolô so sánh sự hoán cải của một tội nhân với sự xuất hiện của ánh sáng từ buổi đầu sáng thế.
Lúc ban đầu, Đức Chúa Trời truyền lệnh sự sáng phải soi từ trong tối tâm. Ngài phán: "Phải có sự sáng," thì có sự sáng (Sáng Thế Ký 1:3).
Giờ đây, Phaolô đang nói chính Đức Chúa Trời là Đấng lúc đầu đã truyền lệnh sự sáng phải soi từ trong tối tăm cũng chính là Đấng làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi. Thật tuyệt đẹp. Trong sự sáng thế lúc ban đầu, Đức Chúa Trời đã truyền lệnh sự sáng phải chiếu soi. Nhưng trong sự sáng tạo mới, chính Đức Chúa Trời chiếu soi chói lòa ương lòng chúng ta. Điều này mang tính đích thân nhiều biết dường nào!
Những biến cố Ưong phần đầu của Sáng Thế Ký Ì là bức tranh về điều xảy ra ừong sự sáng tạo mới. Lúc đầu, Đức Chúa Trời dựng nên con người như một hữu thể vô tội. Nhưng tội lỗi đã xen vào, và kèm theo là sự tối tăm kinh khiếp.
Khi Tin Lành được rao giảng, Thánh Linh Đức Chúa Trời vận hành ưong lòng con người, cũng giống như Ngài đã vận hành ưên mặt vực sâu sau sự sáng tạo nguyên thủy.
Rồi Đức Chúa Trời soi sáng trong lòng người này, cho người thấy mình là một tội nhân cần Cứu Chúa. "Sự sáng tạo cõi vật chất ương Sáng Thế Ký bắt đầu từ sự sáng và sự sáng tạo tâm linh cũng vậy. Đức Chúa Trời 'làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi' bởi Đức Thánh Linh, và lúc đó sự sống thuộc linh bắt đầu" (Sưu Tầm).
Câu Kỉnh Thánh tiếp tục giải thích cho chúng ta biết vì sao Đức Chúa Trời làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi. Bản KJV và NKJV ghi rằng: đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jêsus Christ. Từ cách dịch này, dường như mục đích của Ngài là để ban cho chúng ta ánh sáng của sự thông biết về vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng J. N. Darby đề nghị sự thay đổi đầy ý nghĩa ương câu này ương bản dịch New Translation của ông: "Vì cớ chiếu sáng chói lòa sự thông biết về vinh hiển của Đức Chúa Trời nơi mặt Đức Chúa Jêsus Christ." Nói cách khác, Đức Chúa Trời chiếu sáng lòng chúng ta không chỉ đom thuần để ban cho chúng ta sự thông biết này, nhưng đúng hơn là để qua chúng ta, sự hiểu biết đó có thể chiếu sáng cho người khác. "Chúng ta không phải là những đích cuối cùng của những phước hạnh hay những sự luyện tập của mình, nhưng chúng ta là những ống dẫn." (Sưu Tầm).
Minh họa Kinh Thánh cho điều này được tìm thấy ữong chính đời sống Phaolô. Trên con đường đi Đamách, Đức Chúa Trời đã chiếu sáng lòng ông. Ông nhận thấy Đấng mình lâu nay ghét và Đấng ông nghĩ đã bị chôn ữong ngôi mộ ở xứ Giuđê chính là Chúa sự vinh hiển. Từ ngày đó ưở đi, ông đã đi ra
loan truyền sự sáng của sự thông biết về vinh hiển của Đức Chúa Trời như được tìm thấy nơi mặt của Đức Chúa Jễsus Christ.
G. Chậu Bằng Đất Với Số Phận Thuộc Về Trồi (4:7-18)
4:7 Sau khi nói về bổn phận phải làm cho sứ điệp Tin Lành rõ ràng, sứ đồ Phaolô giờ đây nghĩ đến những con người làm công cụ đã được Chúa trao vào tay kho báu Tin Lành kỳ diệu này. "Kho báu" là sứ điệp vinh hiển của Tin Lành. Mặt khác, chậu bằng đất là thân thể yếu ớt của con người. Sự tương phản giữa hai điều này hết sức lớn lao. Tin Lành giống như viên kim cương quý giá quay hướng nào cũng chiếu sáng lấp lánh. Hãy hình dung xem, viên kim cương quý báu như thế lại được giao cho một chiếc chậu bằng đất yếu đuối, dễ vỡ đến như thế!
Những chiếc chậu bằng đất, bị hư hại, xấu xí,
Chứa đựng của báu, nào ai hiểu
nỗi!
Của báu Thiên đàng, lấp lánh chói lọi —
Đấng Christ được bày tỏ trong các thánh đồ dưới trần gian!
Nhữìig chiếc chậu - vỡ rạn, mong manh, thế nhưng đang chứa đựng
Trải bao thế kỷ khao khát qua,
Những sự giàu có được ban cách hào phóng,
Tức là Món Quà vĩ đại của Chúa, chính Con quý báu của Ngài!
Ỏ, chẳng qua chỉ là vật trông rỗng hèn kém
Tồi tàn, chẳng ai biết, chẳng ai để
ý.
Nỉutng đối với Đức Chúa Trời, đấy là chiếc chậu thánh khiết,
Đầy dẫy Đấng Christ, và chỉ một mình Đấng Christ mà thôi!
Trần gian này không có gì che khuất Vinh Hiển ấy!
Không một điều gì của bản ngã khiến ánh sáng ấy lu mờ!
Hãy rao câu chuyện kỳ diệu của Đấng Christ,
Chiếc chậu vỡ rạn, trống không -được đầy dẫy chính Đấng Christ!
- Tr. Frances Bevan Vì sao Đức Chúa Trời chỉ định của báu này phải được đựng trong chậu bằng đất? Chính là để quyển phép lớn dường ấy bồi Đức Chúa Trời mà ra, chứ chẳng phải bởi chúng tôi. Đức Chúa Trời không muốn con người cứ ám ảnh với những con người được Ngài dùng làm công cụ, nhưng phải bận rộn với chính quyền năng và sự cao trọng của Ngài. Vì vậy, Ngài cố ý giao sứ điệp Tin Lành cho con người yếu đuối và thường là không đẹp. Hết thảy sự ngợi khen và vinh hiển phải quy về Đấng Tạo Hóa chứ không cho tạo vật.
Quả là niềm vui kín đáo khi thấy Công tác được giao vượt quá khả năng chúng ta;
Vì như vậy, nếu làm được điều tốt lành,
Rỗ ràng sự ngợi khen thuộc về Ngài, chứ không về chúng ta.
- Houghton
Jowett nói: Thật sai trật khi chiếc chậu cướp lấy vinh hiển của chính kho báu, khi chiếc tráp thu hút sự chú ý nhiều hơn cả món nữ trang nó đang chứa. Quả là nhấn mạnh sai lầm khi bức tranh lại đứng hàng thứ nhì so với khung hình, và khi chén dĩa được sử dụng trong bữa tiệc lọi trở thành vật thay thế cho
bữa ăn. Thật là tai họa chết người trong sự phục vụ Cơ Đốc khi "quyền phép lớn dường ấy" lại của chúng ta chứ không phải của Đức Chúa Trời. Sự xuất sắc như thế chỉ là thoáng qua, sẽ tàn héo chóng vánh như cỏ xanh rồi rơi vào quên lãng}9 Theo như Phaolô viết Ương câu 7, hầu như chắc chắn ông đang nghĩ đến trường hợp Ương Các Quanxét 7. Kinh Thánh ghi lại Ghêđêôn ữang bị cho đạo binh mình những chiếc loa, những chiếc bình không, và đèn ở ữong bình. Theo ám hiệu định trước, thủ hạ của ông phải thổi kèn đập vỡ bình. Khi những chiếc bình bị đập vỡ, đèn soi sáng rực rỡ. Kẻ thù nghĩ có đạo bỉnh đông đảo rượt theo, thay vì nghĩ chỉ ba trăm người. Bài học ở đây là: trong trường hợp Ghêđêôn, sự sáng chỉ chiếu soi khi những chiếc bình bị đập vỡ thể nào, thì đối với Tin Lành cũng thể ấy. Chỉ khi nào những con người được dùng làm công cụ bị tan vỡ và đầu phục Chúa, Tin Lành mới có thể chiếu soi qua chúng ta với trọn vẻ huy hoàng của nó.
4:8 Giờ đây, sứ đồ tiếp tục giải thích: vì cớ của báu được giao cho những chiếc chậu bằng đất, nên một mặt có vẻ như thất bại, nhưng mặt khác lại là chiến thắng vĩnh viễn. Diện mạo bề ngoài thấy yếu đuối, nhưng ưên thực tế có sức mạnh vô song. Khỉ ông nói: chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không đến cùng, ông muốn nói ông luôn luôn bị ép bởi kẻ thù và hoàn cảnh khó khăn, thế nhưng không hề bị cản trở hoàn toàn để không rao ra sứ điệp cách tự do.
Bị túng thế, nhưng không ngã lòng.
Từ lập trường của con người, Phaolô thường không biết có thể có giải pháp cho những hoàn cảnh khó khăn của ông, thế nhưng Chúa không bao giờ để cho ông rơi vào chỗ tuyệt vọng. ông không hề bị đẩy vào ngõ cụt.
4:9 Bị bắt bớ, nhưng không đến bổ.
Nhiều khi, ông có thể cảm thấy hơi thớ nóng hổi của kẻ thù đàng sau gáy mình, thế nhưng Chúa không hề bỏ ông cho kẻ thù. Bị đánh đập, nhưng không đến chết mất có nghĩa Phaolô nhiều lần bị "đánh đập" ưầm trọng, thế nhưng Chúa đã nâng ông đậy để đi ra rao báo tin tức vinh diệu của Tin Lành.
Tác phẩm New Bible Commentary điển ý câu 8 và 9 như sau: "Bị vây, nhưng không bị cản trở làm việc; không biết phải làm gì, nhưng không hề bị mất hết mọi hy vọng; bị con người săn đuổi, nhưng không hề bị Đức Chúa Trời từ bỏ; thường bị đốn ngã, nhưng không hề bị kết liễu""
Chúng ta có thể thắc mắc vì sao Chúa để tôi tớ Ngài phải chịu nhiều thử nghiệm và hoạn nạn như thế. Chúng ta nghĩ lẽ ra ông có thể hầu việc Chúa hiệu quả hơn nếu Ngài cho lối đi của ông không gặp những rắc rối hoạn nạn. Nhưng câu Kinh Thánh này dạy một ý trái ngược. Với sự khôn ngoan kỳ diệu, Đức Chúa Trời thấy thích hợp để tôi tớ Ngài phải gặp bịnh hoạn, buồn rầu, hoạn nạn, bắt bớ, khó khăn và buồn thảm. Tất cả đều nhằm phá vỡ những chậu bằng đất để ánh sáng Tin Lành có thể chiếu soi rõ ràng hơn.
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4:10 Cuộc đời tôi tớ Đức Chúa Trời là cuộc đời đang chết không ngừng. Chính Đức Chúa Jêsus khi sống trên đất không ngừng bị phơi ra trước bạo lực và bắt bớ thể nào, thì những người theo bước chân Ngài cũng bị đối đãi y như vậy thể ấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là thất bại. Đây là con đường chiến thắng. Phước hạnh đến cho nhiều người khác khi chúng ta chịu chết như thế hàng ngày.
Chỉ bởi cách này thì sự sống của Chúa Jêsus mới tỏ rõ ra trong thân thể chúng ta. Sự sống của Chúa Jẽsus ở đây không có nghĩa chủ yếu là cuộc đời của Ngài với tư cách Con Người ưên đất. Mà còn là sự sống hiện tại của Ngài với tư cách Con Đức Chúa Trời được tôn cao trên thiên đàng. Làm thể nào thế gian nhìn thấy sự sống của Đấng Christ khi Ngài không đích thân hiện diện hoặc không hiện diện bằng thân xác trong thế giới ngày nay? Câu trả lời ấy là: Khi Cơ Đốc nhân chúng ta chịu khổ hầu việc Chúa, sự sống của Ngài được tỏ ra trong xác thịt của chúng ta.
4:11 Ý tưởng về sự sống ra từ sự chết này được tiếp tục trong câu li. Đây là một ữong những nguyên tắc sâu nhiệm nhất cho sự hiện hữu của chúng ta. Thịt chúng ta ăn để bới đó sống được đã đến bởi sự chết của súc vật. Trong lãnh vực thuộc linh cũng vậy. "Huyết của những người tuân đạo là hạt giống của Hội Thánh." Hội Thánh càng bị bắt bớ, chịu hoạn nạn, bị săn lùng và rượt đuổi bao nhiêu, Cơ Đốc giáo càng lan ưàn bấy nhiêu.
Thế nhưng chúng ta thật khó chấp nhận lẽ thật này. Khi bạo lực đến cho tôi tớ Chúa, chúng ta thường nghĩ đó như một thảm họa. Thực ra, đây chính là phương cách đối đãi thông thường của Đức Chúa Trời. Đây không phải là ngoại lệ. Không ngừng bị phơi mình ra trước sự chết vì cớ Chúa Jêsus chính là phương cách thiên thượng để qua đó sự sống của Chúa Jêsus được tỏ ra trong thân thể hay chết của chúng ỉa.
4:12 ở đây, sứ đồ tóm tắt toàn bộ những điều đã nói bằng cách nhắc người Côrinhtô nhớ chính bởi sự chịu khổ không ngừng của ông mà sự sống đã đến cho họ. Để Phaolô đem Tin Lành đến cho người Côrinhtô, ông đã phải chịu gian khó không nói hết được. Nhưng thật xứng đáng để chịu như vậy, vì họ đã tin Chúa Jêsus và giờ đây được sự sống đời đời. Sự chịu khổ và mất mát thuộc thể của Phaolô đồng nghĩa với lợi thuộc linh cho người khác. Robertson nói: "Sự chết của ông làm ích lợi cho những người sẽ nhận được ích lợi qua chức vụ của ông."20
Chúng ta thường có khuynh hướng kêu cầu Chúa trong cơn bịnh tật, xin Ngài giải cứu để chúng ta có thể phục vụ Ngài tốt hem. Có lẽ đôi khi chúng ta nên cảm tạ Chúa vì những hoạn nạn như thế ừong đời sống mình, và nên khoe mình Ương những yếu đuối của chúng ta để quyền năng Đấng Christ có thể đổ trên chúng ta.
4:13 Sứ đồ đang nói về sự mong manh và yếu đuối của con người làm chiếc chậu được giao chứa đựng Tin Lành. Vậy, người ấy phải có thái độ nào đối với toàn bộ điều này? Có phải người bị thất bại, ngã lòng và buồn thảm
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không? Câu trả lời là Không. Đức tín giúp người tiếp tục rao giảng Tin Lành, vì biết bên kia những hoạn nạn của đời sống này là những vinh hiển không thể tả xiết.
Trong Thithiên 116:10, tác giả nói: "Ta đã tin, cho nên ta nói." ông tín cậy Đức Giêhôva, do đó điều ông nói ra chính là kết quả của đức tín đã đâm rễ rất sâu ấy. ổ đây, Phaolô đang nói trường hợp ông cũng y như vậy. ông có cùng một tính thần đức tín của tác giả Thithiên khi nói những lời này. Phaolô nói: "Chúng tôi tin cho nên mới nói."
Những hoạn nạn và bắt bớ ưong đời sống Phaolô không niêm phong môi miệng ông. Nơi đâu có đức tin thật thì phải biểu hiện đức tín ấy ra. Đức tín ấy không thể nín lặng.
Nếu bạn tin nơi Chúa Jêsus, Thì chắc chắn phải nói về Ngài; Dầu phải hạ mình xuống đến tận bụi đất,
Nếu bạn yêu Ngài, hãy công bố ra. Nếu bạn tin Chúa Jêsus Và tiếp nhận Cứu Chúa Thì đừng làm buồn Thánh Linh Đừng trễ nải, nhưng hãy tuyên xưng Ngài ra. 4:14 Nếu thấy lạ lùng khi Phaolô không rúng động trước nguy hiểm không ngừng của sự chết, thì chúng ta có thể tìm câu trả lời trong câu 14. Đây là bí quyết khiến ông không sợ khi rao giảng sứ điệp Cơ Đốc. Ông biết đời này không phải là tất cả. ông biết tín hữu còn chắc chắn được phục sinh. Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại, cũng sẽ là Đấng khiến sứ đổ Phaolô đổng sống lại với Chúa
Jêsus và sẽ trình diện ông cùng với tín hữu Côrinhtô trước mặt Ngài.
4:15 Với niềm hy vọng chắc chắn về sự phục sinh đặt trước mặt, sứ đồ sẵn sàng chịu đựng những gian khỏ kinh khiếp. Ông biết mọi hoạn nạn như thế đều có kết quả kép. Chúng đem ơn phước dư dật đến cho người Côrỉnhtô, và bởi đó dẫn đến sự tạ ơn dư dật cho vinh hiển Đức Chúa Trời. Hai động cơ này thúc đẩy Phaolồ ứong mọi điều ông nói và làm. ông quan tâm đến vinh hiển của Đức Chúa Trời và phước hạnh của đồng loại mình.
Phaolô nhận thấy ông càng chịu khổ bao nhiêu, ân điển của Đức Chúa Trời càng sẵn sàng cho người khác bấy nhiêu. Càng nhiều người được cứu, càng nhiều lời tạ ơn dâng lên Đức Chúa Trời. Và càng nhiều lời tạ ơn dâng lên Chúa, Chúa càng được vinh hiển.
Bản diễn ý Living Bible dường như nắm bắt được tinh thần câu này:
Mọi việc ấy đều nhằm mục đích phục vụ anh em. Do đó, càng đông người được chinh phục về cho Đấng Christ, và Chúa càng thêm vinh hiển.
4:16 Phaolô giải thích sớ dĩ ông sẵn sàng chịu đủ mọi hoạn nạn và nguy hiểm là vì ông đã cỏ sự ưông cậy chắc chắn về sự sống lại ở trước mặt mình. Do đó ông không ngã lòng. Dầu một mặt quá trình suy yếu của thân thể đang diễn ra không ngừng, thế nhưng mặt khác sự đổi mới tâm lỉnh có thể giúp ông tiến tới tiếp tục bất chấp mọi nghịch cảnh.
Cần giải thích thêm hoặc nhận định thêm về sự kiện "người bể ngoài hư
nát." Điều này quá hiển nhiên ương thân thể chúng ta! Nhưng ở đây, Phaolô vui mừng vì Đức Chúa Trời đang cung cấp quyền năng hằng ngày để phục vụ Đấng   Christ.   Vì   vậy   đúng như Michelangelo đã nói: "Càng hao phí cẩm thạnh, bức tượng càng lớn dần ra." Ironside nhận định: Chúng ta biết thể chất của mình thay đổi hoàn toàn sau mỗi bảy năm... Thế nhưng, chúng ta thấy mình vẫn là chính con người ngày trước. Nhân cách chúng ta không thay đổi từ năm này sang năm kia, và vì vậy sự thay đổi vĩ đại hơn vẫn chưa xảy đến. Sự sống ở trong con bướm cũng chính là
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Sự sông trong con sâu.
4:17 Sau khi đọc những hoạn nạn khủng khiếp Phaolô đang chịu, dường như chúng ta thấy khó hiểu: làm sao có thể nói những điều này là hoạn nạn nhẹ. Trên một phương diện, chúng không hề nhẹ chút nào cả. Chúng thực đắng cay và tàn bạo.
Nhưng lời giải thích nằm ở sự so sánh của Phaolô. Những hoạn nạn này bản thân chúng có thể xem là nặng nề, nhưng ví sánh với vinh hiển cao trọng đời đời22 ở phía trước, thì chúng là nhẹ. Hơn nữa hoạn nạn nhẹ chỉ là tạm, trong khi sự vinh hiển còn đến đời đời. Bài học chúng ta rút ra được qua những hoạn nạn ở thế gian này sẽ sinh bông trái phong phú nhất cho đời sống chúng ta trong đời hầu đến.
Moorehead nhận định: "Niềm vui nhỏ len lỏi vào đời sống chúng ta khi chúng ta ở ương thế gian; chúng ta sẽ bước vào sự vui mừng khi bước vào đời hầu đến. ổ đây chỉ một vài giọt; ở đó cả một đại dương. 23
F. E. Marsh nói ương câu này có một kim tự tháp, không làm cho người leo mòn mỏi cảm thấy chán, nhưng đem lại sự yên nghỉ và yên ủi khôn tả cho linh hồn người.
Vinh hiển Vinh hiển cao trọng Vinh hiển cao trọng đời đời Vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng Vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên.24 4:18 Trong câu này, "chăm" không chỉ mô tả tầm nhìn và khải tượng của con người; đúng hem, nó truyền đạt ý xem một điều gì đó là quan trọng, về phần sự thấy được, chúng không phải là mục tiêu hiện hữu của một con người, ở đây, chúng chủ yếu nói đến những gian khó, những thử thách hoạn nạn Phaolô đang gánh chịu. Chúng là nhỏ nhặt và tầm thường đối với chức vụ của ông; đối tượng lớn cho chức vụ của ông chính là những sự không thấy được. Có thể điều này bao gồm vinh hiển của Đấng Christ, phước hạnh của những người đồng loại, và phần thưởng đang chờ đợi đầy tớ trung tín của Đấng Christ tại Ngai Đoán Xét. Jowett bình luận: Có khả năng thấy được những vật hữu hình (sự thấy được) đó là sự nhìn thấy; có khả năng nhìn thấy sự không thấy được đó là sự nhìn thấy sàng suốt. Phương thức nhìn thứ nhất là lẽ tự nhiên, phương thức nhìn thứ nhì là thuộc linh. Cơ quan chính trong sự nhận biết đầu tiên là lý trí; cơ quan chính trong sự nhận biết thứ nhì là đức tin.... Qua cả Kinh Thánh, sự tương phản giữa nhìn thấy và nhìn thấy sáng
suốt được trình bày liên tục cho chúng ta, và khắp Kinh Thánh dạy chúng ta đo lường sự đạm bạc và keo kiệt của điều thứ nhất, đáp ứng với sự đầy dẫy trọn vẹn và sự bành trướng rộng cửa điều thứ nhì.25
H. Sống Biết Suy Xét Đến Ngai Đoán Xét của Đấng Chrỉst (5:1-10)
Những câu tiếp theo liên kết chặt chẽ với điều đi trước. Phaolô đang nói đến hoạn nạn và những buồn thảm hiện tại của ông, và vinh hiển mai sau đặt trước mặt. Điều này đưa ông mặt đối mặt với đề tài sự chết. Trong phần này, chúng ta có một trong những sự tiết lộ vĩ đại nhất về sự chết ứong toàn bộ Lời Đức Chúa Trời, và mối quan hệ của Cơ Đốc nhân với sự chết.
5:1 Trong câu Ì, sứ đổ nói thân thể hay chết hiện tại của chúng ta là nhà dưới đất, là lều tạm dưới đất của chúng ta. Lều không phải là một nơi ở lâu dài, nhưng là thứ có thể mang vác đi được dành cho khách hành hương và lữ khách.
Sự chết được nói đến như là tháo đỡ nhà tạm này. Nhà tạm (Bản Anh ngữ là lều) bị hạ xuống vào thời điểm qua đời. Thân thể này phải vào mổ mả, Ương khi linh hồn của tín hữu đi ở với Chúa.
Phaolô mớ đầu đoạn này với lời bảo đảm nếu nhà tạm trẽn đất của ông bị đổ nát (do kết quả những sự chịu khổ được nhắc đến ương đoạn trước), ông biết mình có nhà đời đời tại trên trời bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người ta làm ra. Để ý sự phân biệt giữa lều và nhà. Lều tạm thời bị hạ xuống, nhưng nhà mới vĩnh viễn đang chờ đợi tín đồ ở ưong xứ vượt bên ngoài những từng ười này. Đây là nhà bởi Đức Chúa Trời, theo ý nghĩa chính Đức Chúa Trời là Đấng ban nó cho chúng ta.
Hơn nữa, đây là nhà không bởi tay người làm ra. Vì sao Phaolô nói điều này? Thân thể hiện tại của chúng ta không bởi tay con người làm ra; vì vậy tại sao ông nhấn mạnh đến thân thể vinh hiển trong tương lai của chúng ta sẽ không bởi tay con người làm ra? Câu trả lời ấy là: cụm từ "không bởi tay người làm ra" có nghĩa "không thuộc về cõi tạo vật này." Điều này được nói rõ ràng Ương Hêbơrơ 9:11: "Nhưng Đấng Christ đã hiện đến, làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau nẩy; Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và ưọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời nẩy." Trong Il.Côrinhtô 5:1, ý Phaolô muốn nói: trong khỉ thân thể hiện tại của chúng ta phù hợp cho cuộc sống trên đất này, thân thể vinh hiển ương tương lai của chúng ta sẽ không thuộc về cõi thọ tạo này. Chúng sẽ được thiết kế đặc biệt cho sự sống ưên Thiên đàng. Thân thể tương lai của tín hữu còn được mô tả là đời đời tại trên trời. Đây là thân thể không còn phải chịu bịnh tật, suy yếu, và chết chóc, nhưng là thân thể còn đến đời đời trong nhà trên trời của chúng ta.
Từ cầu này, có vẻ tín hữu nhận được nhà này từ Đức Chúa Trời tại giây phút người ấy qua đời, nhưng không phải như vậy. Tín hữu vẫn chưa nhận thân thể của mình cho đến khi Đấng Christ trở lại để đón Hội Thánh
(I.Têsalônica 4:13-18). Điều xảy ra cho tín hữu như sau. Lúc qua đời, linh hồn đi ở với Đấng Christ, tại đó người được hưởng cách có ý thức những vinh hiển của Thiên đàng. Thân thể người nằm trong mồ mả. Khi Chúa ưỗ lại, bụi đất này sẽ được sống lại từ mồ mả, Đức Chúa Trời sẽ dựng bụi đất ấy trớ thành thân thể mới vinh hiển, và bấy giờ sẽ được hiệp nhất với linh hồn. Giữa khi qua đời cho đến khi Đấng Christ trở lại đón các thánh đồ Ngài, có thể nói tín hữu ớ tinh ưạng không có thân thể. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa người ấy hoàn toàn không ý thức được mọi niềm vui và hạnh phước hân hoan của Thiên đàng. Người ấy ý thức được hết!
Trước khi rời câu Ì, chúng ta nên đề cập ở đây ba lối giải thích chính về "nhà đời đời tại trên trời không phải bồi tay người làm ra":
Ì. Chính Thiên đàng.
2.	Thân thể ở tình Ưạng trung gian giữa khi qua đời với sống lại.
3.	Than thể vinh hiển.
Nhà này hầu như không thể là chính Thiên đàng, vì Kinh Thánh nói nhà này đời đời tại ưên ười và "từ ưên trời" (5:2). về phần thân thể trung gian, Kinh Thánh không hề đề cập đến một thân thể như thế. Hơn nữa, nhà không bởi tay người làm ra được mô tả là đời đời trên ười, và như vậy sẽ không đúng cho một thân thể ở tình Ưạng trung gian. Quan điểm thứ ba - nhà này chính là thân thể phục sinh được vinh hiển -dường như là quan điểm đúng.
5:2 Trong thân thể hay chết hiện tại này, chúng ta thường buộc phải than thở bởi phương cách thân thể ấy giới hạn chúng ta và cản ướ chúng ta ứong đời thuộc lỉnh. Điều chúng ta hết sức khao khất chính là "được mặc lấy nhà chúng ta từ trẽn trời."
Trong câu này, sứ đồ dường như thay đổi hình ảnh của mình từ chiếc lều sang áo xống. Lời giải thích gợi ý cho điều này: Phaolô là người may trại và nhận thấy cùng một thứ vật liệu tương tự để may lều cũng được dùng để may áo xống. Dầu thế nào đi nữa, ý nghĩa thật rõ ràng: ông ước ao được nhận lấy thân thể vinh hiển của mình.
5:3 "Trần truồng" muốn nói điều gì ương câu này? Có phải người này chưa được cứu nên bởi đó chưa hề mặc lấy sự công bình trước mặt Đức Chúa Trời? Có phải nói đến một người dầu đã được cứu, nhưng sẽ không nhận được phần thướng tại Ngai Đoán Xét của Đấng Christ? Hay nói rằng người đã được cứu thì không có thân thể giữa khi qua đời với khi sống lại, và bị ữần truồng theo nghĩa người ấy là một linh không có thân thể?
Tôi hiểu câu này nói đến không có thân thể hay không được mặc áo. Phaolô đương nói rằng khao khát sốt sắng của ông không phải là mong được chết, cũng không khao khát tình trạng không có thân thể đi kèm với nó, nhưng trái lại là khao khát sự hiện đến của Đức Chúa Jêsus Christ khi mọi người đã chết sẽ nhận được thân thể vinh hiển.
5:4 Dường như từ câu 4, có vẻ thấy cách giải thích câu 3 của chúng ta là hợp lý. Vị sứ đồ nói: "Chúng ta ồ trong nhà tạm nẩy, than thở dưới gánh nặng,
vì chúng ta không cẩu cho bị lột trân, song cẩu cho được mặc lại, để sự gì hay chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi." Nói cách khác, ông không hướng đến tình trạng giữa sự chết và sự cất lên để xem đó là sự ưông cậy lý tưởng của tín đồ, nhưng hướng đến điều sẽ xảy ra tại Sự Cất Lên khi tín hữu nhận lấy thân thể bất tử.
5:5 Chính Đức Chúa Trời là Đấng "gây dựng chúng ta cho" chính mục đích này, tức là sự cứu chuộc thân thể. Đây sẽ là đỉnh điểm mục đích vinh diệu của Ngài dành cho chúng ta. Hiện lúc này, chúng ta được chuộc về mặt linh hổn, nhưng sau đó sự cứu chuộc cũng bao gồm cả thân thể nữa. Cứ suy nghĩ mà xem - Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta với mục đích này - tình trạng được vinh hiển - tức nhà đời đời tại ưên ười, không phải bởi tay người làm ra.
Làm sao chúng ta có thể biết chắc mình cỏ thân thể vinh hiển? Câu ưả lời ấy là Đức Chúa Trời... đã ban của tin của Đức Thánh Lỉnh cho chúng ta. Như đã giải thích trước đây, sự kiện mỗi tín hữu đều có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời cư trú ương lòng chính là dấu hiệu mọi lời hứa của Đức Chúa Trời cho tín hữu đều sẽ ứng nghiệm. Ngài chính là biểu tượng làm chứng về điều sẽ đến. Thánh Linh của Đức Chúa Trời chính là "của tin" để bảo chứng rằng điều mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một phần thì một ngày kia sẽ thuộc về chúng ta Ưọn vẹn.
5:6 Chính sự bảo đảm sâu nhiệm những thực tại quý báu này đã giúp
Phaolô luôn luôn đầy lòng can đảm. Ông biết rằng chừng nào còn ở ương "nhà" thân thể này, thì ông còn cách xa Chúa. Đương nhiên đây không phải là tình ữạng lý tưởng cho Phaolô, nhưng ông đang muốn sẽ được như vậy nếu có thể phục vụ Đấng Christ trên trần gian này và trở thành sự ỪỢ giúp cho dân sự của Đức Chúa Trời.
5:7 Chính việc "chúng ta bước đi bởi đức tin, chứ chẳng phải bởi mắt thấy" là bằng chứng dư dật cho thấy chúng ta ở xa Chúa. Chúng ta chưa hề chăm nhìn Chúa bằng cặp mắt thuộc thể của mình. Chỉ bởi đức tín chúng ta mới thấy được Ngài. Chừng nào chúng ta còn ỏ tại nhà trong thân thể này, chúng ta có sự sống kém gần gũi và kém mật thiết hơn sự sống của sự nhìn thấy thật sự.
5:8 Câu 8 bắt đầu trở lại và hoàn chỉnh ý tướng câu 6. Phaolô đầy lòng can đảm khi xét đến sự trông cậy phước hạnh đang đặt trước mặt ông, và ông có thể nói mình đầy lòng tin cậy muốn lìa bỏ thân thể này để ở cùng Chúa thì hơn. Ông đang có điều mà Bernard gọi là trường hợp "bịnh nhớ nhà ở ưên ười."
Câu này dường như mâu thuẫn với điều sứ đồ vừa nói. Trong những câu trước, ông khao khát có được thân thể vinh hiển. Nhưng ở đây, ông nói mình sẩn lòng muốn Ha bỏ thân thể này đặng ở cùng Chúa thì hơn, tức là ở trong tình ữạng không có thân thể ở giữa lúc qua đời và Sự Cất Lên.
Nhưng không hể có sự mâu thuẫn nào cả. Có ba khả năng cho Cơ Đốc
nhân, và đây chỉ đơn giản là vấn đề nào được ưa chuộng hơn. Có sự sống hiện tại ưên đất ương thân thể hay chết này. Có tình trạng giữa sự chết và sự hiện đến của Đấng Christ, một tình trạng không có thân thể, nhưng là tình trạng mà tâm linh và linh hồn vui hưởng hiện diện của Đấng Christ cách có ý thức. Cuối cùng, có sự chung kết cho sự cứu rỗi của chúng ta khi nhận được thân thể vinh hiển của mình lúc Chúa Jêsus tái lâm. Trong phân đoạn này, Phaolô đang dạy rằng tình trạng thứ nhất là tốt, tình trạng thứ hai tốt hem, và tình trạng thứ ba là tốt nhất.
5:9 Tín đồ nên đặt mục tiêu của mình là "làm hết sức để được đẹp lòng Chúa." Tuy sự cứu rỗi không lệ thuộc vào việc làm, nhưng phần thưởng Ương ngày hầu đến sẽ được phân phát tương ứng trực tiếp với lòng trung tín của người đối với Chúa. Tín hữu phải luôn luôn nhở đức tin được liên kết với sự cứu rỗi, và việc làm liên kết với phần thưởng. Được cứu bởi ân điển qua đức tin, chứ không bởi việc làm; nhưng một khi đã được cứu rồi, người ấy nên khao khát làm những việc lành, và sẽ nhận được phần thưởng về việc lành đã làm.
Lưu ý Phaolô muốn dầu ở trong thân thể nẩy, dầu ra khỏi, cũng làm hết sức âể được đẹp lòng Chúa. Điều này có nghĩa sự phục vụ của Phaolô trên đất này là để làm đẹp lòng Chúa, dầu còn ở trên đất này hay đang đứng trước Ngai Đoán Xét của Đấng Christ.
5:10 Động cơ khiến chúng ta làm đẹp lòng Đấng Christ ấy là chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án
Đấng Christ. Thực ra, không chỉ là ứng hầu tại đó mà thôi, nhưng còn được bày tỏ ra nữa. Bản NEB nói chính xác: "Chúng ta thảy đều mỏ toang đời sống mình trước tòa án của Đấng Christ." Xuất hiện trong phòng khám bịnh của bác sĩ là một chuyện, nhưng được bác sĩ chụp phim X quang tại đỏ lại là đều hoàn toàn khác. Ngày Đoán Xét của Đấng Christ sẽ bày tỏ đời sống phục vụ Đấng Christ của chúng ta cách chính xác đúng như thực ữạng. Không những khối lượng sự phục vụ của chúng ta, mà cả phẩm chất, thậm chí cả những động cơ thúc đẩy sự phục vụ đó cũng đều sẽ được đem ra duyệt xét.
Dầu tội lỗi phạm sau khi hoán cải còn để lại ảnh hưởng trên đời sống chúng ta, nhưng nói đúng theo từ ngữ, tội lỗi của tín hữu sẽ không bị đem ra duyệt lại để chịu đoán xét tại thời điểm trọng đại này. Sự đoán xét ấy đã xảy ra hom một 1900 năm trước, khi Đức Chúa Jêsus gánh tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài Ưên cây gổ. Ngài đã trả đầy đủ món nợ mà tội lỗi chúng ta xứng đáng phải chịu, và Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ lôi những tội lỗi đó ra đoán xét nữa (Giăng 5:24). "Tòa án Đấng Chrỉst" liên quan đến sự phục vụ Chúa của chúng ta. Đây không phải là vấn đề có được cứu hay không, đấy đã là sự kiện được bảo đảm rồi. Nhưng vấn đề là phần thưởng và mất phần thưởng vào lúc đó.
I. Lương Tâm Tốt của Phaoia ĩpong Chức Vụ (5:11-6:2)
5:11 Người ta thường hiểu cầu này nói: vì Phaolô nhận thức được sự đoán
xét kinh khiếp của Đức Chúa Trời ưên tội lỗi và những nổi kinh hoàng của địa ngục, nên đi đến đâu Phaolô cũng tìm cách thuyết phục nhiều người tiếp nhận Tin Lành. Tuy đúng như vậy, nhưng chúng ta tin đấy không phải là ý nghĩa chính trong phân đoạn này.
ở đây, không phải Phaolô đang nói đến sự kinh hoàng Chúa dành cho người chưa được cứu, mà ông đang nói đến sự kinh sợ đầy tôn kính để qua đó ông tìm cách phục vụ Chúa và làm đẹp lòng Ngài. Về phía Đức Chúa Trời, sứ đồ biết Ngài biết rõ đời sống ông. Nhưng ông muốn người Côrinhtô cũng vững tín vào lòng ngay thật và trung tín của ông trong chức vụ rao giảng Tin Lành. Vì vậy ữên thực tế ông nói: Vi chúng tôi biết kính sợ Chúa, nên cố gắng thuyết phục mọi người
biết sự thanh liêm và thành thật của chúng tôi trong tư cách những người phục vụ Đấng Christ. Nhưng dầu chúng tôi thuyết phục người ta có thành công hay không đi nữa, Đức Chúa Trời vẫn biết rõ chúng tôi. Và chúng tôi hy vọng lương tâm cửa anh em tín hữu Côrinhtô cũng sẽ biết như vậy nữa!
Đây dường như là lời giải thích phù hợp nhất với văn mạch.
5:12 Lập tức Phaolô thấy lời ông vừa nói có thể bị giải thích sai thành sự tự ngợi khen mình. Ổng không muốn ai nghĩ ông đang buông vào chỗ tự khoe mình! Vì vậy ông nói thêm "chúng tôi chẳng lại phô mình cùng anh em." Điều này không có nghĩa trước đây ông luôn khoe mình với họ, nhưng là trước đây ông đã bị lên án biết bao nhiêu lần như thế, nên ở đây ông tìm cách làm cho họ tình ngộ đừng nghĩ như thế nữa.
Vậy, vì sao nãy giờ ông binh vực chức vụ của mình cách dài dòng như vậy? Phaolô trả lời: Chúng tôi muốn anh em khoe mình về chúng tôi "Đặng anh em có thể đối đáp lại cùng những kẻ chỉ khoe mình về bề ngoài, mà không về sự ừong lòng." Ông không thích tự khoe mình. Nhưng, ông nhận thấy ông đang bị các giáo sư giả chỉ trích kịch liệt trước mặt các thánh đồ Côrinhtô. ông muốn tín hữu biết cách đáp lại những cuộc công kích ông như thế, vì vậy ông đang cung cấp thông tin này để họ có thể binh vực ông khi ông bị lên án trước mặt họ.
Ông mô tả những người chỉ ưích mình là "những kẻ chỉ khoe mình về bề ngoài, mà không về sự trong lòng" (đối chiếu ISamuên ló:7). Nói cách khác, họ quan tâm biểu diễn bề ngoài, chứ không quan tâm đến thực tại bề ương, sự trung thực và thành thật. Diện mạo thuộc thể hay tài hùng biện hay có vẻ như sốt sắng là hết sức quan trọng đối với họ. "Đối với những người chuyên biểu lộ ra bề ngoài, vẻ bề ngoài là tất cả mọi chuyện, và sự thành thật của tấm lòng chẳng giá trị chi" (Sưu Tầm).
5:13 Từ câu này, đường như vị sứ đồ thậm chí còn bị lên án là mất trì, là cuồng tín, cùng đủ mọi hình thức rối loạn tính thần khác. ông không phủ nhận đã sống ương điều mà Denney gọi là tình trạng "căng thẳng thuộc linh" ông chỉ đơn giản nói rằng nếu ông không thể tự kiểm chế cảm xúc, thì ấy là vì Đức Chúa Trời. Bất kỳ điều gì có vẻ như mất ữí trước mặt những kẻ chỉ
trích ồng thì thực ra đó chính là lòng tận tâm tận hiến của ông cho Chúa. Ông tha thiết say mê những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Mặt khác, nếu ông suy nghĩ tình táo, thì đó là vì cớ người Côrinhtô. Tóm lại, ý câu này muốn nói toàn bộ hành vi của Phaolô đều được giải thích theo một ương hai cách: hoặc đó là lòng sốt sắng vì Chúa, hoặc đó vì ích lợi của những tín hữu bạn ông. Trong cả hai trường hợp, động cơ của ông là hoàn toàn không ích kỷ. Liệu những kẻ chỉ trích ông có thể nói như thế về chính họ không?
5:14 Không ai khi nghiên cứu cuộc đời của vị sứ đồ này lại không thắc mắc điều gì khiến ông phục vụ Chúa cách không mệt mỏi và không ích kỷ đến như thế. ở đây, một Ưong những phần vĩ đại nhất của mọi bức thơ ông viết, ông cung cấp câu ưả lời - tình yêu thương của Đấng Chrisỉ.
Tình yêu thương của Đấng Chrisỉ ở đây nói đến tình yêu Ngài dành cho chúng ta, hay nói đến tình yêu chúng ta dành cho Ngài? Rõ ràng, đây là tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Nguyên nhân duy nhất chúng ta yêu chính là vì Ngài đã yêu chúng ta trước. Chính tình yêu của Ngài cảm động chúng ta, đưa chúng ta đi, như một người bị đùa đi trong dòng đám đông người đi mua quà Giáng sinh vậy. Khi Phaolô suy gẫm tình yêu tuyệt vời mà Đấng Christ đã bày tỏ cho ông, ông không thể không bị đùa đi vào sự phục vụ Chúa kỳ diệu của ông.
Khi chết thay cho mọi người, Chúa Jêsus đã hành động như Đấng Đại Diện chúng ta. Khi Ngài chết, chúng ta thảy đểu chết - ữong Ngài. Tội lỗi của Ađam đã ưở thành tội lỗi của dòng dõi ông thể nào, thì đồng một cách thể ấy, sự chết của Đấng Chrỉst cũng ưở thành sự chết của những người tin Ngài (Rôma 5:12-21; I.Côrinhtô 15:21,22)7
5:15 Lập luận của sứ đồ là không thể cưỡng lại được. Đấng Christ đã chết cho hết thảy mọi người. Vì sao Ngài chết cho mọi người? Để cho những người sống nhờ đức tín nơi Ngài thì sẽ không còn sống cho riêng họ nữa, nhưng sống cho Ngài. Cứu Chúa đã chết cho chúng ta không phải để chúng ta có thể tiếp tục sống cuộc đời ích kỷ nhỏ nhen của riêng mình tùy ý mình muốn sống. Trái lại, Ngài đã chết cho chúng ta để chúng ta có thể từ nay trở đi hiến dâng đời sống mình cách sẵn sàng và vui lòng cho Ngài. Denney giải thích: Khi chết cái chết như của chúng ta, Đấng Christ đã thực hiện cho chúng ta một việc hết sức lớn lao trong tình yêu thương, để chúng ta phải thuộc về Ngài, và duy chỉ thuộc về Ngài đời đời. Khiến chúng ta thuộc về Ngài chính là đối tượng cho sự chết cửa Ngài.26 5:16 ở đây, có lẽ Phaolô đang nói ngược ưở về câu 12, là câu ông mô tả những người chỉ Ưích ông như những kẻ khoe mình về vẻ bề ngoài, chứ không khoe về tấm lòng. Nhưng giờ đây ông tiếp tục đề tài này ưở lại bằng cách dạy rằng khỉ chúng ta đến với Đấng Christ, thì được dựng nên mới. Từ rày về sau chúng ta không đoán xét con người theo cách xác thịt của ưần gian, theo vẻ bề ngoài, theo những giấy
chứng nhận của con người, hay theo nguồn gốc dân tộc nữa. Chúng ta xem họ là những linh hồn quý báu mà Đấng Christ đã chịu chết thay. Ông nói thêm rằng dẫu ông từng theo xác thịt mình nhận biết Đấng Chrỉst, có nghĩa nhận biết Ngài chỉ như một con người khác, thế nhưng ông đã không nhận biết Ngài theo cách đó nữa. Nói cách khác, biết Chúa Jêsus như một người hàng xóm sát bên nhà tại làng Naxarét, hay thậm chí như Đấng Mêsia ưên trần gian này, thì đó là một chuyện, nhưng biết Đấng Christ vinh hiển đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời ngay hiện tại lại là một chuyện hoàn toàn khác. Ngày nay, chúng ta biết Chúa Jêsus đúng như Ngài được bày tỏ cho chúng ta thông qua lời Chúa bởi Thánh Linh cách mật thiết hơn và thực sự hem những người đã biết Ngài nhưng đoán xét Ngài chỉ theo vẻ bề ngoài của con người khi Ngài còn trên ưần gian.
David Smith nhận định: Dầu vị sứ đồ đã từng chia sẻ lý tưởng của người Do Thái về một Đấng Mêsia thế tục, nhưng giờ đây ông đã có khái niệm cao quý hơn. Đấng Christ đối với ông chính là Cứu Chúa đã sống lại và vinh hiển, ông thực sự không nhận biết Ngài theo xác thịt nữa, nhiơĩg theo tâm linh; không theo truyền thống nổi tiếng trong Ysơraên, nhidĩg bởi sự thông công trực tiếp và
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sông động.
5:17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Chrỉst, tức là được cứu, thì nấy là người dựng nên mới. Trước khi hoán cải, có thể người này đã đánh giá người khác theo những tiêu chuẩn của con người.
Nhưng giờ đây mọi sự đều đã thay đổi. Những phương pháp đoán xét cũ đã qua đi, nẩy, mọi sự đểu trở nên mới.
Đây là câu Kinh Thánh ưa thích nhất của những người vừa mới được tái sanh, và thường được trích dẫn trong bài làm chứng cá nhân. Nhiều khỉ vì được trích dẫn như thế, nên đã tạo một ấn tượng sai lầm. Người nghe có xu hướng nghĩ rằng khi một người được cứu, mọi thói quen cũ, mọi tư tưởng gian ác và những ánh mắt nhìn đầy tham muốn đã vĩnh viễn bị trừ bỏ, và mọi điều Mồ nên mới theo đúng nghĩa đen Ưong đời sống người ấy. Chúng ta biết không đúng như vậy. Câu Kinh Thánh này không mô tả nếp sống đạo của người tín Chúa, nhưng ưái lại mô tả địa vị của người ấy. Lưu ý câu Kinh Thánh này nói rằng nếu ai ở trong Đấng Christ. Từ ngữ "trong Đấng Chrỉst" là từ chìa khóa cho phân đoạn này. Trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nẩy mọi sự đểu trở nên mới. Bất hạnh thay, "Ưong tôi" mọi điều nói ưên đây không hề đúng chi cả! Nhưng khi tôi tấn tới ưong nếp sống Cơ Đốc, tôi ước ao nếp sống đạo có thể ngày càng tương xứng với địa vị của mình. Một ngày kia, khi Chúa Jêsus trở lại, cả hai sẽ phù hợp hoàn hảo.
5:18 Mọi điểu đó đến bởi Đức Chúa Trời. Ngài là Nguồn và Tác Giả của tất cả mọi đểu đó. Không có cơ sở nào để con người khoe khoang. Cũng chính Đức Chúa Trời này là Đấng đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Chrỉst mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta.
Trong quyển A New and Concise Bible Dictíonaiy có lời tuyên bố tuyệt vời về giáo lý của Kinh Thánh về sự hòa giải:
Bởi sự chết của Đức Chúa Jêsus trên thập tự giá, Đức Chúa Trời dùng ân điển để vô hiệu hóa khoảng cách mà tội lỗi đã tạo ra giữa Ngài và con người, để mọi vật nhờ Đức Chúa Jêsus Christ có thể được trình diện cách tốt đẹp và dễ chịu trước mặt Ngài. Bởi sự chết của Đấng Chrỉst, tín hữu đã được hòa giải rồi để được ra mắt Ngài thật thánh khiết, không chỗ trách được (một người được dựng nên mới). Đức Chúa Trời đã ở trong Đấng Christ, khi Đấng Christ còn ở trần gian, để hòa giải thế gian về với Ngài, không kể sự phạm tội của họ cho họ; nhưng giờ đầy tình yêu của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ trọn vẹn trên thập tự giá, thì lời chứng đã đi ra trên khắp thế gian, tha thiết kêu gọi con người để họ được hòa giải với Đức Chúa Trời. Kết quả ấy là Đức Chúa Trời có thể thấy hài lòng
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với con người. 5:19 Chức vụ hòa giải ở đây được giải thích như là sứ điệp "Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài." Có hai cách hiểu khả đĩ cho câu này, cả hai đều chính xác với Kinh Thánh. Trước hết, chúng ta có thể nghĩ câu này nói rằng Đức Chúa Trời đã ở trong Đấng Christ, theo ý nghĩa Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời. Đương nhiên điều này là đúng. Nhưng sau đó chúng ta cũng có thể hiểu câu này nói rằng Đức Chúa Trời - ở ương Đấng Christ - làm cho thế gian lại hòa với Ngài. Nói cách khác, Ngài đang giải hòa thế gian, nhưng Ngài đang thực hiện trong Thân Vị của Đức Chúa Jêsus Christ.
Dầu chúng ta chấp nhận lối giải thích nào đi nữa, lẽ thật vẫn rõ ràng: Đức Chúa Trời đang chủ động loại bỏ nguyên nhân gây bất hòa giữa Ngài và con người bằng cách giải quyết tội lỗi. Đức Chúa Trời không cần được giải hòa, nhưng con người thật sự cần được giải hòa với Ngài.
Chẳng kể tội lỗi cho loài người. Mới đọc lần đầu, dường như câu này dạy sự cứu rỗi phổ thông, tức mọi người đều được cứu qua công tác của Đấng ChrisL Nhưng dạy dỗ như thế là hoàn toàn không phù hợp với toàn bộ phần còn lại của Lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã dự bị một phương pháp để bởi đó có thể không kể tội phạm cho con người, nhưng tuy dành sẵn cho mọi người, con đường ấy chỉ hiệu năng cho những người ở Ưong Đấng Christ. Những tội đã phạm của người chưa được cứu dứt khoát bị kể cho họ, nhưng chính giây phút những người này tín Đức Chúa Jêsus là Cứu Chúa thì họ được kể là công bình trong Ngài, và tội lỗi của họ được xỏa bôi.
Ngoài công tác hòa giải của Ngài, Đức Chúa Trời cũng giao phó đạo giảng hòa cho tôi tớ Ngài. Nói cách khác, Ngài đã giao phó cho họ đặc ân tuyệt vời để đi ra rao giảng sứ điệp vinh hiển này cho mọi người ở khắp mọi nơi. Ngài đã không giao trách nhiệm thiêng liêng như thế cho thiên sứ, nhưng giao cho những con người tầm thường và run rẩy.
5:20 Trong câu trước, sứ đồ nói ông đã được ưao phó sứ điệp giảng hòa. Ông đã được sai đi rao giảng sứ điệp ấy cho nhân loại. Chúng tôi muốn gợi ý rằng từ 5:20-6:2, chúng ta có phần tóm tắt về đạo giảng hòa. Nói cách khác, Phaolô để cho chúng ta lắng nghe sứ điệp ông đã giảng cho người chưa được cứu khi đi từ nước này đến nước khác và từ lục địa này đến lục địa khác. Điều quan trọng là phải nhìn thấy được điều này. ở đây, Phaolô không bảo người Côrinhtô phải được giải hòa với Đức Chúa Trời. Họ đã là những người tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ rồi. Nhưng ông đang bảo người Côrinhtô rằng đây là sứ điệp ông rao giảng cho người chưa được cứu bất cứ nơi nào.
Khâm sai là một bộ trướng đại diện cho vua của mình tại ngoại quốc. Phaolô luôn luôn nói đến chức vụ Cơ Đốc như một sự kêu gọi được tôn cao và ưang trọng, ở đây, ồng ví mình với một sứ thần được Đấng Chrỉst sai vào ương thế gian chúng ta đang sống. ông là phát ngôn nhân cho Đức Chứa Trời, và Đức Chúa Trời đang nài xỉn thông qua ông. Áp dụng lối nói này cho một vị khâm sai thì dường như khá kỳ quặc. Thường chúng ta không nghĩ một vị khâm sai sẽ nài nỉ, nhưng đây chính là vinh hiển của Tin Lành, tức là ương sự khuyên bảo ấy, Đức Chúa Trời thực sự quỳ gối xuống với nước mắt nhạt nhòa để nài xin những người nam và người nữ hãy đến để được giải hòa với Ngài. Nếu có sự thù địch, thì sự thù địch đó là từ phía con người đến. Đức Chúa Trời đã loại bỏ mọi rào cản đang ngăn trở sự thông công ưọn vẹn giữa chính Ngài với con người. Chúa đã làm mọi điều Ngài có thể làm. Giờ đây, con người phải buông đôi tay phản nghịch của mình, phải dừng những cuộc nổi loạn ngang ngạnh của mình, và phải được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.
5:21 Câu này cung cấp nền tảng giáo lý cho sự giải hòa của chúng ta. Đức Chúa Trời đã thực hiện sự giải hòa bằng cách nào? Làm sao Ngài có thể tiếp nhận tội nhân có tội nhưng chịu đến với Ngài trong sự ăn năn và đức tin? Câu ưả lời ấy là: Đức Chúa Jêsus đã giải quyết hiệu quả toàn bộ nan đề những tội lỗi chúng ta đã phạm, vì vậy giờ đây chúng ta có thể được giải hòa với Đức Chúa Trời.
Nói cách khác, Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng Christ trở nên tội lỗi vì cớ chúng ta - Đấng Christ là Đấng vốn chẳng hể biết tội lỗi để chúng ta nhờ Đấng Christ có thể trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.
Chúng ta phải thận Ương trước ý kiến nào cho rằng trên thập tự giá đồi Gôgôtha, bản thân Đức Chúa Jêsus Christ đã thực sự trở thành tội lỗi. Ý kiến như thế là sai lầm. Tội lỗi chúng ta đã được đặt Ưên Ngài, nhưng chúng khống ở ương Ngài. Điều đã xảy ra ấy là: Đức Chúa Trời đã khiến Ngài làm của lễ chuộc tội vì cớ chúng ta. Khi tín cậy Ngài, chúng ta được Đức Chúa Trời kể là công bình. Những đòi hỏi của luật pháp đã được Đấng Thay Thế chúng ta đền ưả trọn vẹn.
Thật là chân lý phước hạnh biết dường nào: Đấng vốn chẳng biết tội lỗi
trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta là người chẳng hề biết đến sự công bình lại có thể nhờ Ngài mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Không môi lưỡi nào của loài hay chết này có thể tạ ơn Đức Chúa Trời đầy đủ về ân điển vô biên như thế.
6:1 Có người hiểu rằng ữong câu này, Phaolô đang nói với người Côrinhtô và khích lệ họ tận dụng trọn vẹn ân điển đã được bày tỏ ra cho họ.
Đúng hơn, chúng ta nghĩ rằng Phaolô đang tường ừình về sứ điệp ông đã rao giảng cho người chưa được cứu. Ông đã nói cho những người chưa tin Chúa về ân điển tuyệt vời được Đức Chúa Trời ban cho họ. Giờ đây, ông tiếp tục nài nỉ thêm để họ đừng chịu ơn Đức Chúa Trời luống công. Họ đừng nên để hạt giống Tin Lành rơi vào đất cằn cỗi. Trái lại, họ nên đáp ứng với sứ điệp tuyệt điệu dường ấy bằng cách tiếp nhận Cứu Chúa mà sứ điệp ấy đang rao giảng.
6:2 Giờ đây Phaolô trích Êsai 49:8. Nếu trở lại nghiên cứu đoạn này, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đang tranh luận với dân sự Ngài vì cớ họ đã khước từ Đấng Mêsia. Trong câu 7, bạn thấy Đức Chúa Jêsus bị dân tộc này khước từ, và chúng ta biết sự khước từ Ngài đã khiến Ngài chịu chết. Nhưng rồi trong câu 8, chúng ta có lời của Đức Giêhôva, bảo đảm với Chúa Jêsus rằng lời cầu nguyện của Ngài đã được nhậm và Đức Chúa Trời sẽ giúp và bảo vệ Ngài.
Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu ròi. Câu này nói đến sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ. Thì thuận tiện và ngày cứu rỗi sẽ khai mạc bởi sự kiện Đấng Chrỉst sống lại từ kẻ chết.
Khi rao giảng Tin Lành, Phaolô bám chặt lấy lẽ thật tuyệt diệu này và công bố cho những thính giả chưa được cứu của mình. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; Kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi. Nói cách khác, kỷ nguyên Êsai nói tiên ưi như là ngày cứu rỗi nay đã đến rồi, vì vậy Phaolô khuyên hãy tin cậy Cứu Chúa đang khi còn là ngày cứu rỗi.
J. Hành Vỉ Của Phaolô Trong Chức Vụ (6:3-10)
6:3 Ồ đây, Phaolô chuyển từ sứ điệp ông đã rao giảng sang chính hành vi của mình ương chức vụ Cơ Đốc. ông nhận thấy luôn luôn có những người tìm cớ biện hộ để không lắng nghe sứ điệp cứu rỗi, và nếu họ có thể tìm được cớ biện hộ ở nơi đời sống thiếu nhất quán của người giảng đạo thì tốt biết mấy. Vì vậy ông nhắc người Côrinhtô nhớ ông chẳng gây cho ai vấp phạm, hầu cho chức vụ của ông khỏi bị tiếng chẽ bai nào. Như đã nói trước đầy, chức vụ ở đây không nói đến một chức vị cao cả Ương giáo hội, nhưng đúng hom là sự phục vụ Đấng Christ. ở đây không nói về sự phong chức của con người. Chức vụ này thuộc về mọi người nào thuộc Đấng Christ.
6:4 Trong câu 4-10, sứ đồ mô tả phương cách ông tìm kiếm để thực hiện chức vụ của mình - một phương cách không chỗ trách được. Do biết ông là đầy tớ của Đấng Chí Cao, ông luôn tìm cách cư xử xứng đáng với sự kêu gọi ấy. Denney bình luận rất hay về phần này:
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Những suối nguồn của hoạn nạn lởn đã bị ông cắt đứt khi ông nghĩ đến vấn đề đang bàn tại đây; khỉ bắt đầu, ông đang ở trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn, mà chỉ có thể nói những lời lẽ ngắt quãng, từng lời một; nhưng trước khi nói xong, ông đã lấy lại tự nhiên, và dốc tuôn linh hồn không chút kiềm chế.29 Câu 4 và 5 mô tả những hoạn nạn thuộc thể Phaolô đang chịu đựng, và điều đó chứng thực ông là một đầy tớ thành thật và trung tín của Chúa. Hai câu tiếp theo liên quan đến những nét đẹp Cơ Đốc ông đang bày tỏ. Rồi câu 8 - 10, ông liệt kê những từng ưải tương phản nhau vốn rất điển hình cho chức vụ Cơ Đốc.
Rõ ràng, "bởi lòng nhịn nhục lắm" mô tả sự nhẫn nại của Phaolô đối với nhiều cá nhân, những Hội Thánh địa phương, và mọi hoạn nạn đang nhằm kéo ông ra khỏi con đường kiên định của mình.
Những hoạn nạn có thể chỉ về những bắt bớ thực sự ông đã chịu đựng vì danh Đấng Christ.
Những thiếu thốn muốn nói đến những cảnh thiếu thốn ông đã chịu, cỏ lẽ là thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở.
Những khốn khổ có thể bao gồm những hoàn cảnh bất lợi mà ông thường phải gặp.
6:5 Phaolô chịu đòn vọt rất nhiều như đã nói ữong Côngvụ 16:23. Những lần lao tù của ông về sau được nói đến trong ILCôrinhtô 11:23, và rõ ràng những rối loạn nói đến những cuộc nổi loạn và gây náo loạn thường theo đuổi cồng tác giảng Tin Lành của ông. (Sứ điệp dân ngoại có thể được cứu theo đồng một cách với dân Do Thái đã gây ra một số những vụ nổi loạn hung bạo nhất.) Những sự khó nhọc của Phaolô có thể bao gồm nghề may trại, nhưng rõ ràng còn nhiều hình thức lao động chân tay khác nữa, chứ chưa nói đến những cuộc đi lại của ông. Những lẩn tỉnh thức (Bản Anh ngữ "mất ngủ") mô tả tình ữạng ông liên tục cần cảnh giác những mưu kế của ma quỉ và nỗ lực của kẻ thù để làm hại ông. Những lẩn kiêng ăn có thể bao gồm sự tự nguyện kiêng cữ thức ăn, nhưng ở đây chắc có thể nói đến những com đói ông phải chịu do nghèo khổ.
6:6 Chức vụ của Phaolô đang được kiểm soát bởi sự thanh sạch, tức được thực hiện ương sự ương trắng và thánh khiết. Không bao giờ có thể lên án cách có cơ sở rằng ông sống vô luân.
Chức vụ của ồng cũng được thực hiện bởi sự thông biết, và có lẽ điều này nói đến sự kiện đây không phải là chức vụ của sự ngu dốt, nhưng là chức vụ của sự thông biết do Chúa truyền cho. Điều này được chứng tỏ cách kỳ diệu bởi phạm vi lẽ thật thiên thượng được bày tỏ Ưong các Thơ Tín của Phaolô. Đáng ra người Côrinhtô không cần thêm bất kỳ bằng chứng nào về sự khoan nhẫn của Phaolô! Sự nhịn nhục của ông đối với tội lỗi và thất bại của họ đáng ra đã đủ chứng tỏ rồi! Sự nhân từ của Phaolô được chứng tỏ qua việc ông hy sinh chính mình cách không ích kỷ cho người khác, thái độ yêu thương của ông đối với những người thuộc về Đức Chúa Trời, và ương thái độ đồng cảm của ông.
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Cụm từ "b&ỉ Đức Thánh Lỉnh," rõ
ràng nói lên mọi điều Phaolô làm thì đều làm ương quyền năng của Thánh Linh và vâng phục Ngài.
"Bởi lòng yêu thương thật tình" gợi ý tình yêu thương rất hiển nhiên trong đời sống của sứ đồ Phaolô đối với người khác không phải là điều giả vờ hay giả hình, nhưng rất chân thật. Điều này đặc trưng cho mọi hành động của ông.
6:7 Bởi lời chân thật có thể cho thấy toàn bộ chức vụ của Phaolô đều được thi hành trong sự vâng theo lời của lẽ thật, hoặc có nghĩa đây là một chức vụ ngay thẳng, nhất quán với thể loại sứ điệp ông rao giảng, tức là đạo của lẽ thát.
"Bởi quyển phép Đức Chúa Trời" rõ
ràng cho thấy sứ đồ không thực hiện công tác bởi sức riêng của mình, nhưng bởi lòng nương cậy đơn sơ nơi sức mạnh Chúa ban cho. Cũng có người cho rằng câu này nói đến các phép lạ mà sứ đồ được ban quyền năng để thi hành vì cớ ông là một sứ đồ.
"Những khí giới công bình" được mô tả trong Êphêsô 0:14-18. Điều này mô tả một tính cách công bình và nhất quán. Có người nói: "Khỉ một người được mặc lấy sự công bình thực tiễn, thì không thể đánh chiếm người ấy được." Nếu lương tâm của chúng ta không làm mất lòng Đức Chúa Trời và con người, thì ma quỉ có ít chỗ để nhắm vào tấn công.
Có đôi chút nghi ngờ về ý nghĩa chính xác của cụm từ "ở tay hữu và tay tả." Một ữong những cách giải thích chắc chắn hom ấy là trong chiến tranh thời xưa, gươm cầm ở tay hữu và thuẫn ở tay tả. Gươm nói về trận chiến tấn công và thuẫn để phòng vệ. Trong trường hợp đó, ở đây Phaolô đang nói tính cách tốt của Cơ Đốc nhân là sự tấn công và phòng thủ tốt nhất.
6:8 ở đây và Ương câu 9 và 10, Phaolô mô tả một số những tương phản rõ rệt Ương sự phục vụ Chúa Jêsus. Môn đồ thật sẽ kinh nghiệm những từng trải ở tận trên đỉnh núi lẫn ở tận thung lũng sâu, cũng như trên mọi lãnh thổ nằm giữa hai vùng ấy. Đây là một đời sống dầu vinh dầu nhục, có chiến thắng và dường như có thất bại, có khen ngợi và có bị chỉ ưích. Tôi tớ thật của Đức Chúa Trời là đối tượng phải mang lấy tiếng xấu và mang lấy tiếng tốt. Một số người đánh giá tốt về lòng sốt sắng và can đảm của ông, trong khi nhiều người khác chỉ lên án ông.
Ông bị đối đãi như kẻ phỉ dỗ hay kẻ mạo danh, thế nhưng ông là người thật thà ương mọi chuyện đó. ông không hề mạo danh, nhưng là đầy tớ thật của Đức Chúa Trời Chí Cao.
6:9 Trên một phương diện, đối với thế gian thì Phaolô là người xa lạ, không được đánh giá cao, và bị hiểu lầm, thế nhưng ông là người quen biết đối với Đức Chúa Trời và với những tín hữu bạn ông.30
Đời sống của ông là cuộc đời ngó như gần chết mỗi ngày, thế nhưng ông vẫn sống! Bị đe dọa, săn đuổi, truy lùng, bị bắt bớ, bị tù, rồi lại được tự do chỉ cốt để rao giảng Tin Lành càng sốt sắng hom. Điều này được nhấn mạnh thêm Ương cụm từ "ngó như bị sửa phạt, mà
không đến chịu giết. Bị sửa phạt ở đây liên quan đến sự trừng phạt ông hứng chịu trong tay con người. Có lẽ nhiều lần họ nghĩ họ đã kết liễu cuộc đời cuồng nhiệt của ông - nhưng rồi chỉ để nghe những kỳ công của ông cho Đấng Christ tại các thành phố khác!
6:10 Có sự buồn rầu gắn liền với chức vụ, nhưng Phaolô luôn luôn vui mừng. Không cần phải nói, ông buồn rầu vì cớ người ta khước từ sứ điệp Tin Lành, vì những thất bại của dân sự Chúa, và về những thiếu sót, khuyết điểm của chính mình. Thế nhưng khi nghĩ đến Chúa, và lời hứa của Đức Chúa Trời, thì luôn có cớ lớn để nhìn lên Chúa và vui mừng.
Phaolô là con người nghèo ngặt khi xét về của cải ở thế gian này. Trong Kinh Thánh, chúng ta không hề đọc thấy ông có tài sản và giàu có. Thế nhưng hãy nghĩ đến những cuộc đời đã được làm cho giàu có qua chức vụ của ông! Dầu ông không có gì cả, nhưng ưên một phương diện ông có đầy đủ mọi sự vốn thực sự là quan trọng.
A. T. Robertson viết: "Trong những câu rất thú vị này, Phaolô buông hết trí tưởng tượng của mình và nó đóng vai ưò như sét trên những đám mây."31
K. Piiaolố Kêu Gọi sự Cỗi Mồ Và Lòng Thương Mến (6:11-13)
6:11 Và bây giờ sứ đồ tha thiết yêu cầu người Côrinhtô rộng mở tấm lòng họ cho ông. Ông đã nói công khai và thành thật với họ về tình yêu của ông. Vì điều gì dư dật Ưong lòng thì miệng sẽ nói ra, nên miệng mỏ rộng của Phaolô đã nói về tấm lòng rộng mở và tràn đầy tình thương mến dành cho những người này. Đây là ý nghĩa chung của câu này, và được tỏ ra qua những từ sau: lòng chúng tôi mở rộng, nghĩa là sẵn sàng đón tiếp họ Ương tình yêu thương.
Tozer diễn tả như sau: "Phaolô là con người bé nhỏ có cuộc sống nội tâm rộng lớn; tấm lòng bao la của ông thường bị tổn thương bới những sự hẹp hòi của môn đồ ông. Tầm nhìn của những tâm hồn hẹp hòi của họ làm tổn thương ông rất nhiều."32
6:12 Bất cứ sự kiềm chế tình cảm nào giữa người Côrỉnhtô và Phaolô đều không phải do ông, nhưng do từ phía họ; có thể họ đã giới hạn lòng yêu thương , đến độ họ không biết liệu có nên tiếp đón ông hay không, nhưng ông không hề giới hạn lòng yêu thương . Thiếu tình yêu là do phía họ, chứ không phải phía Phaolô.
6:13 Nếu họ muốn đền đáp tình yêu của ông dành cho họ (ông đang nói với những người vốn là con cái ông trong đức tin), họ nên mở rộng lòng họ hơn nữa đối với ông. Phaolô cảm thấy mình như người cha của họ. Họ nên yêu thương ông như một người cha ừong đức tín. Chỉ có Đức Chúa Trời mới đem điều này đến được, nhưng họ nên để cho Ngài làm việc này ừong đời sống họ.
Bản dịch Moffatt diễn tả rất hay ý tưởng trong câu 11-13:
Hỡi người Côrinhtô, tôi chẳng giữ lại điều gì với anh em cả; lòng tôi rộng mở cho anh em. "Hẹp hòi lí?" điều đó là do anh em, chứ không phải do tôi. Nói theo cách của con cái, bây
giờ chúng ta hãy trao đổi công bằng đi. Hãy rộng mở lòng anh em cho tôi.
í. Phaolô KỀU Gọi Sự Phân Rẽ Thuộc Lỉnh (6:14-7:1)
6:14 Mối liên kết giữa câu 13 và 14 như sau: Phaolồ đã bảo các thánh đồ mớ rộng lòng cho ông. Giờ đây ông giải thích một phương cách để mở rộng lòng như vậy chính là phân rẽ khỏi mọi hình thức tội lỗi và không công bình. Rõ ràng, ông đang nghĩ một phần đến các giáo sư giả đã ưàn vào hội chúng tại Côrỉnhtô.
Ách không cân ở đây gợi ý Phụctruyền Luậtlệ Ký 22:10: "Chớ cày bằng một con bò thắng chung với con lừa." Con bò là thú vật tính sạch và con lừa là không tính sạch, và bước chân cùng sức kéo của chúng không cân nhau. Đem so sánh, khi tín hữu mang ách chung với Chúa Jêsus, họ thấy ách của Ngài dễ chịu và gánh của Ngài nhẹ nhàng (Mathiơ 11:29,30).
Phần này của thơ Il.Côrinhtô là một ương những phân đoạn chính của toàn bộ Lời Đức Chúa Trời nói về đề tài phân rẽ. Đây là sự dạy dỗ rõ ràng truyền tín hữu phải phân rẽ khỏi người chẳng tin, khỏi tội ác, sự tối tăm, Bêlian và hình tượng.
Đương nhiên điều này nói đến mối quan hệ hồn nhân. Cơ Đốc nhân không nên kết hôn với người chưa tín Chúa. Tuy nhiên, Ưong trường hợp tín hữu đã kết hôn rồi với người chưa tin, phân đoạn này không biện minh cho sự phân rẽ hay ly dị. Ý muốn của Đức Chúa Trời trong trường hợp ấy chính là: nên duy trì mối quan hệ hôn nhân ấy để cuối cùng đem đến sự cứu rỗi cho người chưa được cứu (I.Côrinhtô 7:12-16).
Ngoài ra ở đây còn nói đến công việc làm ăn nữa. Cơ Đốc nhân đừng nên hùn chung phần với người không biết Chúa. Điều này áp đụng rõ ràng cho những nhóm bí mật hay những hiệp hội bí mật: làm sao một người trung tín với Đấng Christ lại cứ kiên trì đi đến với một hiệp hội không hoan nghênh danh của Chúa Jêsus? ứng dụng phần này vào đời sống giao tiếp sẽ như sau: Cơ Đốc nhân nên duy ưì quan hệ với những người chưa được cứu để nỗ lực chinh phục họ về cho Đấng Christ, nhưng đừng bao giờ dự phần vào những thú vui đầy tội lỗi của họ hay vào bất cứ hoạt động nào của họ để khiến họ phải nghĩ mình chẳng khác gì với họ cả. Tiếp theo, phần này cũng áp dụng cho những vấn đề tôn giáo nữa: một môn đồ trung tín của Đấng Christ sẽ không muốn làm thành viên trong một Hội Thánh mà những người chưa tín Chúa vẫn được kết nạp vào như thành viên vậy.
Câu 14-16 bao trùm mọi mối quan hệ quan ương của đời sống:
Sự công bình với sự gian ác mô tả toàn bộ phạm vi của hành vi đạo đức.
Sự sáng và sự tối liên quan đến ưí khôn đối với những điều thuộc về Đức Chúa Trời.
Đấng Chrístvà Bêlian liên quan đến lãnh vực thẩm quyền, nói cách khác, đó là nhân vật hay điều nào mình công nhận như chủ của đời sống mình.
Kẻ tín với kẻ chẳng tin liên quan đến lãnh vực đức tin.
Đền thờ của Đức Chúa Trời và hình tượng tà thần liên quan đến toàn bộ đối
tượng trong sự thờ phượng của một con người.
Sự công bình và gian ác không chung phần với nhau được: chúng là những điều trái ngược về đạo đức. Sự sáng và tối cũng không thông đồng nhau được. Khi sự sáng đi vào một căn phòng, bóng tối bị trục xuất. cả hai không thể đồng tồn tại cùng một lúc được.
6:15 Tên gọi Bô nan có nghĩa "vô giá trị" hay "sự gian ác." Đây là tên chỉ về ma quỉ. Có bao giờ có hòa bình giữa Đấng Christ với Satan không? Hiển nhiên không! Cũng không bao giờ có sự thông công giữa một tín hữu với người không tin. cố gắng tạo mối thông công kiểu này chính là phản bội Chúa.
6:16 Hình tượng tà thần không liên quan gì với đền thờ của Đức Chúa Trời. Nếu có liên quan, làm sao tín hữu đồng đi với hình tượng tà thần, vì họ là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Đương nhiên, hình tượng tà thần ở đây không nói đến những hình tượng được chạm khắc, nhưng là bất kỳ đối tượng nào chen giữa linh hồn và Đấng Christ. Có thể đó là tiền bạc hoặc là lạc thú, danh vọng hoặc của cải vật chất.
Sứ đồ thấy có dư dật bằng chứng chứng minh chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống trong những phân đoạn như Xuất Êdíptô Ký 29:45, Lêvi Ký 26:12 và Êxêchiên 37:27. Denney nói:
[Phaolô muốn Cơ Đốc nhân phải sốt sắng như người Do Thái để giữ cho sự thiêng liêng của nhà Đức Chúa Trời khỏi bị xâm phạm, và giờ đây ông nói nhà đó là chúng ta: chúng ta phải giữ chính mình cho khỏi bị thế gian làm
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vây ban.
6:17 Vì vậy, Phaolô kêu gọi cách đầy thách thức họ hãy ra khỏi. ông trích Êsai 52:11. Đức Chúa Trời dạy dỗ rất rõ ràng truyền dân sự Ngài phân rẽ khỏi điều ác. Cơ Đốc nhân không được phép ở giữa tội ác, như một phần của tội ác, để làm giải pháp trừ điều ác. Chương trình của Đức Chúa Trời là phải ra khỏi. Rõ ràng, đồ ô uế trong câu này chủ yếu là thế gian ngoại giáo, nhưng cũng áp dụng cho bất kỳ hình thức tội ác nào, cho dù đó là thương mại, xã hội hay tôn giáo.
Đừng nên dùng câu này để dạy sự phân rẽ khỏi những tín hữu khác. Cơ Đốc nhân được khuyên phải gắng sức "dùng dây hòa bình mà gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh."
6:18 Bình thường, Cơ Đốc nhân rất khó chặt đứt những mối dây ràng buộc vốn tồn tại hằng bao năm ười để sống vâng Lời Đức Chúa Trời. Dường như Đức Chúa Trời báo trước khó khăn này Ương câu 18. Ngài đã phán rồi Ương câu 17: "Ta sẽ tiếp nhận các ngươi" rồi giờ đây Ngài nói thêm: "Ta sẽ làm Cha các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ỉa, Chúa Toàn năng phán như vậy." Đền bù cho việc đồng đứng với Đấng Christ bên ngoài ữại quân của điểu ác chính là được thông công với Đức Chúa Cha cách mới mẻ và mật thiết hom. Điều này không có nghĩa chúng ta ưở thành con trai con gái nhờ vâng phục lời Ngài, nhưng chúng ta là con trai và con gái của Ngài một cách tỏ tường khi
chúng ta cư xử như thế, và sẽ hướng vui mừng và thích thú của quyền làm con mà chúng ta chưa hề được biết đến trước đây.
"Phước hạnh của sự phân rẽ thật chẳng khác gì được đồng đi cách vinh hiển với chính Đức Chúa Trời vĩ đại" (Sưu Tầm).
Ngày nay, nan đề ưàn ngập tứ phía cho Cơ Đốc nhân thuần túy Tin Lành ương các Hội Thánh tự do lẫn tân chánh thống. Họ liên tục nêu câu hỏi: "Tôi sẽ làm gì?" Tại đây có câu ưả lời của Đức Chúa Trời. Họ nên ra khỏi hiệp hội nào không chịu kính ương và tôn cao Chúa Jêsus là Con yêu dấu của Đức Chúa Trời và Cứu Chúa của thế gian. Bên ngoài một hiệp hội như thế, họ có thể làm nhiều việc cho Chúa hơn ở ừong hội đó.
7:1 Câu này liên kết gần gũi với điều đi trước. Câu này không mở đầu một phân đoạn mới, nhưng kết thúc phân đoạn đã bắt đầu từ 6:14.
Những lời hứa được nhắc đến ở đây chính là những lời hứa được ưích trong câu 17 và 18 của đoạn trước. "Ta sẽ tiếp nhận các ngươi... sẽ làm Cha các ngươi... các ngươi làm con trai con gái ta." Xét đến những lời hứa tuyệt diệu này của Đức Chúa Trời, chúng ta nên làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phẩn xác thịt và phẩn thẩn lỉnh. Sự ô uế của xác thịt bao gồm mọi hình thức của sự ô uế thể xác, còn sự ô uế về phần thuộc linh bao gồm nếp sống bề ừong, những động cơ và tư tưởng con người.
Nhưng Chúa không những nêu ra khía cạnh tiêu cực, Ngài còn nêu khía cạnh tích cực nữa. Lấy sự kính sợ Đức
Chúa Trời mà làm trọn việc nên thánh
của chúng ta. Chúng ta không những bỏ những điều ô uế, nhưng còn phải ngày càng ưở nên giống với Đức Chúa Jêsus Christ Ưong đời sống hằng ngày của mình. Câu này không gợi ý khả năng trỏ nên thánh khiết ưọn vẹn đang khi còn sống trên đất này. Sự nên thánh thực tiễn là tiến trình tiếp diễn qua suốt cuộc đời chúng ta. Chúng ta tăng trưởng ương sự giống với Chúa Jêsus Chrỉst cho đến ngày gặp Ngài mặt đối mặt, và bấy giờ chúng ta sẽ giống Ngài trong suốt cả cõi đời đời. Chính khi chúng ta biết kính sợ Ngài thì ương lòng chúng ta mới khao khát ưở nên thánh khiết. Nguyện hết thảy chúng ta đồng thanh nói như McCheyen tin kính: "Lạy Chúa, xin cho con càng ngày càng được nên thánh cho đến khi con được vào Thiên đàng."
M. Sự Vui Mừng của Phaolô Khỉ Nghe Tin Vui Từ CõPintitô (7:2-16)
7:2 Hãy mở lòng anh em cho chúng tôi. Phaolô tiếp tục nói: không có lý do gì khiến người Côrinhtô đừng mớ lòng ra, vì ông chẳng làm hại ai, chẳng lừa dối ai, chẳng thủ lợi ai. Dầu những người chỉ trích ông có nói gì đi nữa, sứ đồ Phaolô vẫn không làm tổn hại ai cả, ông không lợi dụng tài chánh của ai cả.
7:3 Phaolô đã và vẫn đang không nói lời nào lên án người Côrinhtô. ồng liên tiếp bảo đảm sẽ tiếp tục dành tình cảm sâu đậm cho họ cả khi sống lẫn khi chết.
7:4 Vì cảm thấy gắn bó mật thiết với thánh đổ tại Côrinhtô, vị sứ đồ thấy tự do bạo dạn để nói trực tiếp với họ.
Nhưng nếu sự thành thật của ông đối với họ là tuyệt vời thế nào, thì sự khoe mình của ồng về họ trước mặt người khác cũng tuyệt vời y như vậy. Vì vậy, họ đừng giải thích sai sự thẳng thắn của ông trở thành thiếu tính yêu thương; đúng ra họ nên thấy ông đến nơi nào cũng thực sự tự hào về họ và đánh giá cao về họ. Có lẽ phương diện đặc biệt trong đời sống Cơ Đốc của họ khiến Phaolô thành thật khen ngợi chính là thái độ sẵn lòng quyên góp cho các thánh đồ nghèo tại Giêrusalem. Sứ đồ sẽ đề cập đề tài này trực tiếp, nhưng ở đây ông chỉ thoáng ám chỉ qua.
Tôi được đẩy sự yên ủi, tôi được vui mừng quá bội ở giữa mọi khó khăn. Những câu nói này được giải thích ương những câu đi sau. Vì sao Phaolô vui mừng quá bội bất kể mọi sự khó khăn của ông? Câu ưả lời là: Tít đã báo tin tốt lành về người Côrỉnhtô, và điều đó ướ thành nguồn vui mừng và khích lệ lớn lao cho ông.
7:5 Trước đây chúng ta đã đề cập việc Phaolô rời Êphêsô và lên đường đến Trôách để tìm Tít như thế nào. Không thấy Tít tại đó, ông đi vào Maxêđoan. Giờ đây, ông giải thích rằng thậm chí đến Maxêđoan cũng không được yên nghỉ như ông tìm. ông vẫn chưa được an nghỉ, vẫn khốn đốn, vẫn bị bắt bớ. ở ngoài thì kẻ thù tấn công không thương tiếc, còn bên trong thì lo SỢ - rõ ràng, điều này liên quan đến vấn đề vẫn chưa liên lạc được với Tít.
7:6 Nhưng Đức Chúa Trời can thiệp và an ủi Phaolô bởi Tít đến nơi. Lúc này, sứ đồ  kinh  nghiệm  sự  thật của
Châmngôn 27:17 "Sắt mài nhọn sắt, cũng vậy người bổ dưỡng diện mạo bạn hữu mình." Hãy hình dung cuộc gặp gỡ vui mừng giữa hai đầy tớ Đấng Christ, những câu hỏi của Phaolô dồn dập tuôn ra, và Tít cố gắng ưả lời càng nhanh càng tốt! (cũng xem Châmngôn 25:25).
7:7 Nhưng không phải chỉ có cuộc tái ngộ mừng rỡ với bạn thiết khiến Phaolô vui mừng; đúng hơn điều khiến ông vui mừng chính là tin tức cho biết Tít đã được an ủi như thế nào bởi đáp ứng của người Côrinhtô đối với thơ của Phaolô.
Thật vui mừng biết bao khi nghe người Côrinhtô ước ao được gặp sứ đồ Phaolô. Họ vẫn ước ao gặp ông bất chấp những nỗ lực phá hoại của các giáo sư giả nhằm xúi giục các thánh đồ hờ hững với Phaolô. Không những họ ao ước gặp, mà còn tỏ ra bằng chứng than khóc thật sự. Sự than khóc này có lẽ do thái độ bất cẩn của họ đã dung túng tội lỗi ứong hội chúng, hoặc có lẽ vì họ đã làm cho sứ đồ buồn lo. Ngoài việc khóc lóc, Tít còn tường trình lại lòng quan tâm thật của họ dành cho Phaolô cùng với lòng sốt sắng ao ước làm đẹp lòng Phaolô.
Vì vậy, sự vui mừng của sứ đồ không chỉ vì cớ Tít đến nơi, mà còn vì những bằng chứng cho thấy người Côrinhtô vâng lời dạy của Phaolô và vì họ vẫn thần ái đối với ông.
7:8 Dấu nhân bức thơ tôi, đã làm cho anh em buôn rầu, thì tôi chẳng lấy làm phàn nàn; mà nếu trước đã phàn nàn (vì tôi thấy bức thơ ấy ít nữa cũng làm cho anh em buồn rầu trong một lúc).
Bức thơ Phaolô nói đến ở đây có thể chính bức thơ chúng ta gọi là I.Côrinhtồ, hoặc có thể một bức thơ thứ nhì nào đó, mà hiện nay chúng ta không còn, và đã xử lý các thánh đồ này khá khắc khe.
Cần làm sáng tỏ vấn đề Phaolô phàn nàn (Bản Anh ngữ là "tiếc") vì đã viết bức thơ kia. Nếu ông nói đến thơ I.Côrinhtô, thì thơ I.Côrinhtô không hề ảnh hưởng đến đề tài sự soi dẫn. Những điều sứ đồ Phaolô viết chính là điều răn của Chúa; thế nhưng chính Phaolô vẫn là con người, dễ ngã lòng và lo lắng như những người khác. Williams nhận định:
Sự phân biệt giữa tác giả và sự soi dẫn xuất hiện trong câu 8. Ông biết bức thơ thứ nhất của mình đã được soi dẫn. Những lời lẽ của bức thơ ấy chính là "điều răn của Chúa," nhưng với tư cách một con người yếu ớt, lo lắng và đầy trìu mến, ông run sợ vì e rằng ảnh hưởng của những sự truyền thông khiển người Côrinhtô xa lánh ông, và sợ làm họ đau đớn thêm. Đây là một trường hợp thú vị về sự khác biệt giữa cá tính của Tiên Tri và sứ điệp cửa Thánh Linh ban cho ông.3* Tóm lại, Phaolô đang nói thế này: khi người Côrinhtô lần đầu đọc bức thơ của ông, bức thơ ấy đến như lời quở ứách, và họ đau đớn. Sau khi gởi bức thơ đi, vị sứ đồ lường trước phản ứng của họ với bức thơ, và điều này khiến ông tiếc. Không phải ông nghĩ mình đã làm điều sai; câu này không hề có ý đó. Trái lại, ông tiếc vì khi thực hiện công việc Chúa, nhiều lúc cần phải để cho người khác phải buồn rầu tạm thời để
mục đích của Chúa được thành ương đời sống họ.
ở phần cuối của câu 8, Phaolô nhấn mạnh dầu bức thơ khiến họ buồn rầu, thế nhưng chỉ tạm trong một lúc mà thôi. Ảnh hưởng đầu tiên của bức thơ là gây đau đớn. Nhưng sự buồn rầu ấy không kéo dài lâu.
Có thể ví toàn bộ tiến ưình vị sứ đồ đang mô tả ở đây với công việc của bác sĩ giải phẫu. Để cắt bỏ phần nhiễm trùng nguy hiểm khỏi cơ thể người, bác sĩ cần phải cắt sâu vào thịt. Bác sĩ không vui mừng khi gây đau đớn cho bịnh nhân, dầu vậy ông biết phải làm như thế nếu muốn phục hồi sức khỏe cho bịnh nhân. Đặc biệt nếu bịnh nhân là bạn thân, bác sĩ này càng biết rõ cần phải chịu đau đóm như thế nào. Nhưng ông nhận biết sự đau đớn đó chỉ tạm thời, và ông rất sẵn sàng gây đau đớn như thế để kết quả cuối cùng sẽ được tốt đẹp.
7:9 Phaolô không vui vì làm cho người Côrinhtô đau đớn, nhưng vui mừng vì sự buồn rầu tạm thời sẽ dẫn họ đến sự ăn năn. Nói cách khác, sự đau buồn của họ khiến họ đổi ý và dẫn đến sự thay đổi đời sống. Hogde nói sự ăn năn "không chỉ là thay đổi mục đích, nhưng bao gồm cả thay đổi tấm lòng để dẫn đến từ bỏ tội lỗi trong đau đớn và từ bỏ lòng thù ghét Đức Chúa Trời."35
Sự buồn rầu của người Côrinhtô là đúng theo ý muốn Đức Chúa Trời; đây chính là loại buồn rầu mà Chúa muốn thấy. Vì sự buồn rầu và ăn năn của họ mang bản chất chân thật và kính sợ Chúa, nên họ không phải chịu những
hậu quả xấu lâu dài nào từ lời sứ đồ Phaolô quở trách họ.
7:10 Câu này đối chiếu sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời với sự buồn rầu theo thế gian. Sự buồn rầu theo ý muốn Đức Chúa Trời nói đến sự buồn rầu xuất hiện ương đời sống sau khỉ người phạm tội và dẫn đến sự ăn năn. Người này nhận thấy Đức Chúa Trời đã phán với mình, và mình lại đứng về phía Đức Chúa Trời để chống lại chính mình và tội lỗi.
Khi Phaolô nói sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hổn, không nhất thiết ông nghĩ đến sự cứu rỗi linh hồn (dầu cũng có thể đúng như vậy). Suy cho cùng, người Côrinhtô đã được cứu rồi. Nhưng ở đây, sự rỗi linh hổn được dùng để mô tả sự giải thoát khỏi mọi thể loại tội lỗi, ách nô lệ, hay hoạn nạn nghịch cảnh trong đời sống con người.
Không rõ cụm từ "chẳng hể ăn năn" nói về sự ăn năn hay sự cứu rỗi. Vì cũng đúng không kém rằng chưa có người nào từng hối tiếc về sự ăn năn hay về sự cứu rỗi, nên chúng ta có thể bỏ ngỏ câu hỏi này.
Sự buồn rầu theo thế gian không phải là sự ăn năn thật, nhưng chỉ là hối hận. Nó đem lại sự đắng cay, cứng cỏi, tuyệt vọng và cuối cùng dẫn đến sự chết. Điều này được minh họa ưong đời sống Giuđa. Ông không tiếc về kết quả do tội lỗi mình đem đến cho Chúa Jêsus, nhưng chỉ hối hận vì cớ mùa gặt kinh khiếp mà chính ông đã gieo ra.
7:11 Vị sứ đồ nêu ra kinh nghiệm của người Côrinhtô để làm ví dụ cho điều ông vừa nói ương phần đầu của đoạn 10. Chính điểu ông nói về sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời đã thể hiện rõ trong chính đời sống họ. Ngày nay chúng ta sẽ nói: "Để làm bằng chứng anh em đã buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời." Sau đó ông tiếp tục nói nhiều kết quả khác nhau từ sự buồn rầu theo ý Chúa của họ.
Trước hết, sự buồn rầu này sinh ra sự ân cẩn, hay sự quan tâm sốt sắng, giữa vòng họ. Nếu phân đoạn này nói đến trường hợp kỷ luật được mô tả ưong thơ tín thứ nhất, thì cụm từ này có nghĩa dầu thoạt đầu họ thờ ơ, nhưng cuối cùng họ rất quan tâm đến toàn bộ vấn đề.
Thứ nhì, ông nói: "Lại có sự chữa chối... biết dường nào" (Bản Anh ngữ là "chứng minh anh em là vô tội biết bao"). Điều này không có nghĩa họ cố gắng biện minh hay biện hộ, nhưng đúng hơn là bằng cách quyết tâm hành động, họ cố gắng dẹp sạch khỏi mình mọi mặc cảm phạm tội hay cớ chê ưách nào khác nữa Ương vấn đề này. Sự thay đổi thái độ của họ đã dẫn đến sự thay đổi hành động.
"Có sự buồn giận biết dường nào" có thể chỉ đến thái độ của họ đối với người phạm tội vì cớ người ấy đã làm cho danh của Đấng Christ bị sỉ nhục. Nhưng rất có thể điều này nói đến thái độ của họ đối với chính họ vì đã từng để cho một điều kinh khiếp đến như thế tiếp diễn rất lâu mà không hề giải quyết.
Có sự răn sợ biết dường nào, rõ
ràng muốn nói họ đã hành động trong sự kính sợ Chúa, nhưng cũng có thể bao
gồm cả ý tưởng cho rằng họ sợ sứ đổ đến thăm, nếu như ông cầm roi mà đến.
Có sự sốt sắng biết dường nào, theo nghĩa đen là "sự khát khao biết đường nào." Hầu hết các nhà giải nghĩa đều đổng ý câu này nói đến sự khao khát thật đã thức tỉnh ương lòng họ để muốn Phaolô đến thăm. Tuy nhiên, cũng có thể nói đến nỗi khao khát mãnh liệt muốn thấy điều sai được sửa lại và điều ác bị sửa trị.
Có sự nôn nả biết dường nào, câu này được giải thích theo nhiều kiểu khác nhau như là sự sốt sắng về vinh hiển của Đức Chúa Trời, nôn nả sốt sắng khôi phục tội nhân kia, nôn nả được tẩy sạch khỏi ô uế Ương vấn đề đó, hoặc nôn nả đứng về phía sứ đồ.
Có sự trách phạt biết dường nào có nghĩa "có sự hình phạt hay có sự báo ừả biết dường nào." Ý tưởng này chỉ đơn giản là họ đã áp dụng biện pháp sửa trị người phạm tội ương hội chúng. Họ đã cương quyết để phải hình phạt tội lỗi đó.
Rồi Phaolô nói thêm "Anh em đã tỏ ra cho ai nấy đểu biết rằng mình vốn là thanh sạch trong việc dớ." Đương nhiên, chúng ta đừng hiểu câu này nói họ không gánh trách nhiệm, nhưng chỉ đơn giản nói họ đã làm mọi điều có thể để xử lý thích đáng và để hành động như đáng ra phải hành động ngay từ đầu.
7:12 Có bốn nan đề lớn Ưong câu này. Thứ nhất Phaolồ muốn nói đến bức thơ nào trong câu "Tôi đã viết thơ cho anh em?" Thứ nhì, ai là "kẻ làm sự trái nghịch"? Thứ ba, ai là "kẻ chịu sự trái nghịch"? Cuối cùng, nên dịch phần cuối của câu này là "lòng chúng tôi yêu chuộng anh em" hay "lòng anh em yêu chuộng chúng tôi"?
Đầy có lẽ là bức thơ chúng ta gọi là I.Côrỉnhtô, hoặc cũng có thể là một bức thơ sau đó mà nay không còn bảo tồn được. Người làm sự trái nghịch có lẽ là người loạn luân trong I.Côrinhtô 5, hoặc có thể là một người nổi loạn nào đó ương Hội Thánh. Nếu Phaolô đang nói đến người loạn luân, thì người bị tổn thương kia chính là cha của người ấy. Mặt khác, nếu người làm sự ưái nghịch là người nổi loạn, thì người chịu sự ưái nghịch là chính Phaolô hoặc một nạn nhân vô danh nào đó.
Trong bản KJV và NKJV, phần cuối của câu này dịch là: nhưng dể cho lòng chúng tôi quan tâm anh em trước mặt Đức Chúa Trời được tỏ ra giữa anh em. Nhưng hầu hết các bản dịch hiện đại địch tương tự với bản NASB: "Hầu cho lòng anh em yêu chuộng chúng tôi được tỏ ra giữa anh em ở trước mặt Đức Chúa Trời."
7:13 Vì bức thơ của ồng đã đem lại tác dụng đúng như mong muốn, nên Phaolô được yên ủi. Người Côrinhtô đã ăn năn và đứng về phía ông. Ngoài ra, ông còn được khích lệ bởi sự nhiệt tình của Tít tỏ ra với các thánh đổ của Côrinhtô; Tít đã được yên lặng (tươi tỉnh) nhờ tiếp xúc với họ.
7:14 Dường như trước khi sai Tít đến Côrinhtô, sứ đồ đã khen tín hữu tại đó với Tít. Giờ đây ông nói sự khoe mình của ông không phải là sai. Toàn bộ
những điều sứ đồ đã nói đến người Cốrinhtô đều được xác minh bởi kinh nghiệm của Tí! giữa vòng họ. Mọi điều sứ đồ đã nói với người Côrinhtô là thật thể nào, thì lời ông khoe với Tít cũng là thật thể ấy.
7:15 Hiển nhiên, Tít không biết mình sẽ được tiếp đón thể nào khi đến miền nam Hylạp. Có lẽ ông lường trước sự tiếp đón tệ hại nhất. Nhưng khi đến nơi, người Côrinhtô hết lòng nghênh đón, và không những chỉ thế mà thôi, họ còn làm cho ông yêu mến họ càng hơn bằng cách vâng theo những lời dạy của sứ đồ Phaolô do Tít đem đến.
Khi sứ đồ nói họ đón tiếp Tít cách SỢ sệt run rẩy, ông không có ý nói đến nỗi kinh hoàng khủng khiếp hay sự sợ hãi hèn nhát, nhưng trái lại đó là ý thức tôn kính trước mặt Chúa trong vấn đề đó và lòng khao khát đầy thận trọng để làm đẹp lòng Ngài.
7:16 Khi Phaolô nói ống tin cậy các thánh đồ này trong mọi sự, chúng ta không được phép buộc lời lẽ của ông nói vượt quá ý định của ông. Đương nhiên, những lời này không có nghĩa ông xem người Côrinhtô không có khả năng phạm tội hay thất bại. Nhưng ưái lại, những lời này muốn nói sự tin cậy của ông nơi họ, và nói đến điều ông đã khoe với Tít, thì chẳng phải vô ích. Họ chứng minh họ xứng đáng với lòng tin cậy của ông. Rõ ràng, điều này cũng bao gồm cả ý: vì họ đã tỏ thái độ thích đáng Ưong vấn đề được thảo luận ớ bức thơ thứ nhất, nên ông cảm thấy mình đã đúng khi tin cậy ừọn vẹn nơi họ.
Câu này kết thúc phần thứ nhất của thơ Il.Côrinhtô, là phần chúng ta thấy dành để mô tả chức vụ của vị sứ đồ và nỗ lực đầy quyết tâm của Phaolô để củng cố những mối liên kết giữa người Côrinhtô với ông. Hai đoạn tiếp theo đề cập đến "ơn ban cho."
li. LỜI PHAOLÔ KHUYÊN HOÀN TẤT CUỘC QUYÊN GÓP CHO CÁC THÁNH Đồ ở GIÊRUSALEM (Đoạn 8,9)
A. Những Gương Tôi về sự Dâng Hiến Rỗi Rộng (8:1-9)
8:1 Phaolô muốn tín hữu biết phương cách khác thường mà ơn Chúa đã thể hiện ở giữa vòng Cơ Đốc nhân ương các Hội Thánh xứ Maxẽđoan (phía bắc Hylạp). Philíp và Têsalônica là hai thành phố có Hội Thánh tại đó.
Cách cụ thể để những người Maxêđoan chứng tỏ họ đã nhận ơn Đức Chúa Trời chính là sự rộng rãi của họ.
8:2 Những Cơ Đốc nhân này đang chịu nhiều hoạn nạn thử thách. Bình thường, những người bị thử thách như thế sẽ tìm cách dành dụm tiền để lo liệu cho tương lai. Và đặc biệt lại càng như thế nếu họ không giàu có lắm, như trong trường hợp của những người Maxêđoan này. Họ không có nhiều tiền. Nhưng chính sự vui mừng Cơ Đốc của họ ưàn ngập đến độ khi trình bày nhu cầu của các thánh đồ tại Giêrusalem cho họ. Họ đã đảo ngược hành vi bình thường để dâng hiến cách rời rộng. Họ đã có thể kết hợp giữa hoạn nạn, vui mừng, nghèo khổ và lòng rộng rãi.
8:3 Có nhiều đặc điểm độc đáo khác về sự rộng rãi của họ. Họ không những đã quyên tiền theo sức mình; mà đã dâng quá sức. Họ còn tự ý - tức là đã
dâng hiến cách tự phát không hề bị thúc ép, bị thuyết phục hay bị dỗ dành.
8:4 Họ hết sức khẩn cấp đến nỗi nài xin Phaolô làm ơn cho họ góp phần cứu trợ các thánh đồ tại Giêrusalem. cỏ lẽ sứ đồ đã ngần ngại nhận lòng tốt của họ, vì biết lúc đó họ nghèo biết dường nào. Nhưng họ không chấp nhận lời khước từ. Họ muốn được phép góp phần.
8:5 Có lẽ lúc trước Phaolô chỉ mong đợi, hoặc chỉ hy vọng, họ sẽ hành động giống như những con người hay chết khác, thường là: thoạt đầu dâng miễn cưỡng, rồi sau đó khi thúc ép nhiều hơn thì họ dâng nhiều hơn. Nhưng người Maxêđoan không như vậy! Những Cơ Đốc nhân yêu dấu này trước hết đã dâng của dâng vĩ đại nhất - là chính họ. Như vậy sau đó, dâng tiền là điều rất dễ dàng đối với họ. Khi Phaolô nói trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời, ông chỉ đơn giản nói rằng trước hết đã có sự dâng mình hoàn toàn cho Chúa, rồi sau đó họ sẵn lòng dâng mình cho Phaolô theo ý nghĩa họ muốn giúp quyên góp cho Giêrusalem. Trên thực tế, họ đã nói với Phaolô: "Chúng tôi đã dâng chính mình cho Chúa, và giờ đây chúng tôi dâng mình cho ông là người quản lý của Ngài. Ông cho chúng tôi biết phải làm gì, vì ông là sứ đổ của Đấng Christ, Chúa chúng ta."
J. Campbell Morgan nói: "Những của dâng vào công việc Chúa chỉ có giá trị khi chúng là những của đàng từ những người đã đầu phục Đức Chúa Trời."
8:6 Sứ đồ rất phấn khởi về tấm gương của người Maxêđoan đến nỗi giờ đây ông muốn người Côrinhtô bắt chước họ. Vì vậy, ông cho biết đã khuyên Tít đến để làm trọn công việc ông bắt đầu tại Côrinhtô. Nói cách khác, khi lần đầu Tít đến thăm những người Côrinhtô, Tít đã nêu cho họ toàn bộ vấn đề quyên góp này. Giờ đây khi trở lại, ông được dặn phải lo liệu sao cho ý tốt được chuyển thành hành động.
8:7 Vì người Côrinhtô ưổi hom trên nhiều phương diện (và thực sự như vậy), nên giờ đây Phaolô muốn họ cũng ưổỉ hom trong vấn đề dâng hiến. ông khen họ đã dư dật ữong đức tin, trong lời giảng, trong sự hiểu biết, ương sự siêng nằng (sự sốt sắng) và trong tình yêu dành cho ông. Trong thơ I.Côrinhtô, ông đã khen họ về sự hiểu biết và lời nói của họ. Ổ đây, ông nêu thêm nhiều phẩm hạnh khác, rõ ràng nhờ kết quả chuyến đi thăm của Tít.
Cụm từ "về đức tin" có thể mô tả đức tín mạnh mẽ nơi Đức Chúa Trời, về ân tứ đức tin, hay về sự trung tín trong cách họ đối đãi với đồng bạn mình.
"Về lời giảng" (Bản Anh ngữ "Ưong lời nói") rõ ràng nói đến sự thành thạo của cách sử dụng tiếng lạ, đề tài chiếm địa vị đáng kể Ương thơ tín thứ nhất.
"Về sự vâng lời" (Bản Anh ngữ "trong sự hiểu biết") có thể nói đến những ân tứ thuộc linh hay phạm vi hiểu biết các chân lý thiên thượng của họ.
"Về mọi sự sốt sắng" mô tả nhiệt tâm và sự sốt sắng của họ trong những điều thuộc về Đức Chúa Trời.
Cuối cùng, tình yêu của họ dành cho Phaolô được nhắc đến như là đáng ca ngợi. Giờ đây, Phaolô muốn thêm một cụm từ khác nữa vào danh sách, tức là "ương mọi sự rời rộng." Denney cảnh cáo:
...Người dư dật trong những lợi ích và môi quan tâm thuộc linh, người đầy lòng sốt sắng, cầu nguyện, giàu lòng thương mến, có thể nói trong Hội Thánh Chúa, nhưng lại không thể cho đi tiền của mình.36 8:8 Phaolô không truyền điều này cách khắc nghiệt và duy luật. Trái lại, ông muốn thử sự thành thật của lòng yêu thương nơi họ, và đặc biệt là thử dựa theo sự sốt sắng và nôn nả của những Cơ Đốc nhân xứ Maxêđoan ương vấn đề này. Khi Phaolô nói ông không truyền dạy, ông không có ý bảo rằng điều này không được soi dẫn. ông chỉ đom giản nói việc ban cho phải xuất phát từ tấm lòng sẵn sàng chịu làm, vì "Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng."
8:9 Đến đây, sứ đổ Phaolô giới thiệu một Ương những câu Kinh Thánh tuyệt vời nhất của bức thơ vĩ đại này. Trên nền những hoàn cảnh vụn vặt của đời sống tại xứ Maxêđoan và tại Côrinhtô, ông vẽ lên bức chân dung đáng yêu tuyệt vời của Đấng rộng lượng nhất đã từng sống xưa nay.
Từ ngữ ơn được dùng theo rất nhiều cách khác nhau ữong Tân Ước, nhưng ở đây, ý nghĩa không lầm lẫn được của từ ngữ này chính là em về sự rộng rãi. Đức Chúa Jêsus Christ rộng lượng đến mức nào? Ngài rộng lượng đến nỗi Ngài đã ban cho mọi điều Ngài có vì cớ chúng ta để chúng ta bởi sự nghèo của Ngài mà
được nên giàu có đời đời. Moorehead nhận định: Ngài giàu có của cải, quyền năng, sự tôn kính, sự thông công và hạnh phước. Ngài trở nên nghèo trong thân phận, hoàn cảnh, trong mối quan hệ của Ngài với con người. Chúng ta được khuyên ban cho chút ừ tiền bạc, áo quần lương thực. Còn Ngài đã ban chính Ngài.37 Câu Kinh Thánh này dạy về tiền -hiện hữu của Chúa Jêsus. Ngài đã giàu khi nào? Đương nhiên không phải khi Ngài vào ừần gian làm một hài nhi tại Bếtlêhem! Đương nhiên không phải ương ba mươi ba năm lang thang "như một khách lạ không nhà giữa chốn thế gian do tay Ngài tạo dựng." Ngài đã giàu ương cõi quá khứ đời đời, cùng ở với Đức Chúa Cha ừên chốn thiên cung. Nhưng Ngài đã tự làm nên nghèo. Câu này không những nói về Bếtlêhem, nhưng    còn    nói    về Naxarét, Ghếtsêmanê, Gabatha và Gôgôtha. Và toàn bộ điều đó chính vì cớ chúng ta, để bởi sự nghèo của Ngài mà chúng ỉa được nên giàu.
Nếu đúng như vậy, và đương nhiên là đúng rồi, thì chúng ta đáng phải vui mừng tột cùng để dâng mọi thuộc tính và mọi của cải mình có lên Ngài. Giữa phần Phaolô luận về sự dâng hiến Cơ Đốc, không còn điều nào mạnh mẽ hom lập luận này nữa.
B. Lỗi Khuyên Tốt Để Hoàn Tất Cuộc Quyên Góp (8:10,11)
8:10 Giờ đây Phaolô quay sang người Côrinhtô. Họ đã tính quyên góp cho các thánh đổ nghèo trước khi người
Maxêđoan quyết định thực hiện. Người Côrinhtô đã thực sự bắt đầu công việc này trước khi người Maxêđoan bắt đầu quyên góp. Để nhất quán, họ nên hoàn tát những gì mình đã bắt đầu từ một năm trước kìa. Như vậy sẽ là lợi thế của họ, vì nó chứng minh sự thành tâm và nhất quán của họ.
8:11 Dầu nguyên nhân khiến họ chậm ưễ là gì đi nữa, Phaolô bảo họ nên bỏ qua để làm trọn điều mà họ đã tỏ ra sẵn sàng làm. Họ nên làm cho trọn theo khả năng họ lúc bấy giờ chứ đừng làm theo điều họ có thể cảm thấy thích làm ương tương lai nếu như giàu có hom.
c. Ba Nguyên Tắc Tốt Cho sự Dâng Hiến Rồi Rộng (8:12-15)
8:12 Dường như người Côrinhtô đã chậm ưễ quyên góp cho các tín đồ nghèo tại Giêrusalem với hy vọng nếu muộn hơn thì sẽ có thể gởi nhiều hom. Tuy nhiên, ở đây họ được nhắc vấn đề không phải là họ gởi nhiều được đến mức nào. Nếu lòng họ thật sự khao khát thông công trong vấn đề tốt lành này, thì Đức Chúa Trời nhận món quà của họ, cho dù có nhỏ đến đâu đi nữa. Chính thái độ của tấm lòng mới đáng kể.
8:13 Mục đích của Phaolô không phải làm cho người Côrinhtô phải ráng sức về tài chánh. Ý của ông không phải để Hội Thánh Giêrusalem sẽ được dễ chịu hơn và làm cho Hội Thánh Côrinhtô phải chịu túng thiếu hay bị nghèo đi.
8:14 Câu này mồ tả chương trình của Đức Chúa Trời để cứu trợ cảnh túng thiếu trong Hội Thánh của Đức Chúa Jêsus Christ. Mục đích của Chúa là muốn bất cứ khi nào có cảnh túng thiếu tại một vùng này giữa vòng các Cơ Đốc nhân, thì các vùng khác sẽ đổ nguồn cứu trợ vào vùng đang hết sức túng thiếu ấy. Sự tuôn đổ liên tục và tuôn đổ ngắt quãng nguồn cứu ừợ đến sẽ giúp san sẻ đểu nhau ở giữa các Hội Thánh trên toàn thế giới.
Như vậy, lúc Phaolô đang viết thơ, sẽ có những ngân khoản cứu ượ từ Côrinhtô, Maxêđoan và các nơi khác đổ về Giêrusalem. Nhưng có lẽ trong tương lai, các thánh đồ tại Giêrusalem sẽ được quan tâm tốt, Ương khi có thể tại Côrinhtô sẽ gặp túng thiếu. Trong trường hợp như thế, dòng chảy nguồn cứu trợ sẽ đổi ngược lại. Đây chính là ý Phaolô muốn nói ữong câu này. Giờ đây tình trạng túng thiếu đang có tại Giêrusalem, nhưng lúc nào đó ương tương lai có thể sẽ ở tại Côrinhtô, và lúc đó các nơi khác sẽ giúp họ.
8:15 Nguyên tắc về sự san bằng nhau này được nhấn mạnh bởi câu trích từ Xuất Êdíptô Ký 16:18. Khi con cái Ysơraên đi ra lượm mana, người này có thể lượm được nhiều hơn người khác. Nhưng không quan ưọng. Khi phân phối mana, mỗi người nhận được một lượng như nhau - là một ôme hoặc khoảng 5 pints (khoảng 2,4 lít). Vì vậy "Kẻ đã thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu chi." Nếu cố cất trữ thì mana ấy hóa ra sâu!
Sự cân bằng này không xảy ra bởi phép lạ hay bằng phép thuật. Có sự cân bằng vì những người có rất nhiều đã
chia sẻ với những người không có đủ.
Hogde nhận định:
Bài học... được dạy trong Xuất Êdíptô Ký và bài Phaolô dạy ấy là: giữa dân sự của Đức Chúa Trời, nên sử dụng sự dư dật dồi dào của người này để làm giảm nhẹ những thiếu thốn nhu cầu thiết yếu của người khác; và bất kỳ nỗ lực nào nhằm đi ngược lại quy luật này đều gây hổ thẹn và thiệt thòi. Tài sản cũng giống như mana; nó không chịu cất trữ.38 Đoạn trích sau từ nguồn vô danh
cũng nói lên cùng một ý:
Đức Chúa Trời định cho mỗi người đều dự phần điều tốt lành trong đời sống. Tuy nhiên, có người thâu lượm nhiều, có người ừ. Người có nhiều nên chia sẻ cho những người có ít. Đức Chúa Trời cho phép có sự phân phối của cải không đồng đều, nhưng không phải như vậy để người giàu sẽ hưởng lấy cách ích kỷ, nhiũĩg để chia sẻ với người nghèo.
D. Ba Anh Em Tốt Để Chuẩn Bị Cuộc Quyên Góp (8:16-24)
8:16 Trong hai cầu tiếp theo, Tít được gởi gắm vì thái độ xuất sắc của ông ương vấn đề này. Trước hết cỏ lời tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã xui lòng Tít cũng ân cần vơi người Côrinhtô. Phaolô đã tìm được người tâm đầu ý hợp nơi bạn cộng sự này. Ông thấy Tít cũng chia sẻ đổng một gánh nặng với vị sứ đồ đang cưu mang cho người Côrinhtô.
8:17 Phaolô khuyên Tít đến Côrinhtô cầm theo bức thơ này, nhưng lời khuyên trở thành không cần thiết. Tít muốn tự ý đến thăm họ.
Mệnh đề "người... đi đến thăm anh
em" chắc muốn nói "người sắp đến với anh em." Mệnh đề này minh họa thì quá khứ bất định dùng ương thơ tín, nhìn xem hành động ấy không phải vào lúc Phaolô viết thơ này, nhưng lúc người Côrinhtô đọc bức thơ. Rõ ràng Tít là người đã mang thơ này đến Côrinhtô. Ông không rời Phaolô để đi Côrinhtô cho đến lúc Phaolô viết xong thơ.
8:18 Câu 18-22 mô tả hai anh em Cơ Đốc khác nữa cùng lo sứ mạng này với Tít. Người thứ nhất được mô tả ương câu 18- 21, và người thứ nhì ương câu 22. Không nêu tên cả hai người.
Phần Kinh Thánh này thật quý giá vì cho thấy những sự thận ừọng của Phaolô khi xử lý những nguồn ngân quỹ để khỏi cỏ cơ sở nào lên án ông giải quyết sai về tiền bạc.
Anh em thứ nhất được nhắc đến ở đây là người đáng khen vì công việc đã làm cho đạo Tin Lành. Có nhiều ý kiến rất khác nhau về người này. Có người nói là Luca, có người nói là Sila, có người nói là Trôphim. Nhưng có lẽ nếu cứ cố đoán, chúng ta sẽ ừật mất ý chính của toàn phân đoạn. Chẳng phải Phaolô đã cố tình không nêu tên ông ta sao? Làm môn đồ thật thường bao gồm cả bị lãng quên hoặc không ai biết đến. Đầy tớ gái giúp ích rất nhiều cho đời sống của Naaman, người bịnh phung, cũng giống như vậy. Điều này cũng đúng với cậu bé đã ữao bữa ăn trưa của mình cho Chúa Jêsus.
8:19 Anh em không nêu tên này được các Hội Thánh chọn lựa để thực hiện chuyến đi phải có vì cớ việc nhân
[lức này. Nói cách khác ông được cử làm một ữong các sứ giả để đem của quyên góp tự nguyện này đi. Sứ đổ xem mình và những người khác là tôi tớ hay những người quản lý công việc nhem đức này. Họ làm vì vinh hiển của chính mình Chúa. Và họ muốn việc họ làm chứng tỏ sự sẵn lòng và sốt sắng phục vụ các thánh đồ nghèo tại Giêrusalem.
8:20 Sứ đồ rất khôn ngoan nên không một mình đom phương xử lý món tiền này, cũng không giao cho bất kỳ một mình người nào khác. ông quả quyết việc chuyển đi phải do một nhóm hai, ba hoặc nhiều người hơn nữa. ông nói ý này ứong câu 20. Để tránh mọi khả năng xuyên tạc hay tai tiếng xấu, ông bảo đảm sao cho việc chuyển giao món tiền góp nhiều như vậy phải được thực hiện sao cho tránh khỏi mọi tiếng xấu.
8:21 'Tim tòi điểu lành" có nghĩa bảo đảm để công việc được làm một cách trung thực. Phaolô muốn những việc làm của mình không những phải ngay thật trước mắt Chúa, mà cũng còn phải không chỗ trách được trước mặt người ta nữa. Morgan lưu ý: "Trách nhiệm của cộng đồng Cơ Đốc là phải ỉàm việc sao cho người của thế gian không có cớ nghi ngờ công việc của cộng đồng Cơ Đốc có bất kỳ điều gì ưái với sự cống bình."39
Nhân tiện, câu này gần giống với Châmngôn 3:3,4 ữong Bản Bảy Mươi.
8:22 ở đây chúng ta có thêm một anh em vô danh khác nữa được Phaolô cử giúp vấn đề quan ữọng này. Người này "có lòng sốt sắng mà đòi phen chúng tôi đã thử thách" trong nhiều vấn đề, và giờ đây là càng sốt sắng đặc biệt hơn đối với chuyến đi đặc biệt này, vì cớ người có lòng rất tin cậy anh em Côrinhtô.
ở đây, bản NKJV nói "Vì cớ lòng rất tín cậy mà chúng tôi có nơi anh em." Từ ngữ "chúng tôi có" được thêm vào (được in nghiêng), và nhiều người khác muốn hiểu lòng tín cậy này là của nhân vật vô danh kia hem. Như vậy, Phaolô sẽ gởi gắm người này không những vì trung tín Ương quá khứ, mà còn vì quan tâm sâu xa đến dịp đặc biệt này bởi nguyên do có lòng tin cậy nơi người Côrinhtô.
8:23 Do đó, Phaolô nói "Nếu có ai thắc mắc" (Bản Anh ngữ) về ba người này, thì người Côrinhtô có thể trả lời Tít là bạn bè của Phaolô và người cùng làm việc với Phaolô vì người Côrinhtô, và hai anh em kia là những sứ giả của các Hội Thánh, tức là sự vinh hiển của Đấng Christ. Cụm từ "sự vinh hiển của Đấng Christ" đương nhiên là lời mô tả tôn cao những người này. Chính vì họ là đại diện của các Hội Thánh nên họ được gọi như thế. Họ đã khiến công việc Chúa chiếu sáng ngời trước mắt con người. Họ làm vẻ vang cho Chúa và phản chiếu vinh hiển Ngài.
8:24 Khi xét đến toàn bộ điều này, người Côrinhtô nên đón tiếp họ như thế và chứng tỏ lời Phaolô khoe về họ là đúng bằng cách ừao cho những đại diện này món quà rời rộng cho các thánh đồ tại Giêrusalem. Đây sẽ là bằng chứng cho các Hội Thánh xung quanh thấy tình yêu Cơ Đốc của họ. Phillips dịch câu
này: "Vì vậy, hãy để cho họ cùng với mọi Hội Thánh nhìn thấy tình yêu của anh em là chân thật biết đường nào, và chứng minh mọi lời tốt đẹp chúng tôi đã nói về anh em!"
E. Kêu Gọi Người CôPinhtó Xác Chửng Biểu Phaolô Khoe UỂ Họ (9:15)
9:1 Phaolô hoàn toàn không cần phải viết cho người Côrinhtô về đề tài gởi tài chánh giúp đỡ cho các thánh đồ túng thiếu nữa - thế nhưng dẫu sao đi nữa ông vẫn tiếp tục viết như vậy. Có lẽ câu này mang ý mỉa mai. Thực ra, ưên một số phương diện, ông không cần viết thư cho họ. Họ đã tỏ ra sẵn lòng ngay từ đầu dự phần quyên góp cho Gỉêrusalem. Họ đã được khen về sự sẵn lòng ấy. Nhưng đơn giản là họ vẫn chưa thực hiện những ý định lúc đầu của mình. Đó là nguyên nhân ông thấy cần phải khai ưiển rộng điều "không cần viết thêm" này.
9:2 Không còn nghi ngờ gì về sự sẩn lòng của họ. Từ lúc mới bàn đến đề tài này lần đầu tiên, họ đã tỏ ra sốt sắng và nôn nả. Thực ra, Phaolô đã khoe họ với Cơ Đốc nhân tại xứ Maxêđoan. ông nói với người Maxêđoan rằng người Achai đã sắm sẩn từ năm ngoái. Achai - là vùng phía nam của Hylạp - ở đây nói đến Côrinhtô, vì thành Cồrinhtô ở tại đó. Khi người Maxêđoan nghe Cơ Đốc nhân tại Côrinhtô đã sẵn sàng một năm rồi, phần lớn tín hữu (người Maxêđoan) được giục lòng; họ đã lây công tác dâng hiến Cơ Đốc và quyết định hết lòng lo việc này.
9:3 Ở đây, khi Phaolô nói ông sai các anh em kia đến, thực ra ý ông muốn nói ông đang sai họ đi. Thì quá khứ xem xét việc này từ nhãn quan của độc giả chứ không từ của tác giả. Các anh em kia là ba người được nhắc đến trong đoạn trước: Tít và hai Cơ Đốc nhân không nêu tên khác nữa. Họ đang được sai đi để việc Phaolô khoe người Côrinhtô về sự quyên góp sẽ không trở nên vô ích. Sứ mạng của ba anh em này là bảo đảm của quyên góp đã được chuẩn bị xong khỉ Phaolô đến đó.
9:4 Khi sứ đồ đi từ Maxêđoan xuôi xuống phía nam đến Côrinhtô, không phải không có khả năng một tín hữu Maxêđoan sẽ cùng đi. Phaolô sẽ lúng túng biết dường nào nếu sau khi đã khoe về người Côrinhtô, ông đưa một tín hữu Maxêđoan đến để rồi thấy người Côrinhtô thực sự chẳng làm gì về món quà gởi cho Giêrusalem cả! Nếu gặp cảnh như vậy, lòng tín cậy người Côrinhtô của Phaolô sẽ trở nên điều hổ thẹn cho ông, chưa nói đến chuyện chính người Côrinhtô phải thực sự có cớ hổ thẹn vì đã bê ưễ.
Bản dịch của Phillips thật đặc sắc: Thì sẽ không ổn cho chúng tôi nếu một số tín hữu Maxêđoan cùng đi với tôi đến thăm anh em và thấy anh em chưa chuẩn bị sẵn cho việc làm rộng rãi này! Chúng tôi (đấy là chưa kể đến anh em) sẽ hổ thẹn kinh khiếp, chỉ vì cớ chúng tôi rất tự hào và tin quyết nơi anh em.
9:5 Như vậy, đây là nguyên nhân khiến Phaolô nghĩ cẩn phải xin ba anh em kia đến Côrinhtô trước ông. Họ sẽ chuẩn bị sẵn từ trước món quà rời rộng họ đã hứa trước kia cho các thánh đổ Giêrusalem. Làm như vậy để của ấy sẩn
sàng như một việc bởi lòng thành, chẳng phải bởi ý gắng gượng, ông
không hề có ý để ngân quỹ này làm kiệt quệ những thánh đồ Cồrỉnhtô giống như bóc lột họ, nhưng để nó trở thành biểu hiện cho lòng rộng rãi của họ, bởi họ tự nguyện ban cho.
F. Những Phẩn Thưởng Tốt Đẹp của sự Dâng Hiến Cách Rời Rộng (9:6-15)
9:6 Trong câu 6-15, sứ đồ Phaolô liệt kê một số những phần thưởng và ích lợi tuyệt vời của sự dâng hiến Cơ Đốc. Thứ nhất, ông nêu ra luật mùa gặt. Sự kiện ai cũng biết trong nông nghiệp cần phải gieo giống rời rộng nếu muốn gặt nhiều. Có lẽ nông gia này sẵn sàng gieo giống xuống đất. Người sẽ gieo cách rộng rãi hay sẽ giữ lại một số hạt giống để dùng làm lương thực ương tháng sắp tới? Ý chính ở đây là: nếu người gieo cách hào phóng, thì cũng sẽ gặt gấp bội phần mình đã gieo.
Chúng ta nên nhớ điều này Ương nông nghiệp - nông gia không gặt chính xác lượng hạt đã gieo ra, nhưng nhiều hơn bội phần. Trong sự dâng hiến Cơ Đốc cũng vậy: vấn đề không phải là nhận lại chính xác những gì mình đã dâng, nhưng nhận lại gấp bội phần lượng đã dâng. Đương nhiên phần thưởng đền đáp không phải chỉ bằng tiền mà là phước hạnh thuộc linh.
9:7 Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà dâng. cần phải suy tính xem cần gì cho những nhu cầu trước mắt của mình. Sẽ phải nghĩ đến những bổn phận phải cáng đáng trong cuộc sống bình thường. Nhưng bên ưên điều đó, nên nghĩ đến nhu cầu của những Cơ Đốc nhân bạn hữu mình, đến những đòi hỏi của Đấng Christ trên mình. Kết hợp toàn bộ những suy xét này, nên dâng hiến không phải phàn nàn hay là vì ép uổng. Có thể ban cho nhưng lại thấy không sung sướng hạnh phúc vì đã dâng. Cũng có thể ban cho dưới áp lực của những lời kêu gọi đầy tình cảm hay đo lúng túng trước công chúng. Những điều như thế sẽ không ích lợi gì. Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của (Bản Anh ngữ là "người ban cho") cách vui lòng. Người ta thường nói rằng chữ cực kỳ vui thích (hilarìous) ra từ chữ được địch ở đây là cách vui lòng (hilaron).
Có phải Đức Chúa Trời thật sự cần tiền của chúng ta không? Không, súc vật ưên hàng ngàn cánh đồi kia thuộc về Ngài, và nếu Ngài có cần gì, Ngài cũng không nói cho chúng ta biết đâu (Thithỉên 50:10- 12). Nhưng chính thái độ của lòng chúng ta mới quan trọng đối với Ngài. Ngài thích nhìn thấy Cơ Đốc nhân được đầy dẫy vui mừng của Chúa đến nỗi muốn chia sẻ điều mình có cho người khác.
Jowett nói: Đức Chúa Trời yêu người ban cho cách vui lòng bởi vì:
Sự ban cho cách vui lòng phát sinh từ tình yêu, nên đấy chính là một người yêu thương người yêu dấu và vui mừng chung phần nhau. Ban cho tó ngôn ngữ của yêu thương; thực ra, không có cách nói nào khác nữa. "Đức chúa Trời yêu thương... đến nỗi đã ban!" Tinh yêu tìm được sức sống khi biết từ bỏ. Niềm tự hào duy nhất của tình yêu khi được sở hữu chính là niềm vui của sự từ bỏ. Nếu tình yêu có mọi sự, thì vẫn chưa sở hữu được điều gì cả.40
9:8 ở đây, chúng ta có lời hứa: nếu thực sự muốn có lòng rời rộng, Đức Chúa Trời sẽ xét để ban cho người ấy cơ hội. "ơn" được dùng ở đầy như từ đồng nghĩa chỉ về các nguồn cung ứng. Đức Chúa Trời có thể cung cấp cho chúng ta những nguồn cung ứng để chúng ta không những có đầy đủ cho chính mình, mà còn có thể chia sẻ những gì mình có với người khác, nhờ đó càng có rời rộng hơn nữa để làm các thứ việc lành.
Để ý những chữ "mọi sự" của câu này. Mọi thứ ơn, hằng (tức là mọi lúc), hằng đủ, mọi sự, các thứ (Bẳn Anh ngữ là "mọi thứ") việc lành.
9:9 Giờ đây sứ đồ trích lời Thithiên 112:9. Cụm từ người đã rải ra nói đến hành động gieo giống. Câu này mô tả một người cứ hào phóng gieo giống, hay nói cụ thể hơn là hào phóng trong những việc nhân đức. Sự nhân đức cụ thể của người chính là ban cho người nghèo. Có phải vì hành động như thế mà trở thành người thua cuộc không? Không! Sự công bình của người còn đến đời đời. Điều này có nghĩa nếu rải sự nhân từ ra như người gieo rải hạt giống, chúng ta sẽ dồn chứa cho mình những của báu ưên Thiên đàng. Kết quả lòng nhân từ của chúng ta sẽ còn đến đời đời.
9:10 Minh họa người gieo giống vẫn tiếp tục. Đức Chúa Trời là Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình cũng chính là Đấng cẩn thận để bảo đảm những người gieo sự nhân lành cho người khác sẽ gặt lấy phần thưởng chắc chắn. Một số phần thưởng này được liệt kê tại đây. Thứ nhất, Ngài sẽ làm cho hạt giống anh em gieo sanh hóa ra nhiều, tức là Ngài sẽ ban nhiều cơ hội lớn lao hơn để gieo sự công bình cho dân sự Ngài và Ngài thêm kết quả càng dư dật hơn. Hơn nữa, Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa. Người Côrinhtô đã công bình khi ban cho thánh đồ tại Giêrusalem. Bởi sự dâng hiến ấy, họ sẽ nhận bông ưái mình là phần thưởng đời đời. Khi Chúa cho họ thêm khả năng để ban cho, và họ ban cho càng rời rộng, thì phần thưởng sẽ càng thêm nhiều tương ứng.
9:11 Đương nhiên ở phần này, rõ ràng dâng hiến cho Chúa không bao giờ làm mình nghèo đi. Trái lại, chính việc làm nhân đức sẽ tạo thành hành động phản xạ, và phần thướng lại càng gấp bội món quà mình đã ban cho. Bởi đó, Phaolô nói bởi sự dâng hiến, Cơ Đốc nhân sẽ được giàu trong mọi sự để bày tỏ thêm lòng rất hào phóng. Khi các sứ đồ đến thăm và thấy Côrinhtô tảng trưởng trong ơn ban cho, họ (tức các sứ đồ) sẽ tạ em Đức Chúa Trời.
9:12 Khi món quà từ Côrinhtô được đem đến Giêrusalem, không những sẽ chu cấp nhu cẩu các thánh đổ, mà còn khiến nhiều người tạ ơn Đức Chúa Trời nữa. Chúng ta thấy Phaolô nhiều lần nhấn mạnh sự tạ ơn. Trong mắt Phaolô, bất kỳ điều gì khiến người ta tạ ơn Chúa đều hết sức quan Ương.
9:13 vẫn còn nhiều ích lợi khác nữa xuất phát từ tặng phẩm của người Côrinhtô. Đây sẽ là bằng chứng rõ ràng cho những Cơ Đốc nhân tại xứ Gỉuđê
biết đã thực sự có công việc của Đấng Chrỉst trong đời sống những tín hữu người ngoại bang này. Đã có lúc Cơ Đốc nhân người Do Thái thực sự nghi ngờ những tân tín hữu như người Côrinhtô. Tín hữu Do Thái không xem những tân tín hữu ngoại bang là những Cơ Đốc nhân trưởng thành đầy đủ. Nhưng sự nhân đức này sẽ là bằng chứng tuyệt vời cho họ thấy thực tại về đức tin của người Côrinhtô, và họ sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời về những thành quả của Tin Lành Đấng Christ tại xứ Achai, cũng như về sự quyên góp rộng rãi cho tín hữu tại Giêrusalem.
9:14 Vẫn chưa hết! Còn tiếp hai ích lợi nữa. Nhờ món quà từ Côrinhtô gởi đến Giêrusalem, Cơ Đốc nhân người Do Thái sẽ quan tâm cầu thay cho những thánh đồ tại Côrinhtô, và sẽ có những mối dây thương mến thật vững chắc. Thánh đồ tại Giêrusalem sẽ âu yếm yêu mến người Côrinhtô bởi cớ ân điển quá đỗi của Đức Chúa Trời do người Côrinhtô tỏ ra.
9:15 Đến đây, Phaolô thốt lên lời tạ ơn! Đây là câu Kinh Thánh khó hiểu đối với nhiều học giả Kinh Thánh. Họ không nhìn thấy câu này liên kết gần gũi với điều nào đi trước đó. Và họ thắc mắc "sự ban cho của Ngài không xiết kể" có nghĩa gì.
Nhưng đối với chúng ta, dường như khỉ sứ đồ Phaolô đến cuối phần nói về sự dâng hiến Cơ Đốc, ông buộc phải nghĩ đến Đấng ban phát vĩ đại của muôn loài - là chính Đức Chúa Trời. Ông cũng nghĩ đến món quà vĩ đại nhất - là Đức Chúa Jêsus Christ. Vì vậy ông để cho anh em Côrinhtô của mình ở lại ưên cảm xúc cao tuyệt này. Họ là con cái Đức Chúa Trời và môn đồ của Đấng Christ. Vậy hãy để họ noi theo những tấm gương xứng đáng như thế!
HI. PHAOLÔ BINH vực CHỨC sứ Đồ CỦA MÌNH (Đoạn 10-13)
Bốn đoạn cuối thơ Il.Côrinhtô đề cập chủ yếu lời Phaolô binh vực chức sứ đồ của mình. Lời lẽ của sứ đồ Phierơ dường như đặc biệt mô tả thích hợp phần này ương các tác phẩm của Phaolô: "ở trong có mấy khúc khó hiểu." Hiển nhiên Phaolô đáp lại những lời buộc tội ông từ phía những kẻ chỉ trích, nhưng chúng ta buộc phải rút ra những kết luận của riêng mình để biết những lời buộc tội này là gì nhờ nghiên cứu những câu trả lời của Phaolô. Suốt phần này, vị sứ đồ dùng rất nhiều câu mỉa mai. vấn đề nan giải là phải biết khi nào ông đang nói mỉa mai!
Tuy nhiên, đây là phần rất bổ ích trong lời quý báu của Chúa, và đương nhiên chúng ta sẽ nghèo thiếu rất nhiều nếu không có phần này.
A. Phaolõ Sáp Lãi Những Người Kiên Gáo Ông (10:1-12)
10:1 Trong câu 1-6, chúng ta có câu ưả lời của sứ đổ cho những kiện cáo ông đang làm theo những phương pháp của người thế gian.
Trước hết, ông giới thiệu mình đơn giản "tôi là Phaolô." Thứ nhì, ông nài xin thay vì tỏ hành động hống hách độc đoán với các thánh đồ - và thứ ba, ông lập lời nài xin của mình trên sự nhu mì và nhân từ của Đấng Christ. Đương nhiên, ông đang nghĩ đến đường lối của
1048
li. côrinhtô
1044
li. côrinhtô


Chúa Jêsus khi Ngài còn làm người trên ưần gian. Nhân tiện, đây là một trong số rất ít câu Phaolô nói đến đời sống của Cứu Chúa ưên trần gian. Thông thường, vị sứ đổ nói đến Đấng Christ trong tư cách Đấng đã thăng thiên và vinh hiển bên hữu Đức Chúa Trời.
Để mô tá thêm về mình, Phaolô nói "Tôi là người hèn hạ lắm trong khi gặp mặt giữa anh em, nhưng lúc vắng mặt, đối với anh em, tỏ ra biết bao là dạn dĩ! Hiển nhiên câu này được nói để mỉa mai. Những người chỉ trích nói rằng Phaolô khỉ có mặt với tín hữu thì hèn nhát, nhưng khỉ vắng mặt thì dạn dĩ như sư tử. Họ nói sự dạn dĩ của ông thể hiện rõ qua thái độ hống hách trong các bức thơ của ông.
10:2 Câu này liên kết với phần thứ nhất của câu 1. ổ phần đó, Phaolô bắt đầu nói ông nài nỉ người Côrinhtô, nhưng không nói nội dung lời khẩn cầu. ở đây ông giải thích: "Tôi nài xỉn anh em chớ ép tôi, khi tôi sẽ có mặt, phải dùng sự dạn dĩ mà tôi toan dùng nghịch cùng mấy kẻ kia tưởng chúng tôi ăn ở theo xác thịt." ông không muốn phải dạn dĩ đối với họ giống như ông đã định dạn dĩ với những người kết tội ông hành động theo xác thịt.
10:3 Ý Ương câu này là: dầu các sứ đồ đang sống trong thân thể bằng xác thịt, nhưng họ không tiến hành cuộc chiến Cơ Đốc theo các phương pháp hay động cơ của xác thịt.
10:4 Vũ khí ữong cuộc chiến Cơ Đốc không phải thuộc về xác thịt. Chẳng hạn, Cơ Đốc nhân không sử dụng gươm, súng hay chiến lược của chiến tranh hiện đại để truyền bá Tin Lành Đấng Christ từ bờ biển này sang bờ biển kia. Nhưng đó vẫn chưa phải là những vũ khí xác thịt duy nhất đang được sứ đồ nói đến ở đây. Cơ Đốc nhân không dùng giàu có, vinh quang, quyền lực, tính lưu loát hay tài khôn khéo để hoàn thành những mục tiêu của mình.
Trái lại, ông sử dụng những phương pháp vốn là "quyển năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy." Đức tín nơi Đức Chúa Trời hằng sống, lời cầu nguyện, và vâng lời Chúa chính là những vũ khí hữu hiệu của mỗi chiến binh thật của Chúa Jêsus Christ. Những đồn lũy bị san bằng bởi chính những vũ khí này.
10:5 Câu này cho biết "những đồn lũy" trong câu 4 là gì.
Phaolô xem mình là chiến binh đang đánh ưận với những lý luận kiêu ngạo của con người, những lập luận chống đối lại chân lý. Đặc tính thật của những lập luận này được mô tả trong cụm từ "nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời." Ngày nay có thể áp dụng điều này cho lập luận của các nhà khoa học, những người theo Thuyết Tiến Hóa, các triết gia, những môn đệ nghiêm nhặt của các tôn giáo không dành chỗ cho Đức Chúa Trời Ương kế hoạch của họ. Vị sứ đồ không hề muốn ký hiệp định ngừng bắn với họ. Trái lại, ông cảm thây hết lòng bắt hết các ý tưởng làm tôi [mọi] vâng phục Đấng Chrisỉ. Mọi đạo lý và những phỏng đoán của con người đều phải đem đánh giá trước ánh sáng những lời dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus Christ. Phaolô không lên án lý
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luận của con người, nhưng muốn cảnh cáo chúng ta không được phép vận dụng trí khôn của mình để thách thức Chúa và bất tuân Ngài.
10:6 Là lính chiến của Đấng Christ, sứ đổ cũng sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục, khi người Côrinhtô đã chứng tỏ sự vâng lời của họ trước hết. ông sẽ không hành động chống lại các giáo sư giả tại Côrinhtô cho đến khi ông trước hết biết chắc về sự vâng lời của những tín hữu này Ưong mọi sự.
10:7 Câu đầu tiên có thể là câu hỏi: "Có phải anh em nhìn sự việc theo vẻ bề ngoài sao?" (bản NKJV). Cũng có thể đây là một câu tường thuật sự kiện: "Anh em chỉ đang nhìn xem bề ngoài" (bản NIV). Hoặc có thể đây là câu mệnh lệnh: "Hãy nhìn xem điều ở trước mắt anh em" (bản RSV), có nghĩa "hãy đối mặt với những sự thật."
Nếu xem đây là câu tường thuật, câu này có nghĩa người Cô rinh tô ưa đánh giá con người bằng cách xem người ấy có vẻ oai vệ, tài hùng biện thật ấn tượng, hoặc những khả năng lý luận thật tuyệt vời hay không. Họ bị ảnh hưởng bởi vẻ bề ngoài hơn là bởi thực chất bề trong.
Bằng có ai quyết mình thuộc về Đấng Chrisỉ, hãy ngẫm nghĩ rằng nếu người thuộc về Đấng Christ, thì chúng tôi cũng thuộc về Ngài. Có thể ở đầy Phaolô nói đến những người đã tuyên bố "ta là của Đấng Christ" (I.Côrinhtô 1:12), chắc họ có ý loại trừ những người khác ra. ông ưả lời không ai có quyền tuyên bố độc chiếm Đấng Christ. Người ấy thuộc về Chúa Jêsus cũng y như họ thuộc về Ngài vậy.
Cho dù những Cơ Đốc nhân muốn loại người khác ra ở đây là ai đi nữa, Phaolô vẫn không phủ nhận họ thuộc về Đấng Christ. Do đó, ương phân đoạn này, hầu như ông không nói đến các sứ đổ giả và những nhân sự lừa dối đang tự biến họ thành sứ đồ của Đấng Christ (11:14). Dường như ương thơ này, Phaolô đang xử lý nhiều đối thủ khác nhau, có người đã được cứu và có người chưa.
10:8 Là sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, Phaolô được ban thẩm quyển (bản Việt Ngữ "quyền phép") trên những Hội Thánh ông đã thành lập. Mục đích thẩm quyền này là để gây dựng các thánh đồ trong đức tín rất thánh của họ. Mặt khác, các giáo sư giả đang vận dụng thẩm quyền họ chưa hề nhận từ Chúa ở giữa vòng người Côrinhtô. Không những thế mà thôi, họ còn vận dụng quyền này để ưiệt hạ các thánh đồ hơn là gây dựng. Vì vậy Phaolô nói nếu ông khoe mình nhiều hem nữa về thẩm quyền Chúa đã ban cho, thì ông cũng không vì vậy mà hổ thẹn. Những lời tuyên bố của ông cuối cùng sẽ được chứng minh là đúng.
10:9 Ông nói điều này để khỏi tỏ vẻ như viết các bức thơ dọa cho Cơ Đốc nhân khiếp sợ. Nói cách khác, nếu vị sứ đồ khoe mình về quyền Chúa ban cho, thì ông không muốn Cơ Đốc nhân nghĩ ông đang cố dọa cho họ sợ. Nghĩ như vậy tức là đang trúng kế của những người chỉ trích ông. Trái lại, người Côrinhtô nên nhớ thẩm quyền được giao cho ông để gây dựng họ, và ông đang sử dụng thẩm quyền theo đúng cách đỏ.
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10:10 Ổ đây, chúng ta được phép nghe chính lời buộc tội chống lại sứ đồ Phaolô. Các đối thủ kết tội ông viết những bức thơ đe dọa, nhưng đến khi có mặt thì yếu đuối và lời nói chẳng có giá trị gì.
1Ũ:11 Tất cả những người kết tội như thế nên nghĩ rằng khi Phaolô cú mặt tại nơi họ, ông sẽ giống y như cách họ đã tả ông trong các thơ tín của ông. Điều này không có nghĩa Phaolô thừa nhận mình đã hống hách ương các bức thơ. Đó chính là những lời họ nói về ông. Nhưng ông đang nói mình sẽ xử lý họ thật nghiêm khắc khi gặp mặt đối mặt. Ông không hề hèn nhát.
10:12 Hiển nhiên các giáo sư giả có thói quen so sánh mình với người khác. Họ sẽ đưa Phaolô lên trước tám nhìn của người Côrinhtô sao cho biến ông ưở thành ữò cười. Họ tự xem là nhóm nắm quyền lực. Họ tự xem là nhóm ưu tú. Theo họ, không ai cỏ thể nổi bật lên được khi đứng bên cạnh họ. Vì vậy Phaolô nói với vẻ châm biếm hiển nhiên: "Thật chúng tôi không dám bằng vai hoặc sánh mình với những người kia, là kẻ hay tự phô mình. Nhưng lấy mình đo mình, lấy mình so sánh với mình, thì họ tỏ ra ít trí khôn." Dầu họ đã cáo buộc Phaolô là dạn dĩ trong thơ của ông, ở đây ông nói không đủ dạn dĩ sánh với những kẻ hay tự phô mình, hay với những người đem chính đời sống mình ra làm tiêu chuẩn đánh giá duy nhất.
Nên thấy rõ ràng nếu lấy chính mình làm tiêu chuẩn duy nhất cho mình, thì người ấy luôn luôn đúng! Chẳng còn chỗ để cải thiện nữa. Người làm như vậy thì tỏ ra ít trí khôn. Có câu: "Nỗi khó chịu của mọi băng nhóm bè đảng chính là phớt lờ mọi điều tuyệt hảo của chính phe đảng mình."
B. Nguyên Tắc cùa Phaolô: Vã Đất Mãi Cho Đấng Chrỉst (10:13-16).
10:13 Trong câu 13-16, Phaolô cho biết ý định khoe mình trong địa phận chức vụ mà Đức Chúa Trời đã chỉ định cho ông. Ông đã tập thói quen khi muốn khoe mình thì không xâm phạm công việc của người khác. Đây là lời ám chỉ hiển nhiên đến những người thiên về Do Thái giáo. Họ có thói quen xen vào các Hội Thánh đã được thành lập rồi bởi sứ đồ Phaolô hay bởi Cơ Đốc nhân khác, và rồi ở đó xây ưên nền của người khác. Khi khoe mình, họ thực sự đang khoe những gì vốn là công việc của người khác.
Phaolô nói ông sẽ không khoe về những điều nằm bên ngoài địa phận hầu việc Đấng Christ của ông. Trái lại, ông sẽ khoe mình về những chỗ và những con người do Chúa đã ban thưởng cho chức vụ ông. Nơi đó bao gồm Côrinhtô, vì ông đã đem Tin Lành đến đó và kết quả đã thành lập được một Hội Thánh.
Arthur s. Way dịch rất phù hợp: Nhưiĩg tôi - chính tôi không khoe khoang những đặc quyền vượt quá địa phận hợp pháp của mình. Tôi tự giới hạn mình bên trong ranh giới địa phận hoạt động do Đức Chúa Trời giao cho - và đương nhiên vùng đó bao gồm sứ mạng của tôi cho anh em. Thực ra, Phaolô đã được Chúa giao đem Tin Lành đến cho người ngoại bang. Sứ mạng này đương nhiên gồm cả
Côrinhtô. Các sứ đồ tại Giêrusalem đã đồng ý việc này, nhưng giờ đây các giáo sư giả đang từ Giêrusalem đến, xâm nhập các địa phận Chúa đã giao cho sứ đồ Phaolô.
10:14 Vị sứ đồ không buông mình khoe khoang quá mức. Chúa đã chỉ định cho ông địa phận phục vụ. Địa phận đó bao gồm Côrinhtô. ồng đã đến Côrinhtô, rao giảng Tin Lành, thành lập Hội Thánh. Nếu ông chưa đi đến tận Côrinhtô, thì có thể kết tội ông khoe mình vượt ngoài giới hạn chính đáng của ông.
Ông đã chịu thử thách, hoạn nạn, nghịch cảnh và nhiều khó khăn để có thể đến với người Côrinhtô. Giờ đây, những người khác đang xâm phạm địa phận do ông đã đi tiên phong, và chắc họ đang lớn tiếng khoe khoang những thành tựu của họ.
Bản NIV địch câu Kinh Thánh khó hiểu này như sau: "Đâu phải chúng tôi đang khoe mình quá đáng, vì nếu chúng tôi chưa đến với anh em thì ắt đã khoe quá đáng, bới vì chính chúng tôi đã thực sự đem Tin Lành của Đấng Christ đến tận nơi anh em."
10:15 Sứ đồ quyết tâm không khoe những vấn đề nào không trực tiếp là kết quả sự hầu việc Đấng Christ của mình. Đây chính là điều những người thiên về Do Thái giáo đang phạm: họ khoe về công khó của người khác. Họ cố cướp chiên của Phaolô, bôi nhọ và phá hoại tính cách của ông, phủ nhận và nói Ưái ngược những sự dạy dỗ của Phaolô, và nhận lấy thẩm quyền giả đối.
Phaolô hy vọng khi đức tín của người Côrinhtô thêm lên, và ông có thể đi tiếp, đức tin của họ sẽ tự biểu hiện qua sự trợ giúp thực tiễn để giúp ông đi đến những miền xa hom ương tư cách sứ đồ của Đức Chúa Trời. Vì đã mở mang chức vụ của mình như thế, nên ông sẽ tuân giữ quy tắc của mình trước sau như nhất.
Những rắc rối tại Côrinhtô choán hết thời gian của ông đến nỗi ông bị ngăn trở không làm ươn được công tác truyền giáo cho những vùng xa hơn.
10:16 Quy tắc của ông là truyền Tin Lành ra đến các xứ xa hơn xứ Côrinhtô (chắc có lẽ nói đến vùng phía tây Hylạp, nước Ý và Tây Ban Nha) và không hể khoe mình về địa phận thành tựu của người khác. Sứ đồ Phaolô không định giẫm lên cánh đồng công khó của người khác hay khoe mình về những việc người khác đã làm trước khi ông đến nơi đó.
c. Mạc Tiêu Tòi Hậu của Phaolô: sự Bãi Gắm Của Chúa (10:17,18)
10:17 Nếu có ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Rõ ràng câu này có nghĩa ông chỉ khoe mình trong việc Chúa đã đẹp lòng thực hiện qua ông. Dường như đây là phương hướng lập luận chung của sứ đồ.
10:18 Suy cho cùng, tự khen mình cũng không được Chúa chấp thuận đâu. Câu hỏi mà những người chỉ trích Phaolô phải đối diện ấy là: Chúa có tiến cử, gởi gắm ngươi bằng cách chúc phước cho chức vụ ngươi đến nỗi nhiều linh hổn được cứu, nhiều thánh đồ được đứng vững ương đức tin, và nhiều Hội Thánh được thành lập hay không? Ngươi có thể chứng minh sự chấp thuận
của Chúa bằng cách chỉ ra những người đã hoán cải qua sự giảng đạo của ngươi chăng? Điều này mới quan ừọng. Phaolồ sẵn lòng và có thể đưa ra những bằng chứng như thế để cho thấy Chúa tiến cử chức vụ của ông.
Trong đoạn này và đoạn tiếp theo, Phaolô buông mình vào điều mà ông gọi là sự rồ dại. ông tiếp tục dự phần vào công việc rồ dại là khoe về mình. Ông không hề có ý muốn khoe mình như vậy. Ông hoàn toàn thấy khó chịu. Nhưng ông yêu cầu người Côrinhtô dung chịu khi ông tự biến mình thành kẻ rồ dại như thế.
Dường như các giáo sư giả khoe mình rất nhiều. Rõ ràng họ đưa ra nhiều báo cáo sôi nổi về sự phục vụ và những thành công ngoạn mục của họ. Phaolô chưa hề làm như vậy. ông rao giảng Đấng Christ chứ không giảng về chính mình.
Người Côrinhtô dường như thích loại chức vụ khoe khoang, vì vậy Phaolô yêu cầu họ để ông khoe mình một lúc.
D. Phaolô Khẳng Định Tứ Cách Sứ Đồ của Mình (11:1-15)
11:1 Ôi! Chớ chi anh em dung chịu sự rồ dại của tôi một ít! Phải, anh em nên dung chịu. Phaolô ước gì họ chịu đựng ông khi ông khoe mình. Nhưng rồi ông cảm thấy họ lâu nay đang khoe mình rồi, nên lời yêu cầu này ưở nên thừa.
11:2 Ông nêu ba nguyên nhân khiến ông yêu cầu họ như vậy. Nguyên nhân thứ nhất: ông sốt sắng (Bản Anh ngữ "ghen tương") vì người Côrinhtô bằng sự sốt sắng của Đức Chúa Trời. ông đã hứa gả họ cho một chồng, để cố thể dâng họ như trinh nữ tỉnh sạch cho Đấng Christ. Phaolô thấy ông đích thân chịu trách nhiệm về phúc lợi thuộc lỉnh của các thánh đồ Côrinhtô. ông ước ao Ương một ngày sắp tới, tức tại Sự cất Lên, ông có thể dâng họ lên cho Chúa Jêsus, không bị hư hoại bới những đạo lý giả dối đang thịnh hành thời bấy giờ. Chính vì ghen tương như vậy về họ nên ông sẵn lòng buông mình vào điều có vẻ như dại dột này.
11:3 Nguyên nhân thứ hai khiến Phaolô đóng vai người rổ dại ấy là sợ các thánh đồ bị lừa dối và ý tưởng của họ bị hư đi mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch của sự tận hiến cho Đấng Christ. ỏ đây, lòng ỉhậỉ thà có nghĩa một lòng một dạ. ông muốn họ tận hiến cho một mình Chúa Jêsus mà thôi, và không để lòng yêu mến của họ bị bất kỳ ai khác lôi kéo. Sau đó, ông cũng muốn họ tỉnh sạch không vít ương sự tận hiến cho Chúa.
VỊ sứ đổ nhớ lại con rắn đã lừa dối Êva bởi mưu chước của nó như thế nào. Hắn lừa dối bằng cách viện đến lý trí hay trí khôn của bà. Đây chính xác là điều các giáo sư đang làm tại Côrinhtô. Phaolô muốn lòng của trinh nữ Côrinhtô vẫn giữ nguyên vẹn và không tì vết.
Lưu ý Phaolô xem câu chuyện Êva và con rắn là sự thật, chứ không phải huyền thoại.
11:4 Nguyên nhân thứ ba khiến vị sứ đồ sẵn lòng làm người rồ dại chính vì người Côrinhtô đã tỏ ra sẵn lòng lắng nghe những giáo sư giả.
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Khi có người đến Côrinhtô thực sự giảng về một Jêsus khác, và tuyên bố ban phát một Thánh Lỉnh khác với Đức Thánh Linh, và rao giảng một Tin Lành khác, người Côrinhtô rất sẵn lòng dung chịu người ấy. Họ tỏ ra dung chịu rất dễ thương đối với quan điểm của những người kia. Phaolô đang nói mỉa mai: "Nếu anh em đối xử như thế với người khác, tại sao không đối xử như vậy với tôi?"
Phải hiểu những chữ cuối "anh em chắc dung chịu!" là câu nói châm biếm. Sứ đồ không tán thành việc họ chấp nhận tà giáo, nhưng đang trách thói cả tin và thiếu biện biệt của họ.
11:5 Nguyên nhân khiến họ nên sẵn sàng dung chịu Phaolô chính vì "dầu các sứ đồ ấy tôn trọng đến đâu, tôi cũng chẳng thua kém chút nào." Cụm từ "tôn trọng đến đâu" được dùng theo lối châm biếm. Cách địch theo nghĩa đen (và có vẻ hiện đại!) là "các vị siêu sứ đo."
Những nhà cải Chánh đã ưích câu này để bác bẻ quan niệm của giáo hoàng cho rằng Phierơ là vị sứ đồ trưởng và các giáo hoàng thừa hưởng quyền ưu việt này.
11:6 Dầu có thể Phaolô là người tầm thường về lời nói, tuy nhiên ông không thiếu về sự thông biết. Đáng ra người Côrinhtô phải thấy rõ ràng điều này, vì chính từ vị sứ đồ mà họ được nhận sự thông biết về đức tín Cơ Đốc. Dầu những khiếm khuyết về thuật hùng biện của Phaolô có là gì đi nữa, rõ ràng ông vẫn nói rất dễ hiểu cho các thánh đồ tại Côrinhtô. Chính họ sẽ phải làm chứng về điều này.
11:7 Nếu lối nói thiếu ữau chuốt của Phaolô không phải là nguyên nhân khiến người Côrỉnhtô giữ thái độ tiêu cực đến như thế đối với ông, thì có lẽ nguyên nhân chính vì ông đã phạm lỗi tự hạ mình xuống cho họ được tôn cao lên. Phần còn lại của câu này giải thích ý của ông. Khi vị sứ đồ ỗ với người Côrinhtô, ông không nhận nơi họ bất kỳ trợ giúp tài chánh nào cả. Có lẽ họ cảm thấy ông đã phạm tội khi giữ lấy một địa vị hạ mình đến như thế để họ có được địa vị cao.
11:8 Cụm từ "vét lấy của Hội Thánh khác" là biện pháp tu từ gọi là phép cường điệu. Đây là câu nói phóng đại nhằm tạo hiệu quả thực tế trong ưí. Đương nhiên, Phaolô không có ý nói ông thực sự đã cướp của các Hội Thánh khác theo nghĩa đen, nhưng chỉ nói rằng đang khi phục vụ Chúa tại Côrinhtô, ông nhận sự ượ giúp tài chánh từ các Hội Thánh khác để có thể phục vụ người Côrinhtô và không hề nhận thù lao của họ.
11:9 Đãng khi ở tại Côrinhtô, có những lúc sứ đồ Phaolô thực sự thiếu thốn. Ông có tỏ sự thiếu thốn đó cho người Côrinhtô và khăng khăng đòi họ giúp không? Đương nhiên không. Một số anh em từ Maxêđoan đã chu cáp những thiếu thốn vật chất cho ông.
Với mọi cách khả dĩ, sứ đồ giữ mình đừng làm gánh nặng cho người Côrinhtô; và ông định tiếp tục giữ mình như vậy. Đối với người Côrinhtô, ông sẽ không khăng khăng giữ quyền lợi sứ đồ của mình để được họ lo liệu.
11:10 Phaolô quyết tâm không để ai tước mất cơ sở để khoe mình như vậy
trong các miền xứ Achai, là miền có xứ Côrinhtô. Rõ ràng, ở đây ông đang nói đến những người chỉ trích ông, và họ lợi dụng sự giữ mình của Phaolô để lấy cớ chống ông. Họ nói ông đã tự nhận thấy ông không phải là sứ đồ thật, và đó là nguyên nhân khiến ông không chịu khăng khăng đòi Cơ Đốc nhân cấp dưỡng (I.Côrinhtô 9). Bất chấp những lời kết tội từ phía những người chỉ ưích, ông tiếp tục khoe mình đã phục vụ người Côrinhtô mà không nhận tiền nơi họ
11:11 Vì sao ông khoe mình như vậy? Vì ông không yêu người Côrinhtô? Chúa biết không phải như vậy. Lòng ông ữàn đầy tình thương mến sâu sác nhất đối với họ. Dường như bất kể Phaolô làm gì, ông cũng đều bị chỉ ưích. Nếu nhận tiền từ người Côrinhtô, đối thủ sẽ nói ông chỉ giảng vì những thứ nhận được từ sự giảng đạo. Không nhận tiền từ họ, ông lại dễ bị kết tội không thực sự yêu thương họ. Nhưng Đức Chúa Trời biết sự thật của vấn đề, và Phaolô bằng lòng giao mọi chuyện cho Ngài.
11:12 Dường như rõ ràng người thiên về Do Thái giáo chờ đợi, đòi hỏi và đã nhận tiền từ người Côrinhtô. Giống như hầu hết những người theo tà giáo, họ sẽ không phục vụ trừ phi được trả tiền. Phaolồ cương quyết tiếp tục chính sách không nhận tiền từ tín hữu Côrinhtô. Nếu các giáo sư giả muốn đọ sức trong cuộc đấu khoe mình với ông, cứ để họ đấu theo phương sách của ông. Nhưng ông biết họ sẽ không bao giờ có thể khoe mình phục vụ không nhận tiền thưởng. Bởi đó, ông đã tước của họ cơ sở khoe mình này.
11:13 Đánh giá thực sự của Phaolô về những con người này - vốn bị dồn nén đến tận lúc này ương thơ - cuối cùng đã bùng lên. ông không thể kiềm mình được nữa! ông phải gọi đúng thực trạng cứa họ. Mấy người như vậy là sứ đổ giả theo ý nghĩa họ chưa hề được Chúa Jêsus Christ sai phái. Hoặc họ tự nhận lấy chức vụ đó cho mình hoặc được người khác trao cho. Họ là kẻ làm công lừa dối, và tên gọi này mô tả những phương pháp họ sử dụng khi đi từ Hội Thánh này đến Hội Thánh khác kiếm người hậu thuẫn những đạo lý giả của họ. Mạo chức sứ đổ của Đấng Christ, họ giả vờ đại diện cho Ngài. Phaolô không hề muốn ở ngang hàng với những người như thế.
Những điều sứ đồ Phaolô nói về những giáo sư thiên về Do Thái giáo này cũng đúng cho những giáo sư giả của thời hiện tại. "Chúng ta thảy đều biết điều ác không bao giờ có thể cám đỗ chúng ta nếu chúng ta nhìn nó đơn giản đúng thực trạng của nó; cải trang là điều cần thiết để nó có sức mạnh; nó hấp dẫn con người thông qua những ý tướng và những hy vọng mà người ấy không thể không xem là tốt lành" (Sưu Tầm).
11:14 Vị sứ đồ vừa mới nói những người chỉ trích ồng tại Côrinhtô đã giả mạo làm sứ đồ của Đấng Christ. Nhưng ông không ngạc nhiên về điều này khi nghĩ đến những chiến thuật của chúng: Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-ỉan mạo làm thiên sứ sáng láng.
Ngày nay Satan thường được mô tả như một sinh vật hung dữ có đuôi, có sừng, ữông rất xấu xí dư tợn. Nhưng
đương nhiên đó không hề là cách Satan ưình diện trước con người.
Có người liên tưởng Satan với một kẻ say sưa nghèo khổ, dầm mình dưới mương rãnh ở Khu Nhà ổ Chuột của bọn lưu manh. Nhưng đây cũng là ấn tượng rất sai về tính chất của Satan.
Câu "này cho chúng ta biết Satan giả dạng làm thiên sứ sáng láng. Để minh họa, có lẽ chúng ta nói Satan phô mình như một người phục vụ Tin Lành, khoác bộ áo mộ đạo, đứng ưên bục giảng của một nhà thờ hợp thời trang. Hắn sử dụng những từ ngữ tôn giáo như Đức Chúa Trời, Jêsus và Kinh Thánh. Nhưng hắn đánh lừa những người nghe, dạy sự cứu rỗi nhờ vào việc lành hoặc bởi công đức của con người. Hắn không giảng sự cứu chuộc bởi huyết của Đấng Christ.
11:15 J. N. Darby nói chưa bao giờ Satan MỞ nên Satan hom là khi nó cầm quyển Kỉnh Thánh. Đây chính là ý tưởng của câu 15. Nếu Satan ngụy ữang, chẳng có gì ngạc nhiên khi tay chân của hắn cũng làm giống như thế. Họ ngụy trang bằng cách nào? Như những giáo sư giả? Như những người vô thần? Như những người vô đạo? Câu ưả lời là không phải vậy. Chúng ngụy ữang làm kẻ giúp việc công bình. Chúng tuyên bố là những kẻ giúp việc của tôn giáo. Chúng tuyên bố đẫn người ta đi theo đường lẽ thật và công bình, nhưng chúng là tay chân của ma quỉ.
Sự cuối cùng của họ sẽ y theo việc làm của họ. Họ tiêu diệt - họ sẽ bị tiêu diệt. Những việc làm của họ dẫn con người đến chỗ bị hủy diệt; chính họ sẽ bị dẫn đến sự diệt vong chung cuộc.
E. Những sự Chịu Khổ Của Phaolô Vì Cà Bâng ChPisl Hậu Thuẫn Cho Tư Cách Sử Đổ Của Ông (11:16-33)
11:16 Khi nói mọi điều này, Phaolô hy vọng không ai xem ông như kẻ dại dột. Nhưng nếu họ vẫn khăng khăng nghĩ như vậy, cứ để cho họ liếp nhận ông như kẻ dại dột để ông cũng có thể khoe mình ít nhiều.
Lưu ý chữ "cũng" ương phần cuối câu này. Để tôi cũng khoe mình ít nhiều. Chữ này thực sự có ý nghĩa cho các giáo sư giả khoe mình quá đỗi. Trên thực tế, Phaolô nói: "Dẫu anh em phải xem tôi như kẻ dại - thực ra tôi không dại - thì ngay cả lúc đó cũng hãy đón tiếp tôi để tôi có thể khoe khoang ít nhiều giống như những con người ấy đã khoe vậy."
11:17 Câu này có hai lối giải nghĩa khả dĩ. Có người cho rằng ở đây, dầu thực sự được soi đẫn, nhưng câu này không do Chúa truyền lệnh cho ông.
Một cách giải thích khác xem việc Phaolô đang làm ở đây - tức là đang khoe mình - là không phải nói theo ý Chúa xét theo nghĩa "việc ấy không noi theo gương của Chúa." Chúa Jêsus không hề khoe khoang.
Phillips dường như theo quan điểm thứ nhất khi ông dịch: "Hiện nay tôi đang không nói như Chúa đã truyền cho tôi, nhưng như kẻ dại, là kẻ ắt hẳn 'dính líu đến' chuyện khoe khoang này."
Nhưng chúng tôi thích quan điểm thứ nhì hom - quan điểm cho rằng khoe khoang là không theo ý Chúa, và Phaolô đang hành động dường như dại dột vì cớ
đã dính líu đến chuyện tự khoe mình. Ryrie nhận định: "ồng nói phải buông mình vào việc đó (sự khoe mình) ưái với những bản năng tự nhiên của mình, để có thể khiến họ chú ý đến một số sự kiện quan ương."40
11:18 Gần đây người Côrinhtô nghe rất nhiều điều từ những người khoe mình theo bản chất bại hoại của con người. Nếu người Côrinhtô nghĩ các giáo sư giả có đầy đủ cớ để khoe mình, họ hãy xem xét những lời khoe mình của ông để xem thử chúng có thiếu cơ sớ vững chắc không.
11:19 Một lần nữa Phaolô lại dùng đến lối châm biếm. Điều ông đang yêu cầu họ làm cho mình, thì họ đang hằng ngày làm cho người khác. Họ xem mình quá khôn ngoan đến nỗi không thể bị mắc lừa sự rồ dại. Nhưng chính xác là họ đã mắc lừa sự rồ dại, như ông sẽ tiếp tục giải thích.
11:20 Họ đang sẵn lòng dung chịu thể loại người được mô tả ở đây. Người được mô tả ở đây là ai? Hiển nhiên từ những điều theo sau, đây là một giáo sư thiên về Do Thái giáo, là sứ đồ giả đang săn bắt người Cồrinhtô. Thứ nhất, người này bắt người Côrinhtô làm tôi tớ. Rõ ràng điều này nói đến ách nô lệ cho luật pháp (Côngvụ 15:10). Người này dạy đức tín nơi Đấng Christ chưa đủ để được cứu, nhưng còn phải tuân thêm luật pháp của Môise nữa.
Thứ nhì, người này nuốt sống các thánh đồ, theo ý nghĩa đòi hỏi các thánh đổ cung cấp tài chánh nặng nề. Người này không phục vụ thánh đồ vì tình yêu, nhưng vì quan tâm sự đền đáp bằng tiền bạc.
Cụm từ "hay là cướp bóc" là phép tỷ dụ chỉ về việc đánh cá hay săn bắt. Giáo sư giả này cố gắng biến người Côrinhtô trở thành mồi, tuy thích dẫn họ đi loanh quanh.
Đặc trưng của những người này là tự tôn mình bởi sự tự cao và khoe mình. Khi chỉ ưích người khác, họ luôn luôn làm cho mình có vẻ vĩ đại hom trước mắt con người. Cuối cùng, họ vả trẽn mặt tín hữu, một sự sỉ nhục lớn. Chúng ta không cần ngần ngại không dám hiểu điều này theo nghĩa đen, vì những hàng giáo phẩm ngạo mạn trải bao năm tháng đã thực sự đánh tín hữu như là cách để khẳng định thẩm quyền.
Vị sứ đồ rất ngạc nhiên khi người Côrinhtô sẵn lòng dung chịu cách đối đãi đầy xúc phạm đến như thế từ những giáo sư giả, thế nhưng lại không sẵn lòng dung chịu chính ông ữong những lời cảnh báo và khuyên bảo đầy tình thương dành cho họ.
Darby nói: "Thật hết sức kinh ngạc trước những điều người ta sẽ chịu khổ từ những thứ giả - gấp bội phần những gì họ sẽ chịu đựng từ những thứ thật."42
11:21 Trong câu này, có người cho rằng Phaolô đang nói: "Bằng cách xem thường mình, tôi nói cứ như thể hồi còn đích thân ở với anh em, tôi đã yếu đuối và sợ không dám khẳng định thẩm quyền của mình theo cách mấy người kia đang làm vậy." Còn một gợi ý khác nữa về nghĩa của câu này: "Khi nói như vậy, tôi đã coi thường mình, vì nếu đó là mạnh thì tôi đã yếu đuối." Bản dịch của Phillỉps đồng ý với quan điểm thứ nhì: "Tôi hầu như xấu hổ để nói rằng
ngày trước tôi không hề làm những việc can đảm và mạnh mẽ như thế đối với anh em."
Phaolô nói nếu cách hành động của các giáo sư giả là mạnh thật sự, thì ông phải hổ thẹn mà nói rằng mình không bao giờ bày tỏ kiểu sức mạnh ấy, nhưng ừái lại sẽ bày tỏ sự yếu đuối. Thế nhưng ông nhanh chóng nói thêm rằng những người này có lý do để khoe mình ừên bất cứ phương diện nào, thì đương nhiên ông cũng có quyền y như vậy để khoe mình giống như họ. Moffatt diễn tả rất rõ điều này: "Nhưng hãy để họ khoe mình tùy thích, tôi cũng ngang hàng với họ (xin lưu ý, đây là vai ưò của kẻ dại dột!)." Với lời giới thiệu ấy, Phaolô bắt đầu tiến tiếp vào một phần phi thường nhất trong bức thơ này, chứng tỏ quyền tuyên bố mình là tôi tớ thật của Đức Chúa Jêsus Christ.
Bạn còn nhớ Hội Thánh Côrinhtô đã thắc mắc Phaolô có phải là sứ đồ thật không. Ông có thể đưa những tài liệu nào chứng minh ông được kêu gọi cách thiên thượng? Chẳng hạn, làm sao ông có thể chứng minh cho người ta thỏa mân rằng ông bình đẳng với mười hai sứ đồ?
Ông đã sẵn sàng trả lời, nhưng có lẽ không đúng y như cách chúng ta mong đợi. Ông không trình bằng cấp để chứng tỏ ông tốt nghiệp một chủng viện nào đó. Ông cũng không đưa ra bức thơ chính thức, đo các anh em tại Giêrusalem ký tên, tuyên bố họ đã cử ông vào công tác. ồng không trình bày những thành tựu hay những kỹ năng của bản thân mình. Trái lại, ông đưa ra trước mặt chúng ta hồ sơ thật cảm động về những hoạn nạn thương khó ông đã chịu trong cồng tác giảng Tin Lành. Đừng bỏ sót bi kịch và thể văn thống thiết của phần này Ương thơ H.Côrinhtô. Hãy hình dung một Phaolô dũng cảm khi ông không ngừng cấp tốc tiến qua lục địa và biển trên các hành ữình truyền giáo, bị ràng buộc bởi tình yêu của Đấng Christ, và sẵn sàng chịu đựng biết bao gian khó để nhiều người sẽ không bị hư mất vì thiếu Tin Lành của Đấng Christ. Hiếm khi nào chúng ta đọc những câu này mà không cảm động sâu xa kèm với biết bao hổ thẹn.
11:22 Các giáo sư giả đề cao tổ tiên Do Thái của họ. Họ tuyên bố mình là người Hêbơrơ thuần chủng, ra từ Ysơraên, và thuộc dòng dõi Ápraham. Họ vẫn đổ công khó ra với ảo tướng phổ hệ gia đình này sẽ khiến họ được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Họ không nhận thấy dân sự ngày xưa của Đức Chúa Trời, là dân Ysơraên, giờ đây đã bị Đức Chúa Trời gạt sang một bên vì cớ đã chối bỏ Đấng Mêsia. Họ không nhận thấy đối với Đức Chúa Trời, giờ đây không còn phân biệt gì giữa người Do Thái và người ngoại bang: hết thảy mọi người đều là tội nhân, và hết thảy đều cần được cứu qua đức tin nơi một mình Đấng Christ mà thôi.
Thật vô ích khi họ khoe khoang điều này. Dòng dõi của họ không làm cho họ ưổi hơn Phaolô, vì ông cũng là người Hêbơrơ, một người Ysơraên, và thuộc dòng dõi của Ápraham. Nhưng những điều đó không chứng minh ông là sứ đồ Đấng Christ. Vì vậy ông nhanh chóng
chuyển sang phần chính của lập luận: có một phương diện họ không thể troi hơn ông - trong những sự gian khó và những sự chịu khổ.
11:23 Họ là kẻ hâu việc Đấng Chrỉst theo nghề nghiệp; ông là tôi tớ "Ương sự tận hiến, ừong sự chịu khó nhọc và chịu khổ." Sứ đồ Phaolô không bao giờ quên được ông là môn đồ của Cứu Chúa chịu thống khổ. ông nhận biết đầy tớ không hơn chủ, và một sứ đồ không mong được đối đãi trong thế gian này tốt hơn những điều thầy mình đã nhận. Phaolô kể rằng càng trung tín phục vụ Đấng Christ và tái hiện Cứu Chúa bao nhiêu, ông càng chịu khổ ữong tay con người nhiều bấy nhiêu. Đối với ông, chịu khổ là dấu hiệu hay huy hiệu của đầy tớ Đấng Christ. Dầu cảm thấy mình dại dột khi khoe khoang như thế, nhưng ông vẫn cần phải nói ra sự thật, và sự thật chính là những giáo sư giả kia không nổi tiếng về sự chịu khổ của họ. Họ đã chọn lối đi dễ dàng. Họ né ừánh những sự ưách mắng, bắt bớ và hổ nhục. Vì vậy, Phaolô cảm thấy họ thật thất thế nếu tấn công ông là đầy tớ Đấng Christ.
Giờ đây chúng ta hãy xem danh sách những gian khó Phaolô kể ra để hậu thuẫn cho lời tuyên bố mình là sứ đồ thật.
Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn.
Ồng nghĩ đến phạm vi những hành trình truyền giáo, ông đã đi lại khắp vùng Địa Trung Hải như thế nào để bày tỏ Đấng Christ ra.
Đòn vọt quá chừng, ở đây chúng ta có phần mô tả những trận đòn ông chịu ừong tay kẻ thù của Đấng Christ, cả từ phía người ngoại đạo lẫn người Do Thái.
Tù rạc nhiều hơn. Lần bị tù duy nhất được ghi lại ữong Kinh Thánh, tính cho tới thời điểm này ữong sự nghiệp của Phaolô, chính là lần cầm tù ở Côngvụ 10:23, khi ông và Sila bị bỏ vào ngục tại thành Philíp. Giờ đây chúng ta biết đó chỉ là một trong rất nhiều lần bị bỏ tù, và Phaolô chẳng lạ lẫm gì với ngục tối.
Đòi phen tôi gần phải bị chết. Rô ràng, khi sứ đồ viết điều này, ông nghĩ đến lần thoát chết ương gang tấc tại Lítươ (Côngvụ 14:19). Nhưng ông cũng có thể nghĩ lại nhiều lần suýt chết tương tự khác nữa vì những lần chịu bắt bớ.
11:24 Luật pháp Môise cấm người Do Thái đánh đòn một lần nhiều hơn bốn mươi roi (Phụctruyền Luậtlệ Ký 25:3). Để bảo đảm họ không vi phạm luật này, người Do Thái thường chỉ đánh ba mươi chín roi. Đương nhiên, họ chỉ đánh đòn như thế khi bị xem là những trường hợp phạm tội nặng. ổ đây, sứ đồ cho chúng ta biết chính dân tộc theo xác thịt của ông đã hình phạt ông đủ lượng đòn như thế ương năm lẩn khác nhau.
11:25 Ba lẩn bị đánh đòn. Lần duy nhất được nhắc đến trong Tân Ước đã xảy ra tại Philíp (Cồngvụ 10:22). Nhưng Phaolô còn bị đối xử đau đóm và nhục nhã thêm hai lần khác nữa như thế này.
Một lẩn bị ném đá. Rõ ràng đây là lần tại Líttrơ mà chúng ta đã nói đến (Côngvụ 14:19). Lần ném đá này khủng khiếp đến nỗi xác Phaolô bị kéo ra ngoài thành, vì họ cho rằng ông đã chết.
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Ba lẩn bị chìm tàu. Không phải mọi hoạn nạn của Phaolô đều ra trực tiếp từ tay con người. Nhiều khi ông bị vùi dập bởi những biến động dữ dội của thiên nhiên. Kinh Thánh không ghi lại cho chúng ta lần chìm tàu nào được ông nhắc đến ở đây. (Lần chìm tàu ứong Côngvụ 27 trên đường đến Rôma đã xảy ra về sau này trong cuộc đời Pháolô.)
Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. Một lần nữa, dường như không một từng ưải nào được chép trong sách Côngvụ giải đáp câu này. Không biết biển sâu ở đây nói đến ngục tối hay biển. Nếu nói đến biển, thì Phaolô ở trên bè hay trên một chiếc thuyền không mui? Nếu không, ông chỉ có thể sống sót sau từng ừải như thế dưới biển sâu bởi sự can thiệp trực tiếp bằng phép lạ của Chúa.
11:26 Lại nhiều lẩn tôi đi đường. Nếu bạn mớ những bản đồ ở sau hầu hết các quyển Kinh Thánh, bạn thường thấy một bản đồ ghi "Những Hành Trình Truyền Giáo của Thánh Phaolô." Khi dõi theo những đường nét cho thấy lộ trình tổng quát ông đã đi, và nhận biết phương tiện giao thông thời đó sơ khai biết dường nào, thì sẽ hiểu thêm đôi chút chiều sâu ý nghĩa của cụm từ này.
Sau đó Phaolô tiếp tục liệt kê tám loại hiểm nguy khác nhau ông đã gặp. Nguy trên sông bến, nói đến những con sông và suối cuộn sóng. Nguy với trộm cướp, vì đa số những lộ trình của ông đều đầy dẫy những kẻ bất lương. Nguy với giữa dân mình, là người Do Thái, cũng như nguy với dân ngoại, là người ông tìm cách đem Tin Lành đến cho họ. Nguy trong các thành, như thành Líttrơ, Philíp, Côrinhtô và Êphêsô. ông cũng nguy trong các đồng vắng, chắc nói đến những khu vực thưa thớt dân cư ở vùng Tiểu Á và Âu Châu. ổng gặp nguy trên biển - do bão, đá ngầm, và có lẽ cướp biển nữa. Cuối cùng, nguy với anh em giả dối, rõ ràng đang nói đến những người Do Thái duy luật pháp đang phô mình như những giáo sư Cơ Đốc.
11:27 Chịu khó nói đến công tác không ngưng nghỉ của Phaolô, còn chịu nhọc khiến liên tưởng đến kiệt sức và chịu khổ đi kèm với công việc.
Lắm lúc thức đêm. Đa số những chuyến đi của ông cho thấy rõ ràng ông cần phải ngủ ở ngoài ười. Nhưng nguy hiểm vây tứ bề, nên ông bắt buộc phải nhiều đêm thức ưắng, canh chừng hiểm nguy đang đến gần.
Chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn. Vị đại sứ đồ thường phải buộc lòng chịu đói khát, khi đi đây đó phục vụ Chúa. Thường khỉ phải nhịn ăn ở đây có thể nói đến những lần nhịn ăn tự nguyện, nhưng chắc cỏ lẽ đây là những lần buộc phải nhịn ăn vì thiếu lương thực.
Chịu lạnh và lõa lổ. Chính sự thay đổi thời tiết đột ngột, kèm với việc ông thường thiếu giày và thiếu mặc, càng tăng thêm những hình thức cực kỳ khó chịu cho đời sống ông. Hogde nhận định:
Vị sứ đồ vĩ đại nhất trong các sứ đồ ở đây xuất hiện trước mặt chúng ta, ỉiừig nát tương vì thường xuyên bị đòn roi, thân thể tiều tụy vì đói, khát, và
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dầm sương dãi nắng; bị lạnh và lõa lồ, bị người Do Thái và người ngoại bắt bớ, bị đuổi từ nơi này sang nen khác không có nơi ở nhất định. Phân đoạn này - hơn mọi phân đoạn khác - khiến cho ngay cả những người vất vả nhất trong số những người phục vụ Đấng Christ thời hiện đại phải che mặt xấu hổ. Họ đã tìtng làm việc nào hay chịu điều khổ nào sánh ngang với vị sứ đồ này? Thật là niềm an ủi lởn lao khi biết Phaolô giờ đây đang là người nổi bật trong sự vinh hiển, cũng như ông đã nổi bật ở đây trong sự chịu khổ
vậy43
11:28 Còn chưa kể mọi sự khác, tức
là những chuyện ngoài dự tính hoặc ngoại lệ, mỗi ngày Phaolô còn cưu mang gánh nặng liên tục của mọi Hội Thánh Đấng Christ ừong lòng mình. Thật ý nghĩa biết dường nào, vì chính điều này là đỉnh điểm cho mọi thử thách khác! Phaolô là một mục sư thật. ông yêu thương và quan tâm dân sự của Chúa. Ông không phải là người chăn thuê, nhưng là người chăn thật của Chúa Jêsus. Đây chính là điều ông đang tìm cách chứng tỏ trong phần Kỉnh Thánh này, và từ lập trường của mọi người biết suy xét lẽ phải, thì đương nhiên ông đã chứng minh xong ý mình. Gánh nặng ông cưu mang cho các Hội Thánh nhắc chúng ta nhớ câu nói: "Gây dựng Hội Thánh là công việc tan nát cõi lòng. Sửa chữa cho Hội Thánh là công việc bất tận."
11:29 Câu này liên kết chặt chẽ với câu trước. Trong câu 28, sứ đổ đang nói ông hằng ngày quan tâm lo lắng cho mọi Hội Thánh, ở đây ông giải thích ý vừa nói. Nếu nghe tín một Cơ Đốc nhân nào đó yếu đuối, ông đích thân cảm nhận sự yếu đuối đó. Ông chịu những hoạn nạn của người khác cách đồng cảm. Nếu biết anh em nào ương Đấng Chrỉst bị vấp ngã, lòng ông như nung như đốt. Điều gì tác động đến dân sự của Chúa thì củng tác động đến ông. Ông buồn rầu Ương những thảm họa của họ và vui mừng ưong những đắc thắng của họ. Và toàn bộ chuyện này vắt kiệt sức lực đang căng thẳng của đầy tớ Đấng Christ. Phaolô biết điều này rõ biết bao!
11:30 Đề tài để khoe mình của ông không phải là những thành công, không phải những ân tứ hay những năng lực của ông, nhưng chính là những sự yếu đuối, những điều chê ưách, những nhục nhã phẫn nộ ông đang chịu. Đây không phải là điều con người thường khoe ra, hay những điều khiến họ nổi tiếng.
11:31 Khi suy nghĩ đến những hoạn nạn thống khổ và những điều sỉ nhục ông đã chịu, theo bản năng, suy nghĩ của Phaolô tự nhiên ứở về với khoảnh khắc sỉ nhục nhất ương toàn bộ sự nghiệp của mình. Nếu muốn khoe những điều liên quan đến yếu đuối của mình, thì không thể không đề cập đến từng trải của mình tại Đamách. Khoe một kinh nghiệm sỉ nhục đến như thế là trái ngược với bản chất của con người, đến nỗi ở đây Phaolô kêu cầu Đức Chúa Trời xác chứng sự thật những điều ông đang nói.
11:32 Chi tiết đầy đủ hơn của câu chuyện này được chép ừong Côngvụ 9:19-25. Sau khi hoán cải gần Đamách,
Phaolô bắt đầu rao giảng Tin Lành trong các nhà hội tại đó. Lúc đầu, lời giảng của ông khiến người ta hiếu kỳ, nhưng ít lâu sau người Do Thái âm mưu giết ông. Họ canh gác cổng thành ngày đêm, để bắt ổng.
11:33 Một đêm kia, các môn đồ đón vị sứ đồ, cho ông ngồi vào giỏ rồi từ cửa sổ dòng ông xuống vách thành ra ngoài. Nhờ đó ông mới thoát được.
Nhưng vì sao Phaolô đề cập biến cố này? J. B. Watson gợi ý:
Ông nắm lấy điều con người xem là trường hợp nhục nhã và lố bịch rồi đưa ra để làm thêm một bằng chứng nữa cho thấy mối quan tâm tối cao của đời ông là phục vụ Chúa Jêsus Christ, vì cớ Ngài ông sẵn sàng hy sinh niềm kiêu hãnh của cá nhân mình và xuất hiện như một người hèn nhát trước mắt con người.
ĩ. Những Sự Khải Thị của Phaolõ Hậu Thuẫn Quyền Sử eổ của ồng (12:1-10)
12:1 Sứ đồ ước gì ông không phải khoe mình. Làm như vậy không xứng đáng cũng không có ích gì, nhưng lại rất cần thiết Ưong những hoàn cảnh thế này. Vì vậy, ông sẽ chuyển từ biến cố thấp hèn nhất, sỉ nhục nhất ương chức vụ của mình sang biến cố cao cả nhất, tôn cao nhất. Ông sẽ kể về một thính giả riêng tư với chính Chúa.
12:2 Phaolô đã biết một người có được kinh nghiệm này mười bốn năm trước. Dầu Phaolô không xác định người đó là ai, nhưng rõ ràng chính ông là người được nhắc đến tại đây. Khi nói đến một từng ưải được để cao đến như thế, ông không đích thân nhắc đến chính mình, nhưng chỉ đem giản nói theo cách chung chung. Người được nói đến ồ đây là người ở trong Đấng Christ, tức là một Cơ Đốc nhân.
12:3 Phaolô không biết người ấy lúc đó đang ỏ- trong thân thể hoặc ở ngoài thân thể. Có người đoán có thể điều này xảy ra vào một trong những lần Phaolô bị bắt bớ, như trường hợp tại Líttrơ. Họ nói có thể ông đã thực sự chết và đến Thiên đàng. Nhưng bản văn Kinh Thánh đương nhiên không đòi hỏi phải giải thích như thế. Trên thực tế, nếu Phaolô không biết người ấy ở trong thân thể hay ở ngoài thân thể, có nghĩa không biết người ấy đang sống hay đã chết, tại lúc đó, thì thật kỳ lạ nếu có nhà giải kinh thời hiện đại nào soi sáng thêm được cho đề tài này!
Điều quan ương ấy là người này được đem lẽn đến từng trời thứ ba. Kinh Thánh ám chỉ sự hiện hữu của ba từng ười. Tầng ười thứ nhất là bầu không khí bên ưên chúng ta, tức là bầu ười xanh. Tầng ười thứ nhì là tầng trời của tinh tú. Tầng ười thứ ba là tầng trời cao nhất nơi có ngai của Đức Chúa Trời.
Từ những điều theo sau, rõ ràng Phaolô thực sự đã ở tại chính nơi phước hạnh mà Chúa Jêsus đã đưa tên cướp biết ăn năn đi theo Ngài sau khi qua đời, tức là đền ngự của Đức Chúa Trời.
12:4 Phaolô đã nghe ngôn ngữ của chốn Barađi, và hiểu những điều được nói ra, nhưng ông không được phép lập lại khi trớ về trần gian. Những lời này không thể nói ra" theo ý nghĩa chúng quá thiêng liêng đến nỗi không thể thốt lên và do đó không được phép công bố. G. Campbell Morgan viết:
Có một số người dường như sốt sắng nói về những sự hiện thấy và những khải thị mà họ đã có. Câu hỏi ấy là: Phải chăng sự sốt sắng như thê là bằng chứng những sự hiện thấy và những khải thị kia là không "thuộc về Chúa"? Khi chúng được ban cho (và đương nhiên chúng được ban cho tôi tớ của Đức Chúa Trời trong những hoàn cảnh nhất định), chúng tạo nên sự dè dặt đầy tôn kính. Chúng quá trang trọng, quá áp đảo, đến nỗi không thể mô tả hay thảo luận một cách hời hạt, nhưng ảnh hưởng của chúng sẽ thể hiện rõ trong toàn bộ đời sống và sự phục Víí.45
12:5 Khi khoe mình về sự yếu đuối, sứ đồ không ngại nhắc đến chính mình. Nhưng khi khoe về những sự hiện thấy và khải thị của Chúa, ông không áp dụng trực tiếp cho chính mình, nhưng thà nói về kinh nghiệm ấy một cách khách quan như đã xảy ra cho một người nào đỏ mà ông có biết đến. ông không phủ nhận mình là người cỏ kinh nghiệm đó, nhưng đơn giản là không chịu trực tiếp và đích thân đưa mình vào.
12:6 Còn nhiều kinh nghiệm tuyệt vời khác nữa để sứ đồ có thể khoe. Nếu muốn khoe mình như vậy, ông sẽ không phải là kẻ dại khi khoe. Bất kỳ điều nào ông nói ra cũng đều là sự thật. Nhưng ông sẽ không làm như vậy, vì không muốn ai nghĩ về ông vượt quá hom mức họ thực sự nhìn thấy nơi ông hay nghe từ ông.
12:7 Toàn bộ phần này là lời mô tả chính xác về đời sống của tôi tớ Đấng Christ. Cuộc đời ấy gặp những giây phút sỉ nhục cùng tột, như biến cố tại
Đamách. Và rồi có những từng ưảỉ đỉnh cao, như sự khải thị vui sướng cho Phaolô. Nhưng thông thường, sau khi tôi tớ Chúa hưởng được một ữong những từng ừải này rồi, Chúa cho người ấy chịu một cái giâm xóc vào thịt nào đó. Chúng ta gặp điều đó tại đây.
Chúng ta rút ra được nhiều bài học vô giá từ câu này. Thứ nhất, đây là bằng chứng ngay cả những khải thị thiên thượng của Chúa cũng không sửa sai "xác thịt" ương chúng ta. Ngay cả sau khi sứ đồ lắng nghe ngôn ngữ của Barađi, ông vẫn còn bản tánh cũ, và đang gặp nguy cơ sa vào lưới bẫy của kiêu ngạo. R. J. Reid đã nói:
"Một người trong Đấng Christ" được an toàn trước hiện diện của Đức Chúa Trời khi lắng nghe tại Barađi những điều không thể diễn giải ra được, nhiừig khi trở lại cõi trần người cần "cái giầm xóc vào thịt," vì xác thịt trong người sẽ khoe về kinh nghiệm đã có tại Barađi.46 Cái giầm xóc vào thịt của Phaolô là gì? Toàn bộ những gì chúng ta có thể nói chắc chắn ấy là một thử thách nào đó ương thân thể mà Chúa cho phép xảy ra ương đời sống ông. Rõ ràng, Chúa cố ý không nói chính xác cái giầm ấy là gì để các thánh đồ đang chịu thử thách và tinh luyện suốt bao năm qua có thể thấy cảm thông gần gũi hơn với vị sứ đồ khi họ chịu khổ. Có thể đây là một dạng bịnh mắt nào đó,47 có lẽ bị đau ương tai, hoặc sốt rét, hoặc có lẽ chứng đau nửa đầu, hoặc có lẽ một điều gì đó liên quan đến lối nói của Phaolô. Moorehead nói: "Bản chất chính xác của cái giầm này đã được giấu đi, có lẽ
để mọi người chịu hoạn nạn có thể được khích lệ và trợ giúp bới từng trải không tên nhưng hết sức đau đớn của Phaolô."48 Những thử thách của chúng ta có lẽ rất khác với Phaolô, nhưng chúng phải đem lại cùng một bài tập và bông ưái như thế.
Vị sứ đổ mô tả cái giầm xóc vào thịt như là quỷ sứ của Saỉan để vả ông. Trên một phương diện, cái giằm tượng trưng cho nỗ lực của Satan để ngăn trở Phaolô hầu việc Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời lớn hơn Satan, và Ngài dùng cái giầm ấy để xúc tiến công việc Chúa bằng cách giữ cho Phaolô biết khiêm nhường. Sự phục vụ Chúa thành công tùy thuộc vào một đầy tớ yếu đuối. Đầy tớ Chúa càng yếu đuối, quyền năng của Đấng Christ đi kèm công tác giảng đạo của người càng dư dật.
12:8 Đã ba lẩn Phaolô nài xin Chúa cho giầm xóc lìa xa ông.
12:9 Lời cầu nguyện của Phaolô được nhậm, nhưng không theo cách ông mong đợi. Trên thực tế, Chúa phán với Phaolô: "Ta sẽ không dẹp bỏ giầm xóc, nhưng sẽ làm điều còn tốt hem nữa: ta sẽ ban cho ngươi em để chịu đựng. Và Phaolô ơi hãy nhớ, dầu ta không ban điều ngươi cầu xin, nhưng ta đang ban cho ngươi điều ngươi cần nhất. Người cần quyền năng và sức mạnh của ta đi kèm công tác giảng đạo của ngươi, đúng không? Ổ, cách tốt nhất để được như vậy ấy là cứ giữ ngươi trong chỗ yếu đuối."
Đây là câu trả lời liên tiếp của Đức Chúa Trời cho lời cầu nguyện được lập lại ba lần của Phaolô. Và đây vẫn tiếp tục là câu trả lời của Chúa cho những người đang chịu khổ của Ngài trên khắp thế giới. Còn tốt đẹp hơn cả việc loại bỏ thử thách và hoạn nạn chính là được Con Đức Chúa Trời đồng hành trong họ, và được Chúa bảo đảm ban sức mạnh và ân điển nâng đỡ của Ngài.
Để ý Đức Chúa Trời phán "ân điển ta [HIỆN] đủ cho ngươi ròi." Chúng ta không cần phải xin Ngài khiến cho ân điển Ngài được đầy đủ. Ân điển ấy HIỆN đã đầy đủ rồi!
Sứ đồ hoàn toàn thỏa lòng với câu trả lời của Chúa, nên ông nói: "Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hấu cho sức mạnh của Đấng Chrisỉ ở trong tôi."
Khi Chúa giải thích sự khôn ngoan trong hành động của Ngài, trên thực tế Phaolô nói đó chính là cách duy nhất ông muốn. Vì vậy thay vì phàn nàn lầm bằm về giầm xóc, thì ông rất vui lòng khoe sự yếu đuối của ông. ổng sẽ quỳ gối xuống tạ ơn Chúa. ông sẽ vui mừng chịu đựng chúng để quyền năng của Đấng Christ sẽ ở trên ông. J. Oswald Sanders nói điều này rất hay:
Triết lý của thế gian là: "Không chữa được thì đành phải chịu đựng thôi." Nhiữig lời làm chứìig của Phaolô thật sáng ngời: "Không chữa được thì vui thưởng thức. Tôi thưởng thức sự yếu đuối, những hoạn nạn, những nghèo khổ và những hoàn cảnh khó khăn." Ông đã chứng tỏ ân điển của Chúa thật kỳ diệu, đến nỗi ông càng hoan nghênh những dịp mới mẻ để sử dụng đến sự đầy dẫy ơn ây. 'Tôi sẽ rất vui lòng khoe mình... tôi còn vui thưởng thức' - giầm xóc của tôi. "4Ọ
Emma Piechynska, vợ một quý tộc Balan, sống cuộc đời dài đằng đẵng ưong thất bại và thất vọng. Thế nhưng người viết tiểu sử của bà đã nói lên lời tri ân về đức tín đắc thắng của bà: "Từ những sự khước từ của Chúa, bà đã làm nên bó hoa tuyệt vời!"
12:10 Theo lẽ tự nhiên, chúng ta hoàn toàn không thể thích thú (bản Việt Ngữ dịch là "đành chịu") những kiểu kinh nghiệm liệt kê ra đây. Nhưng bí quyết để hiểu câu này được tìm thấy trong cụm từ vì Đấng Christ. Chúng ta nên sẵn lòng chịu đựng vì sự nghiệp của Ngài, để đẩy mạnh Tin Lành Ngài, chịu đựng những điều mà bình thường chúng ta sẽ không chịu vì cớ mình hay vì cớ người yêu dấu nào đó.
Khi biết sự yếu đuối và không ra gì của mình thì đó chính là lúc chúng ta biết nương nhờ nơi quyền năng của Chúa nhiều nhất. Chính khi hoàn toàn nương cậy nơi Ngài, quyền năng của Ngài mới bày tỏ cho chúng ta, và chúng ta mới thật sự mạnh me.
William Wilberforce, người lãnh đạo cuộc đấu tranh bãi bỏ chế độ nô lệ ưên đế quốc Anh là người có thân thể yếu ớt và mảnh khảnh, nhưng có đức tin sâu nhiệm nơi Đức Chúa Trời. Boswell nói về ông: "Điều tôi thấy có vẻ như con tôm lại ướ thành một con cá voi."
Trong câu này, Phaolô đang vâng theo lời Chúa Ưong Mathiơ 5:11,12. Ông đang vui mừng khi người ta mắng nhiếc và bắt bớ ông.
6. Những Dấn Hiện của Phaolô Hậu Thuẫn Cho Tư Cách Sứ Đổ Của Ông (12:11-13)
12:11 Đến đây, Phaolô dường như chán làm chuyện có vẻ như khoe mình.
Ông cảm thấy mình đã trở nên dại dột khi khoe mình như đã làm. Đáng ra ông không làm như vậy, nhưng người Côrinhtô thực sự ép ông. Đáng ra họ phải là người khen ông khi những kẻ chỉ trích chĩa những mũi dùi tấn công tàn bạo vào ông. Dầu ông không ra gì, nhưng đương nhiên ông chẳng kém các sứ đồ rất lớn mà những người công kích ông đang dựa vào đó để khoe khoang.
12:12 Ông nhắc họ nhớ lúc ông đến Côrinhtô giảng Tin Lành, Đức Chúa Trời đã xác chứng công tác giảng đạo qua các bằng cớ về chức sứ đồ. Những dấu hiệu này là những quyền năng làm phép lạ từ Đức Chúa Trời ban cho các sứ đồ để người nghe họ có thể biết các sứ đồ thực sự được Chúa sai đến.
Những chữ các dấu lạ, các sự khác thường và các phép lạ không mô tả ba thể loại khác nhau, nhưng đúng hơn là các phép lạ được xét từ ba phương diện khác nhau. Các dấu lạ là những phép lạ truyền đạt ý nghĩa rõ ràng cho ưí khôn con người. Mặt khác, các sự khác thường nổi bật đến nỗi chúng khơi dậy những cảm xúc của con người. Các phép lạ (Bản Anh ngữ "các việc làm quyền năng") là những hành động thấy rõ là quyền năng siêu nhiên.
Thật thú vị khi thấy Phaolô nói các bằng cớ về chức sứ đổ đã được tỏ ra giữa vòng họ. Ồng dùng thể thụ động. Ông không kể công thi hành các phép lạ ấy cho chính mình, nhưng nói Đức Chúa Trời đã thực hiện các điều ấy qua ông.
12:13 Về biểu hiện của các phép lạ, tín hữu Côrinhtô chẳng hề thua kém
các Hội Thánh khác. Họ chứng kiến các phép lạ từ tay sứ đồ Phaolô cũng nhiều y như các Hội Thánh khác được chứng kiến khi ông ghé thăm. Như vậy, họ chẳng bằng các Hội Thánh khác trên phương diện nào? Khác biệt duy nhất Phaolô có thể thấy chính là ông đã không làm lụy cho người Côrinhtô. Có nghĩa ông không khăng khăng đòi họ hỗ trợ tài chánh. Nếu điều này khiến họ thua kém, thì Phaolô xin họ tha thứ cho ông sự không công bằng đó. Đây là "dấu hiệu" duy nhất của sứ đồ mà ông đã không khăng khăng đòi!
H. Chuyến Thăm CõPintilò sắp Tới Của Piiaolô (12:14-13:1)
12:14 Này là lẩn thứ ba tôi sấn sàng đến cùng anh em. Có thể hiểu Phaolô đã sẵn sàng đến thăm Côrinhtô ba lần rồi, nhưng ông chỉ mới đến đó một lần. Ông không đến lần thứ nhì, vì không muốn xử lý nghiêm khắc với các tín hữu. Giờ đây ông sẵn sàng đến lẩn thứ ba, mà lần này sẽ là chuyến thăm lần thứ nhì.
Hoặc có thể câu này nói ông sắp đến thăm lẩn thứ ba. Lần thứ nhất được ghi lại trong Côngvụ 18:1. Lần thứ nhì là chuyến thăm buồn bã (Il.Côrinhtô 2:1; 13:1). Đây sẽ là chuyến đi thăm lần thứ ba.
Khi đến, Phaolô cương quyết chẳng làm lụy cho họ. Đương nhiên, ông muốn nói sẽ không nhận sự đền đáp tài chánh nào từ phía họ. Ông sẽ không nhờ họ chu cấp. Nguyên nhân là vì ông không tìm của cải vật chất của họ, nhưng tìm chính họ. Phaolô quan tâm đến con người hơn là đến vật chất.
Đối với người Côrinhtô, ông muốn đóng vai trò một người cha. Chẳng phải con cái nên chứa của quí cho cha mẹ, nhưng thà cha mẹ chứa cho con cái thì hơn. Đây đem giản là câu nói thực tế của cuộc đời như chúng ta biết. Như thường lệ, chính cha mẹ là người làm việc siêng năng chăm chỉ để cho con có ăn có mặc. Lẽ thường, con cái không chăm lo điều này cho cha mẹ. Vì vậy, Phaolô đang nói ông muốn được phép hành động như cha mẹ đối với họ.
Nên cẩn thận để đừng lý giải thêm quá nhiều vào câu này. Câu này không có nghĩa cha mẹ phải dồn chứa của cải cho tương lai con cái. Điều này không liên quan gì đến nhu cầu ữong tương lai, nhưng chỉ liên quan đến những nhu cầu thiết yếu hiện tại. Phaolô chỉ đang nghĩ đến việc chu cấp những nhu cầu trước mắt của ông khi ông đang phục vụ Chúa tại Côrinhtô. Ông quyết tâm không nương nhờ các thánh đồ tại đó. Ông không hề nghĩ họ có ừách nhiệm phải dành dụm món tiền dưỡng già cho ông, cũng không nghĩ ông phải làm việc đó cho họ.
12:15 ở đây chúng ta được thoáng nhìn qua tình yêu bất tuyệt của Phaolô dành cho dân sự Đức Chúa Trời tại Côrinhtô. ông rất vui lòng ban cho chính mình khi phục vụ không mệt mỏi và hy sinh vì linh hổn họ, tức là vì ích lợi thuộc linh của họ. ồng yêu mến họ dồi dào hơn tình yêu của những giáo sư giả đang ở giữa vòng họ dành cho họ, thế nhưng ông được họ yêu ít hơn. Dầu chẳng chút hy vọng được họ đền đáp, ông vẫn cứ tiếp tục yêu mến họ. Qua
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điều này, ông đang thực sự noi gương Chúa.
12:16 Sứ đổ dùng lại chính những từ ngữ do những người chỉ trích đang dùng để chống ông. Trên thực tế, họ đang nói: "Ổ, cứ cho là Phaolô không nhận tiền trực tiếp từ anh em. Tuy nhiên, ông đã dùng mánh khóe để nhận tiền. Ổng sai các đại biểu đến với anh em, rồi họ đưa tiền về cho ông."
12:17 Nếu tôi không trực tiếp bòn rút anh em, tôi lại sai người khác đến bòn rút sao? Sứ đồ hỏi trực tiếp người Côrinhtô xem những lời họ buộc tội ông như vậy có đúng không.
12:18 Ông trả lời cho chính cầu hỏi của mình. Cụm từ "tôi đã xin Tít" (chắc muốn nói tôi xin Tít đi thăm anh em, như bản Việt Ngữ). Nhưng Phaolô không sai Tít đi một mình. Ồng sai thêm một anh em cùng đi với Tít để khỏi có mảy may nghi ngờ động cơ của Phaolô. Điều gì xảy ra khi Tít đến Côrinhtô? Tít có khăng khăng đòi quyền lợi của mình không? Có đòi người Côrinhtô chu cấp không? Có cố lấy lợi của họ không? Không, từ phân đoạn này, dường như Tít đã làm việc kiếm sống bằng một nghề nghiệp nào đó ngoài đời. Điều này được gợi ý qua câu hỏi: "Chúng tôi há chẳng bước đi bằng một tỉnh thần sao?" (bản Việt Ngữ dịch là "bởi một Thánh Linh"), "theo cùng một dấu chân sao?" Nói cách khác, cả Tít và Phaolô đều giữ cùng một phương sách làm việc để khỏi phải nhờ người Côrinhtô chu cấp.
12:19 Từ toàn bộ điều Phaolô nói, người Côrinhtô sẽ nghĩ mục đích của ông chỉ để tự bào chữa trước mặt họ, dường như thể họ là quan án của ông vậy. Trái lại, việc ông thật sự đang làm chính là viết những điều này cho họ như viết trước mặt Đức Chúa Trời, để họ được gây đựng. ông muốn củng cố họ Ưong nếp sống Cơ Đốc và cảnh báo họ về những hiểm họa trước mắt. Ông muốn giúp họ hơn là lo binh vực danh tiếng của mình.
Những từ ngữ được cung cấp thêm (được viết nghiêng) trong cụm từ "chúng tôi làm" (trong Bản Anh ngữ) mọi điều đó, tốt hơn nên giải thích là chúng tôi viết mọi điều này (đối chiếu Il.Côrinhtô 13:10).
12:20 Phaolô ao ước khi đến Côrinhtô, ông có thể thấy Cơ Đốc nhân đang sống hòa thuận vui vẻ với nhau, đã lìa bỏ các giáo sư giả, và công nhận thẩm quyền của các sứ đồ.
Khi đến thăm, ông cũng muốn đến đem theo sự vui mừng chứ không phải nặng nề. ông sẽ rất buồn nếu thấy có những điều rẩy rà, ghen ghét, nóng giận, bất hòa (Bản Anh ngữ là "những tham vọng ích kỷ"), cùng mọi hình thức khác của sự ữanh chấp theo xác thịt.
12:21 Suy cho cùng, những người Côrinhtô này là sự vui mừng và là mão ưiều vui mừng của Phaolô. Họ chính là cớ khoe mình của ông. Đương nhiên ông không muốn đến với họ để rồi phải hổ thẹn về họ. Ông cũng không muốn phải khóc lóc về nhiều người trước đã phạm tội mà vẫn không ăn năn về những sự ô uế, gian dâm và luông tuồng họ đã phạm.
Nhiêu người trước đã phạm tội này là ai? Chỉ có lý khi cho rằng họ đã ở ương Hội Thánh Côrinhtô; nếu không,
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Ông không luận đến họ như vậy trong một bức thơ gỏi cho Hội Thánh. Nhưng không thể cho rằng họ là tín hữu thật. Câu này nói cụ thể họ phạm những tội ấy, và ở chỗ khác Phaolổ nói rõ ràng bất cứ ai có đời sống đặc trưng bởi hành vỉ như thế thì đều không hưởng được Nước Đức Chúa Trời (I.Côrinhtô 6:9, 10). Sứ đồ sẽ khóc lóc về những người ấy vì nếu họ không ăn năn thì bởi đó sẽ bị dứt phép thông công.
Darby nói đoạn này mớ đầu với từng ười thứ ba và kết thúc với những tội lỗi ghê tởm dưới đất. Ông thấy giữa hai phần đó có phương thuốc giải - là quyền năng của Đấng Christ ưên sứ đồ Phaolô.50
13:1 Phaolô sắp đến thăm Côrinhtô. Khi đến, những trường hợp phạm tội giữa vòng tín hữu sẽ bị đem ra điều Ưa. Những cuộc điều tra như thế sẽ tiến hành đúng theo nguyên tắc thiên thượng được thiết lập ưong Phụctruyển Luậtlệ Ký 19:15: " Mọi việc sẽ định cứ lời khai của hai hoặc ba người làm chứng." Phaolô không nói ông sẽ tổ chức phiên tòa. Việc này do hội chúng địa phương thực hiện, và ông sẽ làm người cố vấn cho họ.
I. Quyển Sứ Đồ của Piiaolô Được Hậu Thuẫn Chính Bãi Người Cỗ rinh tô (13:2-6)
13:2 Trong chuyến thăm họ lần thứ hai - nếu không phải thì đã không ghi lại như thế - Phaolô báo trước sẽ xử lý nghiêm khắc những người phạm tội. Giờ đây dầu vắng mặt, ông vẫn báo trước cho họ rằng nếu lại đến, ông chẳng dung thứ cho người vẫn đang phạm tội.
13:3 Người Côrinhtô đã bị các giáo sư giả lừa dối đến độ nghỉ ngờ Phaolô không phải là sứ đồ thật. Trên thực tế, họ thực sự thách thức Phaolô cung cấp bằng chứng cho thấy ông là phát ngôn nhân thật của Đức Chúa Trời. Đâu là những bằng chứng cho thấy Đấng Christ thực sự đang phán qua ông? Vị sứ đồ mở đầu câu ưả lời bằng cách trích lời đòi hỏi xấc xược của họ: "Vì anh em phải có một bằng cớ rằng Đấng Chrisỉ phán bởi tôi..."
Và rồi trong một câu chua trong ngoặc, ồng nhắc họ nhớ Đấng Christ đã bày tỏ chính Ngài cho họ qua ông cách mạnh mẽ. Chẳng cỏ điều nào yếu đuối nơi cuộc cách mạng lớn lao trong đời sống họ khi họ tín sứ điệp Tin Lành.
13:4 Nhắc đến những chữ "yếu đuối" và "mạnh mẽ" khiến Phaolô nhớ lại nghịch lý về sức mạnh ra từ sự yếu đuối vốn thấy rõ trong đời sống của Cứu Chúa và đời sống của những tôi tớ Ngài. Chúa chúng ta nhơn sự yếu đuối đã bị đóng đinh vào thập tự giá (Bẳn Anh ngữ "bị đóng đinh trong sự yếu đuối"), nhưng Ngài sống bởi quyển phép Đức Chúa Trời. Vì vậy bản thân môn đồ Ngài yếu đuối, nhưng Chúa thể hiện quyển phép Ngài qua họ. Phaolô nói chúng tôi... nhờ quyển phép Đức Chúa Trời cũng sống với Ngài, đặng làm việc giữa anh em, ông không nói đến sự sống lại. Đúng hơn, ông nói khi đến thăm, ông sẽ bày tỏ quyển phép mạnh mẽ của Đức Chúa Trời để xử lý những người đang phạm tội. Họ nói ông là yếu đuối và đáng khỉnh; ông sẽ chứng tỏ cho họ thấy ông có thể mạnh mẽ để thi hành kỷ luật!
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13:5 Câu này nối kết với phần thứ nhất của câu 3 như sau: "Vì anh em phải có (Bản Anh ngữ "tìm") một bằng cớ rằng Đấng Christ phán bởi tôi..., nên chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng." Chính họ là bằng chứng về tư cách sứ đồ của ông. Chính nhờ ông mà họ được đưa đến với Cứu Chúa. Nếu muốn nhìn thấy những bằng cớ xác chứng cho ông, họ nên tìm ở nơi chính bản thân họ.
Câu 5 thường bị lạm dụng để dạy rằng chúng ta phải ưa xét trong chính bản thân mình để tìm sự bảo đảm về sự cứu rỗi, nhưng điều này có thể dẫn đến nản lòng và nghi ngờ. Trước tiên và quan trọng hơn hết, sự bảo đảm về sự cứu rỗi đến bới Lời Đức Chúa Trời. Giây phút chúng ta tin cậy Đấng Christ thì cũng chính là lúc chúng ta có thể nhờ thẩm quyền của Kinh Thánh để biết mình đã được tái sanh. Thời gian dần trôi, chúng ta thực sự tìm thấy nhiều bằng chứng khác nữa của nếp sống mới - lòng yêu mến mới mẻ đối với sự thánh khiết, sự ghét tội cách mới mẻ, yêu mến anh em, sự công bình trong nếp sống đạo, vâng lời, và phân rẽ khỏi thế gian.
Nhưng không phải Phaolô đang bảo người Côrinhtô tự ưa xét mình để tìm bằng chứng về sự cứu rỗi họ. Trái lại, ông đã yêu cầu họ tìm chính trong sự cứu rỗi của họ để thấy bằng chứng về tư cách sứ đồ của ông.
Chỉ có hai khả năng: hoặc Đức Chúa Jêsus Chrỉsỉ ở trong họ, hoặc họ đáng bị bỏ, tức là giả mạo. Chữ được dịch là "đáng bị bổ" được dùng để mô tả những thứ kim loại khi đem ra thử thì thấy là giả. Vì vậy, người Côrinhtô một là tín đổ thật, hai là đáng bị bỏ vì đã không vượt qua được xét nghiệm này.
13:6 Nếu kết luận họ đã thực sự được cứu, thì đương nhiên phải dẫn đến kết luận Phaolồ là thật và không đáng bị bỏ. Sự biến đổi kỳ diệu xảy ra ương đời sống người Côrinhtô chắc chắn không thể đến qua giáo sư giả được.
J. Lòng Khao Khát của Phaolô Muốn Làm ích Lợi Cho Người Côrínhtô (13:7-10)
13:7 Giờ đây, Phaolô tiếp tục đề tài kỷ luật những thành viên đang phạm tội ương Hội Thánh Côrinhtô. Ông nói mình đang cầu xin Đức Chúa Trời cho người Côrỉnhtô đừng làm việc ác nào bằng cách chấp thuận tội lỗi giữa vòng họ, nhưng xin Chúa cho họ không ngừng thực hiện công tác kỷ luật và khôi phục những thành viên phạm tội. Ông không xin Chúa điều này để tỏ ra chính ông có vẻ được Ưng chịu, hay được xuất hiện ương bối cảnh thuận lợi hơn. Ông không muốn họ làm như vậy chỉ cốt để lấy sự vâng lời ấy của họ để làm bằng chứng cho thẩm quyền của mình. Ông không hề nghĩ như vậy. ông muốn họ làm việc đỏ vì là điều phải lẽ, đúng và ngay thật. Và ông thà để họ làm việc đó, chữ dù điều đó có nghĩa ông dường như đáng bị bổ.
Một lần nữa ở đây, chúng ta có bằng chứng về tinh thần không ích kỷ của Phaolô. Trong cuộc đời cầu nguyện, ông luôn luôn nghĩ đến những điều ích lợi cho người khác chứ không nghĩ đến những điều nhằm đánh giá cao chính mình. Nếu Phaolô cầm roi đến cùng
người Côrinhtô, khẳng định thẩm quyền của mình, và thành công trong việc bắt họ vâng theo những mệnh lệnh ông truyền phải thi hành kỷ luật, thì ông có thể dùng đấy làm lập luận chống lại các giáo sư giả. Ồng có thể nói đây là bằng chứng về thẩm quyền hợp pháp của mình, nhưng ông thà để người Côrinhtô tự thi hành những biện pháp cần thiết khi ông vắng mặt thì tốt hơn, dầu điều đó có thể đẩy ông vào thế bất lợi trước mặt những người duy luật pháp.
13:8 Chữ "chúng tôi" ương câu này chắc nói đến các sứ đổ. Phaolô đang nói mọi điều họ làm thì phải làm để đề cao lẽ thật của Đức Chúa Trời, và không làm vì bất kỳ động cơ ích kỷ nào. Ngay cả vấn đề kỷ luật, cũng không được phép để tư tưởng thù hằn cá nhân xen vào. Mọi điều phải được thực thỉ vì vinh hiển của Đức Chúa Trời và vì ích lợi của những Cơ Đốc nhân khác.
13:9 Ở đây, một lần nữa sứ đồ bày tỏ tính thần hoàn toàn không ích kỷ của ông đối với người Côrinhtô. Nếu sự yếu đuối, hạ mình và bị mắng nhiếc của ông khiến họ được vững mạnh ương những điều thuộc về Chúa, thì ông hết sức vui mừng. Đang khi vui mừng như vậy, ông cũng cầu xin Chúa cho họ có thể được nên trọn vẹn. Đối với vấn đề xử ưí những người phạm tội giữa vòng họ, Phaolô cầu xin Chúa cho họ có thể được nên trọn vẹn. Lòng khao khát sốt sắng của ông chính là để toàn bộ ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện trong đời sống họ. Hogde nói: "Phaolô cầu xin Chúa cho họ có thể được khôi phục trọn vẹn từ tình ưạng rối loạn, tranh chấp và làm ác mà họ đã sa vào trước đó."51
13:10 Chính vì muốn họ được nên trọn vẹn mà ông viết thơ này. Ông muốn viết thư đang khỉ vắng mặt để đem lại được những kết quả này, hơn là khi có mặt ông phải dùng thẳng phép, đúng theo quyền Chúa ban cho. Nhưng nếu như ông có mặt và xử lý họ nghiêm khắc, thì vẫn nhằm gây dựng họ chứ không phải để diệt họ.
K. Lời Tạm Biệt Của Phaolô Trong ơn của Đức Chúa Trái Ba Ngôi (13:11-14)
13:11 Giờ đây, sứ đồ kết thúc đột ngột bức thơ đầy sóng gió này. Sau khỉ chào tạm biệt họ (chào thăm ữong tiếng Hylạp nghĩa đen là "hãy mừng rỡ"), ông đưa ra bốn lời khuyên. Thứ nhất, họ khá theo đến sự trọn lành. Đây cũng là động từ được dùng nói đến việc vá lưới ữong Mathiơ 4:21, và cũng có nghĩa "sửa lại đường lối của anh em." Người Côrinhtô phải thôi cãi lẫy và phạm tội, để sống hòa thuận với nhau.
Hãy yên ủi mình, cũng có thể hiểu là "được khích lệ" hay "được khuyên bảo." Họ đã được sứ đồ Phaolồ cho những lời khuyên bảo kiên quyết, ổ đây, ông bảo họ lấy lòng vui tiếp nhận những lời khuyên bảo này và làm theo.
Hiệp một tâm tình. Đương nhiên, cách duy nhất để Cơ Đốc nhân có thể hiệp một tâm tình chính là có đồng tâm tình của Đấng Christ. Đó chính là suy nghĩ đúng như Ngài nghĩ, bắt mọi ý tưởng và lý luận của họ phải phục Đấng Christ.
ở cho hòa thuận. Từ 12:20, rõ ràng giữa họ có tranh cãi và cãi lộn. Khi để
tính thần duy luật pháp xen vào thì luôn luôn xảy ra như vậy. Vì vậy ở đây Phaolô bảo họ trước hết phải kỷ luật người phạm tội và sống hòa thuận với những anh em Cơ Đốc của mình.
Nếu làm như vậy, thì Đức Chúa Trời của sự yêu thương và bình an sẽ ờ cùng anh em. Đương nhiên, ừên một phương diện, Chúa luôn luôn ở với dân sự Ngài. Nhưng câu này muốn nói Ngài sẽ bày tỏ chính Ngài cho họ cách đặc biệt gần gũi và trìu mến nếu họ chịu vâng theo những điều này.
13:12 Cái hôn thánh là cách chào thăm đặc trưng giữa vòng Cơ Đốc nhân thời các sứ đồ. Được gọi là cái hôn thánh, ý nói đó không chỉ là biểu tượng về tình cảm bề ngoài, nhưng hết sức thành thật và thanh sạch. Ngày nay tại nhiều quốc gia, Cơ Đốc nhân vẫn còn giữ việc này. Tuy nhiên, tại một số quốc gia, những người nam hôn nhau sẽ bị xuyên tạc là dấu hiệu của đồng tính luyến ái. Không bắt buộc phải giữ một truyền thống như thế nếu nó khiến lời chứng Cơ Đốc bị chê ưách ưầm trọng. Trong những trường hợp như vậy, cái bắt tay thánh sẽ đáng chuộng hơn. Hoged nói:
Đây không phải là mạng lịnh truyền dạy một bổn phận vĩnh viễn, nhưng tinh thần của mạng lịnh này ấy là: Cơ Đốc nhân phải bày tỏ tình yêu thương nhau theo cách được phê chuẩn bởi chính thời đại và cộng đồng đang sống.52
(Bản Anh ngữ mở đầu câu 13:13: "Hết thảy thánh đổ chào anh em, " còn bản Việt Ngữ nhập chung với câu 12). Lời chào thăm từ hết thảy các thánh đồ sẽ nhắc người Côrinhtô nhớ đến phạm vi mối thông công họ được bước vào, và cũng cho họ biết các Hội Thánh khác đang muốn nhìn thấy họ tiến bộ và vâng phục Chúa.
13:13 (Bản Anh ngữ là 13:14) ỏ đây chúng ta có một ương những lời chúc phước tuyệt vời nhất của Tân Ước, và lời chúc phước duy nhất bao gồm cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Lenski kết luận: Với hình ảnh vị đại sứ đồ giang tay trên người Côrinhtô, cùng với lời chúc phước sâu sắc này trong Tân Ước, tiếng nói ông chìm dần vào im lặng. Nhưng lời chúc phước vẫn còn mãi trong lòng chúng /a.53
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THƠ GỞI CHO NGƯỜI GALATI

Giới Thiệu
"Bản Hiến Chương 'Magna Charta' về quyền tự do thuộc linh cho toàn thế giới và cho mọi thời đại." - Charles R. Erdman
I. Vị Trí Độc Đáo Trong Kinh Thánh
Phần lớn những người nói tiếng Anh, cũng như rất nhiều người Pháp, mang nguồn gốc Celtic - tức là người Tô Cách Lan, Ái Nhĩ Lan, người Xứ Welsh, hay Breton. Những nhóm dân tộc này sẽ đặc biệt thích thú khi biết một ưong những bức thơ sớm nhất của Phaolô được viết cho tổ tiên của họ ("Galatia," "Celt," và "Gaul" thảy đều là những từ ngữ có liên quan).
Khoảng năm 278 T.C., một số rất đông những người Gaul Châu Âu này đã di cư đến phần đất ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ. Biên giới của họ được xác lập và quốc gia của họ được đặt tên là "Galatia." Nhiều người nghĩ có thể thấy những đặc điểm "Celtic" trong những vấn đề như tính dễ thay đổi của người Galati (Ưong Công Vụ 13 và Galati 3:1, v.v...).
Tuy có thể như thế, nhưng bức thơ gởi cho người Galati làm trọn vai ưò hết sức quan trọng trong Cơ Đốc giáo thời kỳ đầu. Dầu thường được xem như là "bản thảo đầu tiên" của thơ Rôma (vì thơ này nói về Tin Lành của ân điển, Ápraham, luật pháp, v.v..., theo cách tương tự nhau), nên thơ Galati là nỗ lực kiên quyết, cứng rắn và tha thiết để cứu Cơ Đốc giáo khỏi tiở thành một hệ phái theo Đấng Mê si của Do Thái duy luật pháp. Chúng ta không biết chính người
Galati đã phản ứng thế nào, nhưng Tin Lành của ân điển, không bởi các việc làm theo luật pháp, đã đắc thắng, và Cơ Đốc giáo vẫn tiếp tục trở thành đức tin toàn cầu.
Trong Thời cải Chánh, thơ Galati quan trọng đối với Luther đến nỗi ông nói đến sách này là "Kaethe của tôi" (là tên gọi trìu mến ông đặt cho vợ mình). Tác phẩm Giải Nghĩa Thơ Galati ảnh hưởng đến không những cho giới học giả, mà còn trong giới bình dân, và hiện nay vẫn còn được xuất bản và nghiên cứu.
li. Quyền Tác Giả
Chưa có ai thắc mắc nghiêm túc về tác quyền đích thực của Phaolô. Thơ này được ừích đẫn là của Phaolô bởi các giáo phụ Polycarp, Ignatius, Justin Martyr, Origen, Irenaeus, Tertullian và Clement ở Alexandria. Thơ Galati được liệt kê ữong Bộ Kinh Điển Muratorian là thơ của Phaolô, và chắc do lối nói bài trừ khuynh hướng Do Thái giáo rất mạnh mẽ của thơ, nên được đứng đầu ương Bộ Kỉnh Điển Apostolicon của Marcion. Do đó ngoại chứng cho thơ rất vững chắc.
Nội chứng cho tác quyền của Phaolô bắt đầu từ những câu nhắc đến bản thân trong 1:1 và 5:2, nhận định ở gần cuối thơ (6:11) rằng ông viết thơ bằng "chữ lớn." Người ta thường hiểu điều
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này ám chỉ đến chứng bịnh đau mắt khả dĩ của vị sứ đồ. Bằng chứng hậu thuẫn bao gồm sự kiện người Galati đã từng có lần sẵn lòng móc mắt của họ cho Phaolô. Rất nhiều ghi chú lịch sử ăn khớp với sách Công Vụ. Cuộc tranh luận về phép cắt bì và Phaolô có phải là sứ đồ thật hay không là những vấn đề đang bùng lên vào giữa thập kỷ 50 và 60 nhưng sau đó đã nhanh chóng tắt lặng.
III. Thời Điểm Viết
Thời điểm viết thơ tùy thuộc vào ý nghĩa chính xác của cụm từ "các hội thánh ở xứ Galatỉ" và "người Galati." Nếu cụm từ này chỉ về vùng phía nam của Tiểu Á, thì rất có thể thơ được viết ra ở một thời điểm sớm hơn, thậm chí trước cả Giáo Hội Nghị Giêrusalem. Nếu nói đến vùng phía Bắc, thì đòi hỏi thơ được viết muộn hom.
Về mặt địa lý, từ ngữ "xứ Galati" được dùng để chỉ về vùng phía bắc, và về mặt chính trị, từ ngữ này được dùng chỉ về vùng phía nam - tỉnh Galati của người Lamã.
Thuyết Bắc Galati là thuyết tiêu chuẩn mãi đến những năm 1800, và hiện nay hầu như vẫn được các học giả người Đức chấp nhận. Không có bằng chứng nào cho thấy Phaolô đã từng thi hành chức vụ cho "người Galati" ở khu vực đó, nhưng đương nhiên không loại trừ khả năng ấy.
Đặc biệt kể từ khi Sừ William Ramsay phổ biến rộng rãi thuyết Nam Galati, thuyết này đã được chấp nhận rộng rãi tại Anh Quốc và Bắc Mỹ. Vì Luca dành phần lớn nội dung Ương sách
Công Vụ cho công tác truyền giáo của Phaolô trong vùng này (Antỉốt xứ Bisiđi, Ycôni, Líttrơ và Đẹtbơ), nên rất có thể sứ đồ đã viết thơ cho những tân tín hữu của mình tại đó. Vì Phaolô truyền giảng Tin Lành cho vùng Nam Galati trong Hành Trình Truyền Giáo Thứ Nhất, rồi thăm lại vùng đó trong Hành Trình Truyền Giáo Thứ Nhì, nên có thể thơ Galati được viết ra sớm. Nếu thơ này được viết trước Giáo Hội Nghị Giêrusalem ở Công Vụ 15 (năm 49 S.C.), điều này sẽ giải thích vì sao vấn đề chịu cắt bì vẫn còn hết sức nóng hổi. Theodor Zahn, một học giả bảo thủ hàng đầu của Đức, xác định thơ Galatỉ được viết ra ữong Hành Trình Truyền Giáo Thứ Nhì của Phaolô, và viết từ thành Côrinhtô. Điều này khiến thơ Galatỉ trở thành bức thơ viết sớm nhất của Phaolô.
Nếu thuyết Bắc Galati là đúng, thì thơ Galati có lẽ được viết ra vào khoảng thập niên 50, có lẽ sớm nhất là năm 53, nhưng chắc được viết ra muộn hơn.
Theo như chúng ta tín, nếu thuyết Nam Galati là đúng, và đặc biệt nếu thơ Galati được viết trước khi Phaolô đến dự Giáo Hội Nghị Giêrusalem (là hội nghị quyết định vấn đề chịu cắt bì cho những Cơ Đốc nhân ngoại bang), thì có thể xác định sách này được viết vào năm 48 s.c.
IV. Bối Cảnh Và Chủ Để
Trong những hành trình truyền giáo đầu tiên, sứ đồ Phaolô đã thăm vùng Tiểu Á, dạy sứ điệp vinh hiển của sự cứu rỗi duy bởi đức tin nơi một mình Đấng Christ mà thôi. Rất nhiều thính
Ắt hẳn lòng Phaolô tràn đầy đau đớn
BỐ CỤC
ì. VÊ BẲN THÂN: PHAOLÔ BINH vực THẨM QUYÊN CỦA MÌNH (Đoạn 1,2)
A. Mục Đích Viết Thơ của Phaolô (1:1-10)
B. Lời Phaolô Binh Vực Sứ Điệp Và Chức Vụ Mình (1:11 - 2:10)
c. Phaolô Quở Trách Phierơ (2:11-21)
li. VỀ GIÁO LÝ: PHAOLÔ BINH vực sự XƯNG CÔNG BÌNH BỞI ĐỨC TIN (3:1-5:1)
À. Lẽ Thật Vĩ Đại của Tin Lành (3:1-9) B. Luật Pháp Nghịch Với Lời Hứa (3:10-18) c. Mục Đích Cua Luật Pháp (3:19-29) D. Con Trẻ Và Con Trưởng Thành (4:1-16). E. Ách Nô Lệ Hay Tự Do (4:17 - 5:1)
HI. VÊ NẾP SỐNG ĐẠO: PHAOLÔ BINH vực QUYÊN Tự DO cơ Đốc TRONG THÁNH LINH (Đoạn 5:2 - 6:18)
A. Hiểm Họa của Chủ Nghĩa Duy Luật Pháp (5:2-15) B. Quyền Năng Cho Sự Thánh Khiết (5:16-25)
giả của ông đã được cứu rỗi, nhiều hội thánh Đấng Christ thành lập và phần lớn ở xứ Galati. Cư dân xứ Galati nổi tiếng là không yên, hiếu chiến và thay đổi thất thường.
Sau khi Phaolô rời vùng này, các giáo sư giả đã xen vào nhiều hội thánh và giới thiệu giáo lý sai lầm. Họ dạy sự cứu rỗi bởi đức tin nơi Đấng Christ kèm với việc giữ luật pháp. Sứ điệp của họ pha ưộn Cơ Đốc giáo với Do Thái giáo, ân điển với luật pháp, Đấng Christ với Môỉse. Họ còn cố làm cho người Galati lìa bỏ Phaolô bằng cách nói ông không phải là sứ đồ thật của Chúa nên bởi đó sứ điệp của ông không đáng Un. Họ tìm cách phá hủy lòng tín quyết nơi sứ điệp này bằng cách phá hoại lòng tín nơi sứ giả. Rất nhiều Cơ Đốc nhân người Galati bị tác động bởi những gợi ý gian ác của họ.
thất vọng khi nghe tín như thế từ xứ Galatỉ! Có phải công khó của ông giữa vòng dân này đã trớ nên vô ích? Liệu còn cứu được các Cơ Đốc nhân này thoát khỏi những sự dạy dỗ duy luật và thiên Do Thái giáo hay không? Phaolô được thôi thúc để hành động mau lẹ và dứt khoát. Ông cầm bút lên viết bức thơ đầy phẫn nộ này cho con cái yêu dấu của ông ưong đức tín. Trong thơ, ông nêu ra đặc tánh thật của sự cứu rỗi đúng như đã được ban ra bởi ân điển từ đầu cho đến cuối, không kiếm được nhờ giữ trọn hay giữ một phần luật pháp. Các việc lành không phải là điều kiện để được cứu rỗi, nhưng là bông ưái của sự cứu rỗi. Cơ Đốc nhân đã chết đối với luật pháp; người ấy sống cuộc đời thánh khiết, không phải bởi những nỗ lực riêng của mình, nhưng nhờ quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời đang ngự ữong lòng.

c. Những Lời Khuyên Thực Tiễn (5:! D. Kết Luận (6:11-18)

CHÚ
I. VỀ BẢN THÂN: PHAOLÔ BINH vực THẨM QUYỀN CỦA MÌNH (Đoạn 1,2)
A. Mục Đích Viết Thổ của Phaolô (1:1-10)
1:1 Ngay từ đầu, Phaolú quả quyết sự kêu gọi ông làm sứ đổ là sự kêu gọi thiên thượng. Sự kêu gọi ấy không phát xuất từ con người, cũng không phải do Đức Chúa Trời truyền đạt thông qua một con người nào. Sự kêu gọi ấy đến trực tiếp bởi Đức Chúa Jêsus Christ và Đức Chúa Trời, tức là Cha, Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Ai được kêu gọi như vậy bởi một mình Đức Chúa Trời và chịu ưách nhiệm với một mình Đức Chúa Trời mà thôi, thì có quyền tự do để rao giảng sứ điệp của Đức Chúa Trời mà không sợ con người. Vì vậy sứ đồ Phaolô độc lập với mười hai sứ đồ và mọi người khác, cả về mặt sứ điệp và về chức vụ của ông.
Trong câu Kinh Thánh này, thần tánh của Đức Chúa Jêsus vừa được nói rõ vừa được hàm ý. Thần tánh được nói rõ ương cụm từ cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Jẽsus Chrỉsỉ. Được ám chỉ bởi phương cách Phaolô liên kết Đức Chúa Jẽsus Chrisỉ với Đức Chúa Trời, tức là Cha, đặt cả hai Đấng ngang hàng với nhau. Sau đó Đức Chúa Trời, tức là Cha, được nhắc đến như là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Phaolồ có lý do vững chắc để nhắc người Galati nhớ điều này. Sự sống lại là bằng chứng Đức Chúa Trời 16-6:10) GIẢI
hoàn toàn thỏa mãn với công tác của Đấng Christ để cứu rỗi chúng ta. Dường như người Galati không hoàn toàn thỏa lòng với công tác của Cứu Chúa, vì họ đang cố gắng cải thiện công tác ấy bằng cách bổ sung thêm những nỗ lực riêng để giữ luật pháp.
Phaolô được kêu gọi bởi Đấng Christ phục sinh, trái với mười hai sứ đồ, là những người được kêu gọi bởi chính Đức Chúa Jêsus ưong chức vụ tại thế của Ngài. Từ đó ứở đi, sự phục sinh hình thành một phần quan Ương Ương sứ điệp của ông.
1:2 Sứ đồ liên kết mình với hết thảy anh em và những người đang ở với ông. Những anh em này đã cùng với ông kêu gọi người Galati giữ vững chân lý của Tin Lành. Bức thơ này gởi đến các hội thánh ở xứ Galati, cho thấy sự thiêu nhiệt tình cách có chủ ý. Thông thường, Phaolô gọi các tín hữu là "hội thánh của Đức Chúa Trời," "thánh đồ," hoặc "người trung tín Ương Đức Chúa Jêsus Christ." Ông thường diễn tả những lời tạ ơn vì cớ những Cơ Đốc nhân, hoặc ca ngợi Chúa vì những đức tánh của họ. Ông thường xuyên đề cập đích danh những cá nhân. Nhưng ở đây không có yếu tố nào như thế cả. Tính nghiêm trọng của lầm lỗi Ưong các hội thánh xứ Galati khiến ông nghiêm khắc và lạnh lùng đối với họ.
1:3 Ân điển và bình an là hai từ ngữ tuyệt vời của Tin Lành. Ân điển là sự nhân từ không xứng đáng được nhận do
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Chúa ban cho những tội nhân gian ác. Thay vì đòi hỏi con người phải làm, ân điển cho biết Đức Chúa Trời đã làm gì, và mời gọi con người đến nhận sự cứu rỗi như một món quà tặng không. Scoíỉeld nói: "Thay vì tìm kiếm con người tốt lành để ân điển có thể chấp nhận họ được, thì ân điển đang tìm kiếm những con người đã bị định tội, có tội, không thể nói nên lời và bất lực, để có thể cứu rỗi họ, làm họ nên thánh và vinh hiển."
Bình an là kết quả của ân điển. Khi tội nhân tiếp nhận Cứu Chúa, người được bình an với Đức Chúa Trời. Người yên nghỉ vì biết hình phạt cho tội lỗi mình đã được ưả xong, mọi tội đã được tha, và người sẽ không bao giờ bị định tội nữa. Nhưng ân điển không những cứu rỗi; ân điển còn gìn giữ. Chúng ta không những cần đến phước hạnh do được bình an với Đức Chúa Trời, mà còn cần sự bình an của Đức Chúa Trời. Đây là những phước hạnh Phaolô chúc cho người Galati khi mở đầu bức thơ. Chắc chắn người Galati nhận thấy những phước hạnh này không bao giờ nhờ luật pháp mà có được. Luật pháp đem rủa sả đến cho mọi người nào vi phạm các điều khoản của luật pháp. Luật pháp không hề đem bình an đến cho bất kỳ linh hồn nào.
1:4 Tiếp theo, Phaolô nhấc cho độc giả nhớ lại giá phải ưả hết sức lớn lao để họ nhận được sự cứu rỗi. Hãy để ý những chữ: Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Đấng phó mình vì tội lỗi chúng ta. Nếu Ngài đã phó mình để giải quyết xong vấn đề tội lỗi, thì chúng ta vừa không cần, vừa không thể bổ sung thêm vào một công tác như thế, hoặc để giúp chuộc tội lỗi chúng ta bằng cách giữ luật pháp. Đấng Christ là Cứu Chúa duy nhất và đầy đủ. Đấng Christ chịu chết để cứu chúng ta khối đời ác này. Điều này bao gồm không những về sự bại hoại đạo đức và chính trị của đời này, mà còn về cả thế giới tôn giáo vốn pha ưộn các nghi thức và lễ hội với đức tín nơi Đấng Christ. Do đó, hết sức đúng lúc để nhắc người Galatỉ nhớ họ đang quay trỗ về với chính hệ thống mà Đấng Christ đã chịu chết để cứu họ ra khỏi! Sự cứu chuộc của Đấng Christ là đúng theo ý muôn của Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta. Câu này kể công đứng nơi đúng chốn - không phải bởi những nỗ lực yếu ớt đáng thương của con người, nhưng trái lại là bởi ý muốn tối thượng của Đức Chúa Trời. Câu này nhấn mạnh Đấng Christ là con đường cứu rỗi của Đức Chúa Trời và không còn con đường nào khác.
Câu 4 phải là lời nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời không quan tâm đến việc cải thiện thế giới này, hay khiến cho con người được thoải mái ưong thế giới ấy, nhưng Ngài quan tâm đến việc giải cứu con người khỏi đời ác này. Những điều ưu tiên của chúng ta phải trùng với Ngài.
1:5 Theo Tin Lành của ân điển, mọi vinh hiển cho sự cứu rỗi của con người đều quy về Đức Chúa Cha và về Đức Chúa Jêsus Christ. Con người không thể chia sẻ vinh hiển này với tư cách vị đồng cứu tinh với Đấng Christ bằng cách tuân giữ luật pháp.
Mỗi cụm từ trong năm câu Kinh Thánh này đều có ý nghĩa, chỉ vài từ ngữ đã diễn tả biết bao nhiêu chân lý. Phaolô phát biểu dưới dạng phôi thai về hai để tài chính sẽ chiếm hết phần còn lại của thơ - thẩm quyền của ông trong tư cách sứ đổ và Tin Lành của ông về ân điển của Đức Chúa Trời. Giờ đây ông đã sẵn sàng để nói trực tiếp với người Galati về nan đề trước mắt.
1:6,7 Phaolô lập tức đối chất với người Galati về việc họ sẵn sàng đón nhận sự sai lầm. ông thật sửng sốt vì họ từ bỏ chân lý của Tin Lành đột ngột như thế, và ông long ữọng gọi. hành động của họ là bỏ Đức Chúa Trời để đi theo một Tin Lành giả dối (Bản Việt ngữ ghi là "Tin Lành khác"). Đức Chúa Trời đã gọi họ vào trong ơn của Đàng Christ; giờ đây họ lại đang đặt mình dưới sự rủa sả của luật pháp. Họ đã tiếp nhận Tin Lành thật; giờ đây họ đang bỏ Tin Lành thật để lấy Tin Lành khác mà thực ra không hề là Tin Lành chi cả. Đó chỉ là một sứ điệp bị xuyên tạc, pha ừộn ân điển với luật pháp.
1:8,9 Phaolô hai lần công bố lời rủa sả long trọng của Đức Chúa Trời ưên bất cứ ai rao giảng một Tin Lành nào khác. Đức Chúa Trời có một sứ điệp duy nhất cho những tội nhân đã bị định đoạt số phận: Ngài ban sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tín, hoàn toàn không cần đến việc giữ luật pháp. Những ai cồng bố con đường cứu rỗi nào khác thì tất nhiên họ phải bị rủa sả. Giảng một sứ điệp dẫn đến sự tiêu diệt linh hồn đời đời thì nghiêm trọng biết bao.
Phaolô không nhân nhượng những giáo sư giả như thế và chúng ta cũng không nên nhân nhượng. John Stott cảnh cáo:
Chúng ta đừng quáng mắt — như rất nhiều người đang bị — trước những con người, những ân tứ hay chức vụ của những giáo sư trong hội thánh. Họ có thể đến với chúng ta với phong cách hết sức chững chạc đàng hoàng, có thẩm quyền và uyên bác. Có thể họ là những giám mục hay tổng giám mục, giáo sư đại học hoặc thậm chí chính đức giáo hoàng nữa. Nhưng nếu họ đem đến một Tin Lành nào khác hơn Tin Lành đã được rao giảng bởi các sứ đồ và được ghi lại trong Tân Ước, thì phải khước từ họ. Chúng ta đem Tin Lành để làm tiêu chuẩn đánh giá họ; chúng ta không đem họ làm tiêu chuẩn đánh giá Tin Lành. Đúng như Dr. Alan Cole diễn tả: "Con người bề ngoài của sứ giả không xác chứng giá trị của sứ điệp người ấy; trái lại, bản chất của sứ điệp sẽ xác chứng giá trị sứ giả."1
Lưu ý sứ đồ nói thiên sứ trên trời,
chứ không nói "thiên sứ đến từ Đức Chúa Trời." Thiên sứ trên trời có thể đem đến một sứ điệp sai lầm, nhưng thiên sứ đến từ Đức Chúa Trời thì không. Không còn ngôn ngữ nào diễn tả rõ ràng hem thế nữa về tính độc nhất vô nhị của Tin Lành. Đây là con đường cứu rỗi duy nhất. Nỗ lực của bản thân hay công đức của con người không có phần trong đó. Duy một mình Tin Lành ban sự cứu rỗi mà không đòi tiền hay đòi giá. Trong khi luật pháp cỏ lời rủa sả những ai không tuân giữ được luật pháp, thì Tin Lành có lời rủa sả cho những ai tìm cách thay đổi Tin Lành này.
1:10 Đến đây, chắc Phaolô nhớ lại kẻ thù đã vu cáo ông thay đổi sứ điệp cho phù hợp với thính giả của ông, vì vậy trên thực tế ông đang hỏi: "Khi quả quyết chỉ có một Tin Lành duy nhất, thì tôi đang cố gắng làm đẹp lòng con người, hay đẹp lòng Đức Chúa Trời?" Hiển nhiên, ông không đang cố gắng làm đẹp lòng người khác vì họ ghét lời đề nghị nào cho rằng chỉ có một con đường duy nhất đến Thiên đàng. Nếu Phaolô thay đổi sứ điệp của mình cho phù hợp với con người, thì ông chẳng còn là tôi tớ của Đấng Christ nữa; ừên thực tế, ông sẽ đang ưêu chọc cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng ữên mình.
B. Lời PhaolO Bỉnh vực Sử Điệp Và Chức Vụ Minh (1:11-2:10)
1:11,12 Giờ đây sứ đồ nêu sáu lập luận để binh vực sứ điệp và chức vụ mình. Thứ nhất, Tin Lành này được nhận lãnh bới khải thị thiên thượng và không lệ thuộc vào loài người. Tin Lành này chẳng phải đến từ loài người theo ý nghĩa con người đã không tạo ra Tin Lành đó. Suy gẫm chốc lát cũng đã khẳng định ngay được điều này. Tin Lành của Phaolô gồm mọi sự của Đức Chúa Trời, chứ không có bất kỳ thứ gì của con người. Đây không phải là kiểu sự cứu rỗi do con người vạch ra! Phaolô cũng không nhận Tin Lành ấy từ người khác, cũng không học Tin Lành đó qua sách vớ. Tin Lành đó đến với ông bới sự tỏ ra trực tiếp của Đức Chúa Jêsus Christ.
1:13,14 Thứ nhì, không thể nói Phaolô không đưa luật pháp Do Thái vào ưong Tin Lành của ông là do ông không biết gì hết về Dữ Thái giáo. Bởi nòi giống và bới huấn luyện, ông đã đắm mình sâu ưong.luật pháp. Bởi sự chọn lựa của bản thân, ông đã ưở thành người bắt bớ hội thánh khét tiếng. Bởi sự sốt sắng quá đỗi về cựu truyền của tổ phụ, ông đã tấn tới hom nhiều người Do Thái đồng tuổi. Do đó, đương nhiên không thể nói Tin Lành cứu rỗi bới đức tin chứ không bởi luật pháp của ông là do ông không biết luật pháp. Vậy tại sao ông loại luật pháp ra khỏi sự giảng dạy của mình? Vì sao Tin Lành của ông lại đi ngược với bối cảnh của ông, với những thiên hướng tự nhiên của ông, với toàn bộ sự phát triển tôn giáo của ông? Đơn giản vì Tin Lành này không phải là kết quả từ những suy nghĩ của riêng ông, nhưng được Đức Chúa Trời ban trực tiếp cho ông.
1:15-17 Thứ ba, chức vụ Ương vài năm đầu của ông được tiến hành độc lập với các sứ đồ khác. Giờ đây Phaolô chứng tỏ ông không nhờ đến người khác ương Tin Lành của mình. Sau khi hoán cải, lập tức ông không bàn với những lãnh tụ của con người, cũng không đi lẽn thành Giẽrusalem nơi các sứ đổ ở. Thay vào đó, ông đến xứ Arabi, rồi trở về thành Đamách. ông quyết tâm tránh Giêrusalem không phải vì không tôn trọng những người cùng là sứ đồ với ông; đúng hơn là vì ông được chính Chúa phục sinh sai phái và giao chức vụ độc nhắt vô nhị để đến với dân ngoại bang (2:8). Vì vậy, Tin Lành và sự phục vụ của ông không cần sự phê chuẩn nào của con người, ông hoàn toàn không lệ thuộc vào con người.
Cần xem xét cẩn thận rất nhiều cụm từ ưong những câu Kinh Thánh này. Hãy để ý cụm từ ương câu 15: Đức Chúa Trời... đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ. Phaoỉô nhận thấy thậm chí trước cả khi ra đời, ông đã được Đức Chúa Trời biệt riêng cho cồng tác đặc biệt. Óng nói thêm Đức Chúa Trời lấy ân điển gọi tôi, để chỉ về sự hoán cải ưên con đường Đamách. Nếu lúc đó ông nhận lấy điều ông xứng đáng được nhận, thì chắc đã bị ném vào địa ngục rồi. Nhưng Đấng Christ bởi ân điển kỳ diệu đã cứu ông, và sai ông đi giảng đạo đức tín mà ngày trước ông từng tiêu diệt bằng mọi cách. Trong câu ló, ông cho thấy Đức Chúa Trời định bày tỏ Con Ngài ra trong ông. Điều này đem cho chúng ta quang cảnh tuyệt vời về mục đích của Đức Chúa Trời khỉ kêu gọi chúng ta - để bày tỏ Con Ngài ương chúng ta, để rồi chúng ta có thể ưình bày Đức Chúa Jêsus cho thế gian. Ngài bày tỏ Đấng Christ cho lòng chúng ta (câu ló) để có thể bày tỏ Đấng Christ qua chúng ta (câu 16-23), để Đức Chúa Trời vinh hiển qua sự bày tỏ ấy (câu 24). Công tác đặc biệt của Phaolô là rao giảng Đấng Chrỉst giữa vòng dân ngoại.
Trong câu 17 ông nói: "Tôi đì qua xứ Arabi." Mỗi một tôi tớ Chúa cần có lúc ở riêng và suy gẫm. Môise có bốn mươi năm ở sâu trong đồng vắng. Đavít đã ở một mình với Chúa đang khi chăn chiên trên các sườn đồi xứ Giuđê.
1:18-20 Thứ tư, khi rốt cuộc Phaolô đến Giêrusalem, ông chỉ gặp Phierơ và Gỉacơ. Ngoài ra, các hội thánh tại xứ Giuđê hầu như không biết đến ông (1:21-24). Để chứng tỏ thêm mình độc lập với các sứ đồ khác, Phaolô thuật lại ông không đến thăm Giêrusalem ít nhất ba năm sau khi hoán cải. ông lên Giêrusalem để làm quen với Phierơ 2 -chuyến viếng thăm riêng tư chứ không phải thăm chính thức (Công Vụ 9:20-29). Đang khi ở tại đó, ông cũng gặp Giacơ là em của Chúa. ông ở với Phierơ chỉ mười lăm ngày - hầu như vẫn chưa đủ lâu để tiếp thu một khóa huấn luyện! Hơn nữa, bản văn cho thấy ông bình đẳng hoàn toàn với những tôi tớ này của Chúa.
1:21-24 Sau đó, ông dành phần lớn thì giờ của mình đi qua các miền thuộc xứ Siry và xứ Silisi - ở lâu tại đó đến nỗi các hội thánh tại xứ Gỉuđê không biết đến ông với tư cách cá nhân. Tất cả những gì họ biết ấy là người này ngày trước đối đãi rất tàn bạo với Cơ Đốc nhân nhưng giờ đây là một Cơ Đốc nhân và đang rao giảng Đấng Christ cho người khác. Vì cớ điều này, họ khen ngợi Đức Chúa Trời về việc Ngài đã làm Ương đời sống Phaolô. (Người khác có tôn vinh Đức Chúa Trời vì sự thay đổi trong đời sống chúng ta không?)
2:1 Thứ năm, trong chuyến viếng thăm Giêrusalem về sau của Phaolô, các sứ đổ tại đó đồng ý rằng Tin Lành của Phaolô là của Đức Chúa Trời (2:1-10). Vì hội thánh đã bắt đầu tại Giêrusalem, và các sứ đồ dù ít dù nhiều cũng đã biến thành phố này ưở thành những trụ sở của họ, nên có những Cơ Đốc nhân cảm thấy hội thánh tại Giêrusalem là "hội thánh mẹ." Vì vậy Phaolô phải đấu tranh với lời buộc tội cho rằng ông có
phần thấp kém hơn vì ông không phải là   một  ương  những   sứ   đồ tại Giêrusalem. ông đáp lại bằng câu chuyện chi tiết về chuyến đi sau này của ông đến Giêrusalem. Chúng ta không rõ đây là mười bốn năm sau khi ông hoán cải, hay sau chuyến đi thứ nhất của ông. Chúng ta chỉ biết ông nhận lãnh khải thị từ Đấng Christ để lên đó, cùng với Banaba, bạn đồng công với ông, và Tít, một tân tín hữu người ngoại bang tin Chúa qua chức vụ của Phaolô. Những người Giuđa (những người thiên Do Thái giáo) khăng khăng đòi Tít phải chịu phép cắt bì thì mới được sự cứu rỗi trọn vẹn. Sứ đồ cương quyết phản đối vì ông nhận thấy chân lý của Tin Lành đang lâm nguy. (Sau này khỉ chính Phaolô làm phép cắt bì cho Timôthê, thì lúc đó không liên quan đến nguyên tắc quan Ương nào cả -Công Vụ ló:3.) E. F. Kevan nói: Phaolô thấy phép cắt bì để được xưng công bình không phải là một nghi thức nhỏ vô hại như kiểu người thiêu suy nghĩ kỹ sẽ chấp nhận. Chịu cắt bì tức là tìm cách để được xiữig công bình bởi phương pháp duy luật để giữ luật pháp, nên bởi đó phủ nhận chính những nền tảng của ân điển} 2:2 Khi đến Giêrusalem, Phaolô phô bày Tin Lành ông đã giảng trong người ngoại đạo ra cho anh em; lại phô bày riêng cho những kẻ có danh vọng hơn hết, kẻo sự chạy của ông trước kia và bây giờ hóa ra vô ích chăng. Vì sao Phaolô nói riêng với những lãnh đạo thuộc linh thay vì nói với toàn thể hội chúng? Có phải ông muốn họ tán thành
Tin Lành của ông, nhỡ đâu lâu nay ông đang giảng một điều gì đó sai lầm không? Hiển nhiên là không! Điều này mâu thuẫn với toàn bộ những điều sứ đồ đang nói nãy giờ. Ông quả quyết sứ điệp ông giảng đã được khải thị cho ông cách thiên thượng, ông không hề nghi ngờ chân lý ương giáo lý ông đang giảng. Phải tìm lời giải thích thật tế nhị ở chỗ khác. Nói trước hết với các lãnh đạo là vấn đề lịch sự tế nhị chung. Và cũng là điều đáng mong muốn khi những lãnh đạo chịu thuyết phục hoàn toàn về tính chân thật của Tin Lành Phaolô. Nếu họ có thắc mắc hay chỗ khó hiểu, Phaolô muốn ữả lời cho họ ngay từ đầu. Sau đó ông có thể ra trước hội thánh với sự hậu thuẫn hoàn toàn của các sứ đồ khác. Khi tiếp xúc với số người rất đông, luôn luôn có nguy cơ những vẻ hấp dẫn của cảm xúc sẽ tác động đến nhóm người ấy. Do đó, Phaolô muốn trình bày riêng Tin Lành của mình trước đã, Ương bầu không khí không có thể xảy ra sự cuồng loạn của tập thể. Nếu Phaolô hành động ngược lại, có lẽ đã nảy sinh cuộc Ưanh cãi nghiêm trọng, chia hội thánh trở thành cánh Do Thái và cánh ngoại bang. Như thế mục đích chuyến đi đến Giêrusalem của Phaolô hẳn sẽ thất bại. Đây chính là ý ông muốn nói qua câu kẻo sự chạy của tồi trước kia và bây giờ hóa ra vô ích chăng.
2:3 Toàn bộ vấn đề duy luật pháp lên tới đỉnh điểm trong trường hợp của Tít. Hội thánh Giêrusalem sẽ nhận tân tín hữu ngoại bang này vào hội, hay khăng khăng đòi Tít phải chịu cắt bì
trước đã? 4 Sau khỉ bàn bạc và tranh luận đáng kể, các sứ đồ quyết định: phép cắt bì không cần thiết cho sự cứu rỗi. Phaolô đã chiến thắng vang dội.5
2:4 Nguyên nhân căn bản khiến Phaolô được Chúa hướng dẫn đến Gỉêrusalem được làm sáng tỏ nhờ liên kết phần đầu câu 2 với phần đầu câu 4: "Tôi vâng theo lời tỏ ra mà lên đó... vì cớ mấy người anh em giả lẻn vào trong vòng chúng tôi." Điều này nói đến chuyện đã xảy ra trước đó tại Antiốt (Công Vụ 15:1,2). Một số giáo sư Do Thái từ Giêrusalem đến, phô mình là Cơ Đốc nhân, bằng cách nào đó được ngẩm đưa vào ương hội thánh tại Antíốt và đang giảng dạy phép cắt bì là điều kiện cần thiết để được cứu.
2:5 Phaolô và Banaba phản đối kịch liệt. Để giải quyết vấn đề, Phaolô, Banaba, cũng nhiều người khác lên Giêrusalem hỏi ý kiến của các sứ đồ và các trưởng lão tại đó.
2:6 Những người được quý ữọng như những lãnh đạo tại Giêrusalem đã "không thêm gì khác nữa" (bẳn Việt Ngữ dịch là "chẳng làm cho tôi thêm ích chút nào") cho ông, hoặc cho sứ điệp của ông, hoặc cho chính ông với tư cách sứ đồ. Thật đáng lưu ý điều này. Trong đoạn trước, ông nhấn mạnh sự tiếp xúc của ông với các sứ đổ khác chỉ ở mức tối thiểu. Giờ đây khi cuối cùng ông thực sự tham khảo ý kiến họ, họ đồng ý rằng ông lâu nay đang rao giảng cùng một Tin Lành như họ đang giảng. Đây là một ý quan trọng biết dường nào! Những lãnh tụ Do Thái này đổng ý rằng Tin Lành của ông không hề khiếm khuyết chút nào. Dầu Phaolô độc lập với họ, và chưa được học với họ, thế nhưng Tin Lành đo họ rao giảng cũng giống chính xác với Tin Lành do Phaolô rao giảng. (Phaolô không định xem thường các sứ đồ khác, ông chỉ nói trước kia là kẻ thể nào, có nghĩa họ là những bạn đồng hành của Chúa Jêsus khi Ngài còn trên đất, thì trong cách đánh giá của ông, chuyện đó cũng không thêm cho họ bất kỳ thẩm quyền ưu việt nào. Đức Chúa Trời không chấp nhận những sự phân biệt bề ngoài về nhân thân của con người.)
2:7,8 Các sứ đồ tại Giêrusalem công nhận Phaolô bởi ơn ông không xứng đáng nhận đã được giao đem Tin Lành đến cho người chưa chịu cắt bì (dần ngoại bang), cũng như Phierơ được sai đến với người Do Thái vậy. cả hai người đều giảng cùng một Tin Lành, nhưng chủ yếu giảng cho những dân tộc khác nhau.
2:9,10 Ngay cả Giacơ, Sêpha (Phierơ), và Giăng, rõ ràng là những trụ cột của hội thánh, đã thấy Đức Chúa Trời đang hành động qua Phaolô, và đã trao tay hữu giao kết với Phaolô và Banaba để họ đem Tin Lành đến cho dân ngoại. Đây không phải là sự phong chức chính thức, nhưng là một biểu hiện về sự quan tâm ưìu mến của họ đến công tác của Phaolô. Gợi ý duy nhất của họ chính là: Phaolô và Banaba nên nhớ đến kẻ nghèo nàn, là điểu Phaolô nói ông rất ân cẩn làm.
c. Pbaolỗ Quỉ Trách Pỉiĩerơ (2:11-21)
2:11 Câu trả lời thứ sáu và sau chót của Phaolô cho những công kích nhằm vào quyền sứ đồ của ông là việc Phaolô
đã kể lại thể nào ông cần phải quở trách sứ đồ Phierơ 6 - được rất nhiều Cơ Đốc nhân người Do Thái xem là thủ lĩnh của các sứ đồ. (Phân đoạn này bác bỏ hữu hiệu quan niệm xem Phierơ là lãnh tụ vô ngộ của hội thánh.)
2:12 Khi lần đầu tiên Phierơ đến Aỉitiốt thì ăn chung với người ngoại, thưởng thức trọn vẹn quyền tự do Cơ Đốc của ông. Theo truyền thống Do Thái, ông hẳn không thể làm được chuyện này. ít lâu sau, một nhóm người của Giacơ tại Giêrusalem đến thăm Antiốt. Họ tuyên bố đại diện cho Giacơ, nhưng về sau Giacơ phủ nhận điều này (Công Vụ 15:24). Chắc họ là những Cơ Đốc nhân người Do Thái vẫn còn đang bám víu vào những lễ nghi luật pháp nào đó. Khi họ đến nơi, Phierơ ngưng không ngồi ăn thông công với người ngoại nữa, vì sự tín đồn về hành vi của ông sẽ đến tai phe nhóm duy luật pháp tại Giêrusalem. Khỉ làm như vậy, Phierơ đang phủ nhận một ữong những chân lý vĩ đại của Tin Lành - rằng mọi tín hữu đều là một ừong Đức Chúa Jêsus Christ, và những khác biệt về dân tộc không ảnh hưởng đến sự thông công. Findlay nói: "Khi không chịu ngồi ăn với người chưa cắt bì, ông ngấm ngầm khẳng định rằng dầu là những tín hữu trong Đấng Christ, đối với ông họ vẫn là 'tầm thường và ô uế,' và các nghi lễ của Môise là thiêng liêng hơn sự công bình của đức tin."
2:13 Những người khác bắt chước gương của Phierơ, ương đó có cả Banaba, bạn đồng công quý báu của Phaolô. Nhận thấy tình trạng nghiêm trọng của hành động này, Phaolô dạn dĩ lên án Phierơ là giả hình. Lời quở ưách của Phaolô được ghi lại ứong câu 14-21/
2:14 Là Cơ Đốc nhân, Phierơ biết Đức Chúa Trời không còn kể đến những khác biệt về dân tộc; ông đã sống như một người ngoại bang, ăn thức ăn của họ, V.V.. Bởi hành động không chịu ăn với người ngoại gần đây, Phierơ đang ám chỉ những sự tuân thủ các luật pháp và phong tục Do Thái là cần thiết cho sự thánh khiết, và những tín hữu người ngoại bang ắt phải sống theo cách người Giuđa.
2:15 Ổ đây dường như Phaolô đang dùng lối nói châm biếm. Chẳng phải hành vi của Phierơ đã tố cáo lên niềm tin quyết còn vương vấn về tình ưạng ưu việt của người Giuđa, và địa vị hèn kém của người ngoại bang sao? Đáng ra Phierơ phải biết rõ hom, vì Đức Chúa Trời đã dạy ông trước khi Cọtnây người ngoại bang hoán cải để đừng gọi người nào là dung tục hoặc ô uế (Công Vụ 10 và 11:1-18).
2:16 Người Do Thái nào được cứu rỗi rồi thì biết không có sự cứu rỗi ưong luật pháp. Luật pháp kết án tử hình những người không vâng giữ Ưọn vẹn luật pháp. Điều này giáng sự rủa sả ưên hết thảy mọi người, vì mọi người đều đã vi phạm những giáo huấn thiêng liêng của luật pháp. ỏ đây, Cứu Chúa được Ưình bày là đối tượng thật duy nhất của đức tin. Phaolô nhắc Phierơ rằng ngay cả "chính chúng tôi là người Do Thái" cũng đã kết luận sự cứu rỗi là bởi cậy đức tin trong Đức Chúa Jẽsus Christ chứ chẳng bởi tuân giữ luật pháp.
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Việc Phỉerơ đặt người ngoại bang dưới luật pháp giờ đây có ý nghĩa gì? Luật pháp truyền bảo người ta việc phải làm, nhưng không ban năng lực cho họ làm việc đó. Luật pháp được ban ra để bày tỏ tội lỗi, chứ không phải để làm vị cứu tính.
2:17 Phaolô và Phierơ cùng nhiều người khác đã tìm sự xưng công bình ương Đấng Christ và chỉ trong một mình Đấng Christ mà thôi. Tuy nhiên, những hành động của Phierơ tại Antiốt dường như chứng tỏ ông chưa được xưng công bình hoàn toàn, nhưng phải trở lại dưới luật pháp để làm cho đầy đủ sự cứu rỗi của mình. Nếu thật vậy, thì Đấng Christ không phải là một Cứu Chúa Ưọn vẹn và đầy đủ. Nếu chúng ta đến với Ngài để được tha thứ tội lỗi, nhưng sau đỏ còn phải đến thêm nơi khác nữa, thì chẳng phải Đấng Christ làm tôi mọi của tội lỗi khỉ không làm ưọn những lời Ngài đã hứa sao? Nếu đang khi chúng ta tuyên bố mình nhờ cậy Đấng Christ để được xưng công bình, rồi sau đó quay trở về với luật pháp (là thứ chỉ có thể lên án và định tội chúng ta là những tội nhân), thì chúng ta có hành động như Cơ Đốc nhân không? Chúng ta có hy vọng Đấng Christ chấp thuận cách hành động như thế, mà trên thực tế chính cách đó khiến Ngài trở thành tôi tở cùa tội lỗi hay không? Câu trả lời đầy phẫn nộ của Phaolô là "Chẳng hề như vậy!"
2:18 Phierơ đã bỏ toàn bộ hệ thống luật pháp để lấy đức tin nơi Đấng Christ. Ông đã bác bỏ sự khác biệt giữa người Do Thái và người ngoại khi nói đến việc tìm ơn từ nơi Đức Chúa Trời.
Giờ đây, bằng cách không chịu ăn chung với người ngoại bang, Phierơ đang lập lại đều ông đã phá hủy. Khi làm như vậy, ông chứng tỏ mình là người phạm phép. Hoặc ông đã sai lầm khi lìa bỏ luật pháp để đi theo Đấng Christ, hoặc ông hiện nay đang sai lầm khi lìa bỏ Đấng Christ để nhận lấy luật pháp.
2:19 Hình phạt cho sự phạm pháp là sự chết. Là tội nhân, tôi đã vi phạm luật pháp. Do đó, luật pháp lên án tôi phải chết. Nhưng Đấng Christ đã ưả xong hình phạt của luật đã phạm thay thế cho tôi bằng cách chết thay tôi. Vì vậy khi Đấng Chrỉst chết, tôi cũng chết. Ngài chết đối với luật pháp theo ý nghĩa Ngài đáp ứng mọi đòi hỏi công bình của luật pháp; do đỏ, trong Đấng Christ, tôi cũng đã chết đối với luật pháp.
Cơ Đốc nhân đã chết đối với luật pháp; người chẳng còn liên quan gì với luật pháp. Phải chăng điều này có nghĩa tín hữu được quyền tự do vi phạm Mười Điều Răn tùy ý mình muốn? Không, người đang sống cuộc đời thánh khiết, không phải vì sợ luật pháp, nhưng vì tình yêu đối với Đấng đã chết thay mình. Những Cơ Đốc nhân nào khao khát ở dưới luật pháp như một khuôn mẫủ cư xử thì không nhận thấy điều này đặt họ dưới sự rủa sả của luật pháp. Hơn thế nữa, họ không thể nào đụng đến luật pháp ở điểm này mà không chịu trách nhiệm giữ toàn bộ luật pháp. Cách duy nhất để có thể sống cho Đức Chúa Trời chính là chết đối với luật pháp. Luật pháp không bao giờ tạo ra nếp sống thánh khiết; Đức Chúa Trời
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không bao giờ định cho luật pháp làm được chuyện đó. Con đường thánh khiết của Ngài được giải thích ữong câu 20.
2:20 Tín đồ được đồng nhất với Đấng Christ ừong sự chết Ngài. Không những Ngài bị đóng đinh ưên đồi Gôgôtha, mà tôi cũng bị đóng đinh với Ngài tại đó nữa - ở trong Ngài. Điều này nói đến kết thúc của tôi với tư cách tội nhân trước mắt Đức Chúa Trời. Điều này muốn nói đến sự chấm dứt của tôi với tư cách con người tìm công đức hay tìm cách kiếm được sự cứu rỗi nhờ những nỗ lực riêng của mình. Điều này nói đến kết thúc của tôi với tư cách con cái Ađam, là một người ở dưới sự đoán phạt của luật pháp, với tư cách con người cũ chưa tái sanh của tôi. "Tôi" ngày trước, xấu xa đã bị đóng đinh ưên thập tự giá, nó không còn quyền đòi hỏi gì nữa ưên đời sống hằng ngày của tôi. Điều này đúng về địa vị của tôi trước mặt Chúa; và cũng phải đúng về hành vi của tôi nữa.
Không phải tín đồ hết còn sống với tư cách một cá tính hay một cá nhân. Nhưng người được Đức Chúa Trời xem là đã chết thì không còn là chính người đang sống kia nữa. Tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Chrisỉ là Đấng sống trong tôi. Không phải Cứu Chúa chết thay cho tôi để rồi tôi cứ tiếp tục sống theo cách mình chọn. Ngài đã chết thay tôi để từ nay trở đi, Ngài có thể sống bằng sự sống của Ngài ữong tôi. Sự sống hiện nay tôi sống trong thân thể con người này, ấy là lôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời. Đức tín có nghĩa nương cậy hay nương dựa vào. Cơ Đốc nhân sống bởi sự nương cậy không ngừng vào Đấng Christ, bởi sự đầu phục Ngài, bới việc để Đấng Christ sống bằng sự sống của Ngài trong mình.
Vì vậy, quy luật sống của tín hữu ấy là Đấng Christ chứ không phải luật pháp. Vấn đề không phải là nỗ lực, nhưng là tín cậy. Tín hữu sống cuộc đời thánh khiết không phải vì sợ hình phạt, nhưng vì yêu mến Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu người ấy và phó chính mình Ngài vì người.
Bạn có bao giờ dâng đời sống mình cho Chúa Jêsus với lời cầu nguyện xin sự sống của Ngài có thể bày tỏ Ương thân thể của bạn chưa?
2:21 Ân điển Đức Chúa Trời được nhìn thấy ữong món quà cứu rỗi vô điều kiện của Ngài. Khi con người cố gắng làm việc để kiếm sự cứu rỗi, thì họ đang khiến cho ân điển trở nên vô hiệu lực. Nếu con người xứng đáng với ân điển hoặc làm việc để được ân điển, thì đó không còn là ân điển nữa. Nhận xét cuối cùng của Phaolô để công kích Phierơ đã có hiệu lực. Nếu Phỉerơ có thể nhờ những sự giữ lễ của người Do Thái để tìm được om trước mặt Đức Chúa Trời, thì Đấng Christ chịu chết là vô ích; Ngài đã vứt bỏ sự sống của Ngài đúng nghĩa đen. Đấng Christ đã chết vì cớ con người không thể tìm được sự công bình theo cách nào khác - ngay cả bởi việc giữ luật pháp. Clow nói: Tà giáo sâu kín hơn hết, là thứ tà giáo phá hoại các hội thánh, làm lên men các bài Tín Điều bằng sự thiếu khôn ngoan, làm trái tim loài người của chúng ta tràn đầy niềm kiêu ngạo,
đó chính là sự cứu rỗi nhờ các việc làm. John Ruskin viết: "Tôi tin rằng cội rễ của mọi sự ly khai và tà giáo mà giáo hội Cơ Đốc lâu nay vẫn phải gánh chịu chính là nỗ lực để kiếm sự cứu rỗi thay vì nhận lãnh; và tôi tin Cơ Đốc nhăn khiến công tác giảng đạo trở nên mất hiệu quả chính vì đã kêu gọi con người thường xuyên hơn làm việc cho Đức Chúa Trời thay vì chiêm ngưỡng Đức Chúa Trời làm việc cho họ."*
li. VỀ GIÁO LÝ: PHAOLÔ BINH vực sự XƯNG CÔNG BÌNH BỞI ĐỨC TIN (3:1-5:1)
A. Lẽ Thật Vĩ Đại Của Tin Lành (3:1-9)
3:1 Những hành động của họ tỏ ra thiếu hiểu biết và thiếu lý luận. Xây bỏ ân điển để quay sang luật pháp tức là bị bùa ếm. Đó là bị ru ngủ bởi bùa chú và mất cảnh giác để chấp nhận sự giả dối thay cho chân lý. Khi Phaolô hỏi: "Ai bùa ếm anh em?" chữ ai này ở số ít (Hy văn, tis),9 chứ không ở số nhiều, có lẽ gợi ý rằng ma quỉ chính là tác giả của đạo lý giả dối này. Chính Phaolô đã rao giảng cho người Côrinhtô biết Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trẽn thập tự giá, nhấn mạnh rằng mục đích của thập tự giá là để phân rẽ họ đời đời khỏi sự rủa sả và ách nô lệ cho luật pháp. Làm sao họ có thể quay ưở về với luật pháp để bởi đó xem thường thập tự giá được? Phải chăng chân lý này vẫn chưa nắm chặt họ cách thực tiễn?
3:2 Một câu hỏi sẽ đủ để giải quyết toàn bộ vấn đề này. Hãy để họ quay tìở về với thời kỳ hoán cải - là lúc Đức Thánh Linh đến ngự ương thân thể họ. Họ đã nhận lãnh Thánh Linh bằng cách nào? Bằng cách làm việc, hay bởi tin? Hiển nhiên là bởi tín. Chưa từng có ai nhận lãnh Thánh Linh nhờ tuân giữ luật pháp.
3:3 Nếu không thể tìm được sự cứu rỗi nhờ việc làm, họ có mong được lớn lên ưong sự thánh khiết hay lớn lên ương sự trưởng thành Cơ Đốc nhờ luật pháp không? Nếu quyền năng của Thánh Lỉnh là cần thiết để cứu rỗi họ, họ có thể hoàn tất tiến ưình này nhờ những nỗ lực của xác thịt không?
3:4 Lúc đầu khi người Galati mới tín cậy Đấng Christ, chính họ đã bị bắt bở cách cay đắng, có lẽ một phần do tay những người sốt sắng theo Do Thái giáo, là người ghét Tin Lành ân điển. Có phải toàn bộ sự chịu khổ đố là luống công không? Khi quay về với luật pháp, chẳng phải họ đang nói rằng những người bắt bớ họ dẫu sao cũng vẫn đúng? Nếu quả là luống công. Phaolô diễn tả niềm hy vọng tiếp tục ấy là họ sẽ quay về với Tin Lành, mà vì cớ Tin Lành ấy họ đã từng chịu khổ.
3:5 Đã có câu hỏi xem chữ Đấng (đại từ ngôi thứ ba số ít có viết hoa, hoặc không viết hoa)10 trong câu 5 này chỉ về Đức Chúa Trời, về Phaolô, hay về một ai khác đang thỉ hành chức vụ cho người Galati tại thời điểm ông viết thơ này. Rốt cuộc, từ này phải áp dụng cho Đức Chúa Trời, vì chỉ một mình Ngài mới có thể ban Đức Thánh Lỉnh. Tuy nhiên, theo ý nghĩa thứ cấp, chữ này có thể áp dụng cho một nhân sự Cơ Đốc với tư cách một công cụ được Đức Chúa Trời dùng để thi hành ý muốn Ngài. Điều này sẽ đưa ra quan điểm hết sức
đề cao chức vụ Cơ Đốc. Có người nói: "Bất cứ công tác Cơ Đốc thực nào cũng chính là truyền Đức Thánh Linh cho người khác; đây thật sự là việc phân phát Đức Thánh Linh."
Nếu sứ đồ đang nói về chính mình, có lẽ ông đang nghĩ đến các phép lạ đi kèm theo công tác giảng đạo của ông và việc họ tiếp nhận Đấng Christ (Hêbơrơ 2:4). Tuy nhiên, thì của động từ này cho thấy không phải điều gì đó đã xảy ra Ương quá khứ, nhưng là điều đang diễn ra tại thời điểm viết thơ. Chắc Phaolô đang nói đến những ân tứ kỳ diệu để làm phép lạ do Thánh Linh ban cho tín hữu sau khỉ họ hoán cải, như được mô tả ương I.Côrinhtô 12:8-11.
Đấng ấy làm bởi các việc luật pháp, hay là bởi đã nghe mà tin? Câu ưả lời là: Bởi đã nghe mà tin. Thánh Linh cư trú trong lòng và công tác tiếp theo của Ngài ữong tín hữu là việc không bao giờ nhờ kiếm tìm hoặc nhờ cồng đức mà có được, nhưng luôn luôn được ban cho bởi ân điển và nhận lãnh bởi đức tin. Vì vậy, đáng ra người Galati phải từ kinh nghiệm của chính họ để nhận thấy phước hạnh đến bởi đức tin chứ không bới tuân giữ luật pháp.
Về bằng chứng thứ nhì, Phaolô quay sang chính những câu Kinh Thánh mà các giáo sư giả đang dùng để chứng minh lẽ cần thiết của phép cắt bì! Cựu Ước thực sự nói gì?
3:6 Phaolô đã chứng tỏ cách Đức Chúa Trời đối đãi với người Galati là hoàn toàn căn cứ ưên đức tin. Giờ đây ông chứng tỏ người ta được cứu bởi cùng một cách như nhau, thậm chí trong thời Cựu Ước cũng vậy. Câu hỏi ồ câu 5 là: "Ngài làm việc ấy bởi các việc luật pháp hay là bới nghe mà tin?" Câu ưả lời là: "Bởi nghe mà tin." Với câu trả lời ấy, câu ó mở đầu, như Ápraham... Ápraham đã được xưng công bình bới cùng một cách - bởi sự lắng nghe của đức tín.
Có lẽ các giáo sư Do Thái đang sử dụng Ápraham làm vị anh hùng và tấm gương của họ, căn cứ lập luận binh vực lẽ thiết yếu của phép cắt bì ưên kinh nghiệm của Ápraham (Sáng Thế Ký 17:24,26). Nếu vậy, Phaolô sẽ tấn công họ ngay ưên chính căn cứ của họ. Như vậy Ápraham đã được cứu cách nào? Ápraham tin Đức Chúa Trời. Không hề nhờ hành động cậy công đức nào cả. Ông chỉ đơn giản tín Đức Chúa Trời. Không hề có công đức nào đi kèm theo việc đó; trên thực tế, thật là dại dột nếu không tin Đức Chúa Trời. Tin Đức Chúa Trời là điều duy nhất con người có thể làm cho sự cứu rỗi, và khiến người không có cơ sở nào để khoe khoang. Đó không phải là "một việc lành," dính dáng đến nỗ lực của con người. Điều đó không chừa chỗ cho xác thịt. Còn gì phải lẽ hơn là một tạo vật tin cậy nơi Đấng sáng tạo mình hay một đứa con tin cậy Cha mình?
Sự xưng công bình là hành động của Đức Chúa Trời để bới đó Ngài tuyên bố mọi kẻ tin nơi Ngài là công bình. Đức Chúa Trời có thể đối đãi chính đáng với tội nhân theo cách này, vì Đấng Christ đã chịu chết để làm người thay thế cho tội nhân ưên cầy thập tự ở đồi Gôgôtha, trả xong món nợ tội lỗi của
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họ. Sự xưng công bình không có nghĩa Đức Chúa Trời khiến cho chính bản thân tín hữu ấy trở nên công bình và vô tội. Ngài kể người ấy là công bình dựa trên công tác của Cứu Chúa. Đức Chúa Trời ban cho tội nhân biết tín cậy một địa vị công bình, và địa vị ấy khiến người phù hợp cho Thiên đàng, rồi Ngài mong người ấy sống cách công bình với lòng biết ơn những việc Ngài đã làm cho người. Điều quan trọng đáng lưu ý ở đây là sự xưng công bình không liên quan đến việc giữ luật pháp. Xưng cồng bình hoàn toàn dựa trên nguyên tắc đức tin.
3:7 Rõ ràng các giáo sư Do Thái đang cho rằng muốn được làm con cái thật của Ápraham, người Galati phải chịu cắt bì. Phaolô bác bỏ. Con cháu thật của Ápraham không phải là những người Do Thái từ lúc sinh ra, cũng không phải những người trở thành người cải đạo Do Thái, nhưng là những người được cứu bởi đức tín. Trong Rôma 4:10,11 Phaolô chứng minh Ápraham được kể là công bình trước khi ông chịu cắt bì. Nói cách khác, ông được xưng công bình đang khỉ ông vẫn còn ở Ương bối cảnh người ngoại bang.
3:8 Cựu Ước được mô tả như một đấng tiên tri, nhìn tới trước nhiều thế kỷ và biết trước Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin cũng như đã xưng dân Do Thái là công bình dựa trên nguyên tắc đức tin. Việc chúc phước cho dân ngoại bởi đức tin không những được Cựu Ước thấy trước, mà còn được thực sự công bố cho Ápraham ữong Sáng Thế Ký 12:3 - "các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước."
Khi vừa mới đọc câu trích này từ Sáng Thế Ký, chúng ta khó nhìn thấy Phaolô làm sao tìm được một ý nghĩa như thế ương câu này. Thế nhưng Đức Thánh Linh, Đấng đã viết câu Kinh Thánh đó ương Cựu Ước, biết câu ấy chứa đựng Tin Lành của sự cứu rỗi bới đức tín cho muôn dân. Vì Phaolô đang viết bới sự soi dẫn của chính Đức Thánh Lỉnh ấy, nên có thể giải thích cho chúng ta biết ý nghĩa cơ bản: nhờ ngươi - tức là cùng với Ápraham, đồng một cách như Ápraham. Các dân - dân ngoại cũng như dân Do Thái. Sẽ được phước - là được cứu. Ápraham được cứu bằng cách nào? Bởi đức tin. Các dân sẽ được cứu bằng cách nào? Đồng một cách như Ápraham - bởi đức tín. Hem nữa, họ sẽ được cứu với tư cách người ngoại bang, chứ không phải bởi tiở thành người Do Thái.
3:9 Tất cả những ai tin nơi Đức Chúa Trời thì đều được xưng công bình với Ápraham là người có lòng tin, theo lời chứng của Kinh Thánh Do Thái.
B. Luật Pháp Nghịch Với L0Ỉ Hứa (3:10-18) 3:10 Từ Kinh Thánh, Phaolô cho thấy luật pháp không hề đem đến phước hạnh, mà chỉ có thể rủa sả thôi. Câu Kinh Thánh này không nói: "Mọi kẻ phạm luật pháp," nhưng nói: "Mọi kẻ cậy các việc luật pháp," có nghĩa mọi người tìm cách có được em của Đức Chúa Trời dựa ưên cơ sở tuân giữ luật pháp. Họ bị rủa sả, có nghĩa bị tuyên án chết. Bởi có chép rằng (trong Phụctruyền Luậtlệ Ký 27:26) "đáng rủa thay là kẻ không bển đỗ....". Giữ luật pháp trong một ngày, hoặc một tháng,
hoặc một năm cũng vẫn chưa đủ. Phải bền đỗ tiếp tục giữ luật pháp. Phải vâng giữ ừọn vẹn. Chỉ giữ Mười Điều Răn thì không đủ. Phải vâng giữ toàn bộ hơn sáu trăm luật trong năm sách của Môise.
3:11 Các giáo sư giả một lần nữa lại bị bác bẻ từ Cựu Ước. Phaolồ trích lời tiên ưi Habacúc để chứng tỏ Đức Chúa Trời luôn luôn xưng công bình cho con người bởi đức tin chứ không phải bởi luật pháp. Câu trích này theo đúng thứ tự từ ngữ Hy văn nguyên thủy ghi như sau: "Người công chính (hay công bình) bởi đức tín sẽ sống." Nói cách khác, những ai đã được kể công bình bởi đức tin, chứ không bởi việc làm, thì sẽ có sự sống đời đời. Người được xưng cồng bình bởi đức tín thì sẽ sống.
3:12 Luật pháp không yêu cầu con người phải tín. Thậm chí cũng không yêu cầu con người cố giữ các điều răn. Luật pháp đòi hỏi sự vâng giữ nghiêm nhặt, đầy đủ và ươn vẹn, như đã được dạy rõ ràng ương Lêvi Ký. Đây là nguyên tắc trái ngược với đức tin. Luật pháp nói: "Vâng giữ thì được sống." Đức tín nói: "tín thì được sống." Như vậy, lập luận của Phaolô là thế này: người công bình sẽ sống bởi đức tin. Người ở dưới luật pháp thì thực sự không sống bởi đức tin. Do đó, người ấy không phải là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Khi Phaolô nói: "Người nào vâng giữ các điểu rằn thì sẽ nhờ đó mà sống," ông đang phát biểu một tiên đề trong lý thuyết, hay một lý tưởng, nhưng đó là tiên đề hay lý tưởng không thể nào đạt đến được.
3:13 Chuộc tức là mua ưở lại, hay giải phóng bằng cách ưả một khoản tiền. Sự rủa sả cùa luật pháp tức là sự
chết - án phạt dành cho tội vi phạm các điều răn của luật pháp. Đấng Christ đã giải thoát cho những người ở dưới luật pháp khỏi phải trả án chết do luật pháp đòi hỏi. (Rõ ràng Phaolô đang nói chủ yếu đến người Do Thái đã tin Chúa khi ông dùng đại từ chúng ta, dầu người Do Thái là những đại diện của toàn thể nhân loại.)
Cynddylan Jones nói: Người Galati tưởng Đấng Christ chỉ mới mua họ một nửa, và họ phải trả khoản tiền còn lại bằng cách chịu cắt bì và vâng giữ nghi thức cùng các lễ hội khác của người Do Thái. Vì vậy họ sẵn sàng để cho các giáo sư giả dẫn đi và sẵn sàng pha trộn Cơ Đốc giáo với Do Thái giáo. Phaolô nói ở đây: (theo bản dịch xứ Weỉsh) "Đấng Christ đã mua trọn chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp. "n
Đấng Christ đã chuộc con người bằng cách chết thay họ, chịu đựng cơn thạnh nộ kinh khiếp của Đức Chúa Trời nghịch cùng tội lỗi. Sự rủa sả của Đức Chúa Trời giáng trên Ngài ương tư cách Đấng Thay Thế con người. Chính bản thân Ngài không trở thành có tội, nhưng tội lỗi của con người được đặt ưên Ngài.
Đấng Christ đã không chuộc con người ra khỏi sự rủa sả của luật pháp bằng cách vâng giữ hoàn hảo Mười Điều Răn trong đời sống Ngài. Kinh Thánh không dạy rằng sự vâng giữ luật pháp hoàn hảo của Ngài được kể cho chúng ta. Trái lại, Ngài giải cứu con
người ra khỏi luật pháp bằng cách gánh lấy sự rủa sả kinh khiếp của luật pháp trong sự chết. Không có sự chết của Ngài thì không thể có sự cứu rỗi. Luật pháp dạy rằng khi những người phạm tội đã bị tuyên án treo trên cây gỗ, thì đó là dấu hiệu họ đang chịu sự rủa sả của Đức Chúa Trời (Phụctruyền Luậtlệ Ký 21:23). ổ đây Đức Thánh Linh nhìn thấy ữong phân đoạn Kinh Thánh đó lời tiên tri về cách Cứu Chúa sẽ chịu chết để gánh lấy sự rủa sả thay cho tạo vật của Ngài. Ngài bị ưeo giữa Ười đất dường như thể không xứng đáng cho cả trời lẫn đất. Khi Ngài chịu chết bằng cách bị đóng đinh ưên thập tự giá, Kinh Thánh nói Ngài đã bị treo trên cây gỗ (Công Vụ 5:30; I.Phierơ 2:24).
3:14 Đức Chúa Trời đã hứa ban phước cho Ápraham và ban phước cho cả thế gian thông qua Chúa Jêsus. Phước lành ban cho Ápraham thực sự là sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tín. Án phạt phải chết do Đức Chúa Trời quy định phải được trả xong trước hết. Vì vậy Đức Chúa Jêsus đã trở nên sự rủa sả để Đức Chúa Trời có thể đem ân điển đến cho cả người Do Thái lẫn người ngoại bang. Giờ đây ương Đấng Christ (một hậu tự của Ápraham), các dân đều được ban phước.
Lời hứa của Đức Chúa Trời cho Ápraham trong Sáng Thế Ký 12:3 không nhắc đến Đức Thánh Linh. Nhưng ở đây, Phaolô nói cho chúng ta - bới sự soi dẫn của Đức Chúa Trời - biết sự ban cho Thánh Linh được bao gồm ương giao ước cứu rỗi vô điều kiện của Đức Chúa Trời đã lập với Ápraham. Đã có mầm mong trong đó. Đức Thánh Linh không thể đến chừng nào luật pháp còn ngáng đường. Đấng Christ đã phải chịu chết và được tôn vinh hiển trước khi Thánh Linh có thể ban xuống (Giăng ló:7).
Sứ đồ đã chứng tỏ sự cứu rỗi là bởi đức tín chứ không bới luật pháp bằng (1) kinh nghiệm của người Galati, và (2) lời làm chứng của Kinh Thánh Cựu Ước. Giờ đây ông quay sang minh họa từ đời sống thường ngày.
Có thể tóm tắt lập luận của Phaolô ương phần này như sau: trong Sáng Thế Ký 12:3, Đức Chúa Trời hứa chúc phước cho mọi chi tộc của thế gian Ương Ápram. Lời hứa ban sự cứu rỗi bao gồm cả người ngoại cũng như người Do Thái. Trong Sáng Thế Ký 22:18, Đức Chúa Trời cũng hứa: "Các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước." Ngài đã phán rằng dòng dõi (số ít), chứ không phải "những dòng dõi" (số nhiều). Ngài đang nói đến một Đấng, là Đức Chúa Jêsus Christ, là dòng dõi trực tiếp của Ápraham (Luca 3:34). Nói cách khác, Đức Chúa Trời hứa ban phước cho mọi dân tộc, cả người ngoại lẫn người Do Thái, qua Đấng Christ. Lời hứa này là vô điều kiện; không đòi hỏi cả việc lành lẫn sự tuân giữ luật pháp. Đây là lời hứa đem giản để lấy đức tin đem sơ nhận lãnh.
Rồi Luật pháp được ban cho Ysơraên 430 năm sau đó - không thể thêm những điều kiện vào lời hứa ấy, và cũng tuyệt đối không thay thế lời hứa. Trong sinh hoạt của con người, làm như vậy sẽ không công bình; Ưong vấn đề thiên thượng, sẽ không thể nào nghĩ ra chuyện đó được. Do đó, kết luận chính là: lời hứa ban phước cho dân ngoại của
Đức Chúa Trời chính là qua Đấng Christ, bới đức tin và không bởi việc giữ luật pháp.
3:15 Trong sinh hoạt của con người, khi một giao ước hay một di chúc đã được ký và đóng ấn rồi, không ai sẽ nghĩ đến chuyện thay đổi văn kiện đó hay bổ sung thêm. Nếu không thể phá vỡ giao ước con người, thì giao ước của Đức Chúa Trời lại càng không thể phá vỡ được!
3:16 Rõ ràng, những người Giuđa (người thiên về Do Thái giáo) đã lập luận rằng: dầu các lời hứa lúc đầu được lập cho Ápraham và cho dòng dõi của ông (là dân Ysơraên) bới đức tín, thế nhưng cũng chính những người Ysơraên này sau đó đã được đặt dưới luật pháp. Do đó, người Galati, dầu lúc đầu đã được cứu bởi đức tín, nhưng giờ đây phải tuân giữ Mười Điều Răn. Phaolô ữả lời: Lời hứa đã được phán cho Ápraham và Dòng Dõi người (số ít). Có thể chữ "dòng dõi" thỉnh thoảng biểu thị một đoàn người, nhưng ở đây, chữ này biểu thị một Đấng, tức là Đấng Christ. (Chắc chính chúng ta cũng sẽ không bao giờ thấy điều này khi đọc Cựu Ước, nhưng Thánh Linh Đức Chúa Trời soi sáng chúng ta.)
3:17 Lời hứa của Chúa cho Ápraham là vô điều kiện; không hề tùy thuộc vào việc làm. Đức Chúa Trời chỉ đồng ý ban cho Ápraham một Dòng Dõi (Đấng Christ). Dầu Ápraham không có con, Ápraham vẫn tin Đức Chúa Trời, vì vậy cũng tin vào Đấng Christ hầu đến, và ông đã được xưng công bình. Sự xuất hiện luật pháp - cách sau 430 năm mới có - không thể ảnh hướng đến lời hứa ban sự cứu rỗi trên bất kỳ phương diện nào. Luật pháp không thể rút lại lời hứa cũng không bổ sung thêm các điều kiện vào lời hứa.
Có lẽ những người thiên về Do Thái giáo cho rằng luật pháp - xuất hiện 430 sau lời hứa - đã có công dụng vô hiệu hóa lời hứa. Phaolô nói: "Không hề như vậy! Lời hứa giống như một di chúc, và đã được phê chuẩn bởi sự chết (Con Sinh trong giao ước, Sáng Thế Ký 15:7-11; cũng xem Hêbơrơ 9:15-22). Không thể thu hồi lời hứa đó được."
Bốn ữăm ba mươi năm được kể từ lúc Đức Chúa Trời khẳng định giao ước của Ápraham với Gỉacốp, ngay khi Giacốp chuẩn bị xuống Ềdíptô (Sáng Thế Ký 46:1-4), và những năm này ưải đài cho đến khi ban luật pháp khoảng ba tháng sau khi ra khỏi xứ Êđíptô.
3:18 Cơ nghiệp hoặc phải bởi đức tín, hoặc phải bởi việc làm. Không thể bởi cả hai được. Kinh Thánh nói rõ cơ nghiệp được ban cho Ápraham bởi lời hứa vô điều kiện. Sự cứu rỗi củng vậy. Sự cứu rỗi được ban cho như một món quà vô điều kiện. Mọi ý tưởng nghĩ rằng phải làm việc để được sự cứu rỗi đều đã bị loại trừ.
c. Mục Đích Của Luật Pháp (3:19-29) 3:19 Vậy thì làm sao có luật pháp?
Như Phaolô nói, nếu luật pháp không bãi bỏ cũng không thêm điều kiện vào lời hứa Chúa đã lập với Ápraham, vậy thì luật pháp nhằm mục đích gì? Luật pháp nhằm bày tỏ tội lỗi ương đặc điểm thật của nó là sự phạm pháp. Tội lỗi đã có trước khi có luật pháp, nhưng con người không thấy đó là phạm pháp cho
đến khi có luật pháp đến. Phạm pháp là vỉ phạm một luật đã biết.
Luật pháp được ban cho dân tộc của những tội nhân. Họ không bao giờ có được sự công bình nhờ tuân giữ luật pháp vì không có sức mạnh để vâng giữ luật pháp đó. Luật pháp nhằm bày tỏ cho con người biết họ là những tội nhân tuyệt vọng biết dường nào, vì vậy họ phải kêu cầu Đức Chúa Trời cứu họ bởi ân điển Ngài. Giao ước của Đức Chúa Trời lập với Ápraham là lời hứa ban phước vô điều kiện; luật pháp chỉ đem lại sự rủa sả. Luật pháp chứng tỏ tình Ưạng con người không xứng đáng để nhận lãnh phước hạnh vô điều kiện và miễn phí ấy. Nếu con người muốn được phước, thì phải nhờ ân điển của Đức Chúa Trời.
Người Dòng Dõi này là Đấng Christ. Do đó, luật pháp được ban làm biện pháp tạm thời cho đến khi Đấng Christ xuất hiện. Phước hạnh đã hứa cho Ápraham sẽ phải đến thông qua Đấng Christ. Một hợp đổng giữa hai bên bao gồm một người trung bảo, là người ở giữa hai bên. Luật pháp liên quan đến hai bên của hợp đồng - Đức Chúa Trời và Ysơraên. Môỉse đóng vai ưò người trung bảo (Phụctruyền Luậtlệ Ký 5:5). Các thiên sứ là sứ giả của Đức Chúa Trời để trao luật pháp cho Môise (Phụctruyền Luậtlệ Ký 33:2, Thithiên Ố8:17; Công Vụ 7:53; Hêbơrơ 2:2). Sự tham gia của Môise và các thiên sứ nói đến khoảng cách giữa Đức Chúa Trời với dân sự Ngài, nói đến một dân sự không xứng đáng đón hiện diện của Ngài.
3:20 Nếu chỉ có duy nhất một bên tham gia hợp đồng, và Ngài đã lập một lời hứa vô điều kiện, không đòi hỏi điều gì từ phía bên kia, thì sẽ không cần đến người trung bảo. Chính sự kiện luật pháp đòi hỏi người trung bảo đã hàm ý con người phải giữ phần của mình trong thỏa thuận đó. Đây chính là nhược điểm của luật pháp; nó đòi hỏi sự vâng giữ từ những người không có sức mạnh để vâng giữ. Khi Đức Chúa Trời lập lời hứa của Ngài với Ápraham, Ngài là Bên duy nhất ký hợp đồng. Đây là ưu điểm của lời hứa. Mọi sự tùy thuộc vào Đức Chúa Trời và không điều nào tùy thuộc nơi con người. Không có Đấng Trung Bảo, vì không cần đến Đấng Trung Bảo chi cả.12
3:21 Luật pháp có gạt những lời hứa sang một bên hay thay thế những lời hứa không? Chẳng hể như vậy! Nếu có thể ban ra một luật pháp để bởi đó tội nhân có thể đạt đến sự trọn lành mà Đức Chúa Trời đòi hỏi, thì đương nhiên có sự cứu rỗi nhờ giữ luật pháp. Đức Chúa Trời sẽ không phải sai Con yêu dấu Ngài đến chịu chết vì tội nhân nếu Ngài có thể đạt được cùng một kết quả đó bằng một phương cách nào đó ít đắt giá hom. Nhưng luật pháp có dư dật cả thì giờ lẫn con người để chứng tỏ luật pháp không thể cứu tội nhân. Theo ý nghĩa này, luật pháp "tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối" (Rôma 8:3). Toàn bộ những gì luật pháp có thể làm chính là cho con người thấy tình trạng tuyệt vọng của họ và làm cho họ ghi nhớ rằng sự cứu rỗi chỉ có thể đến bởi ân điển ban cho không của Đức Chúa Trời.
3:22 Cựu ước cho thấy mọi người đều là tội nhân, kể cả những người ở dưới luật pháp. Như vậy, con người cần phải được cáo ữách về tội lỗi, để lời hứa về sự cứu rỗi bởi đức tin trong Đức Chúa Jẽsus Christ cổ thể được ban cho những kẻ tin. Những chữ chìa khóa ữong cáu 22 là đức tin, được ban cho, và tin. Không hề nhắc đến "làm việc" hay "giữ luật pháp."
3:23 Đức tin ở đây là đức tin nơi Đấng Christ. Điều này nhắc đến một kỷ nguyên mở màn bởi sự chết, sự chôn, sự sống lại và thăng thiên của Chúa Jêsus, cùng sự rao giảng Tin Lành tại ngày Lễ Ngũ Tuần. Trước thời điểm đó, người Do Thái bị nhốt dưới sự canh giữ như thể đang bị ở tù hay đang bị tạm giam. Họ bị nhốt trong hàng rào những điều lệ quy định của luật pháp, và vì không thể làm tròn những điều lệ quy định đỏ, nên họ bị hạn chế vào con đường đức tin để nhận lấy sự cứu rỗi. Những người ở dưới luật pháp bởi đó bị nhốt cho đến khi những tin tức vinh diệu của sự giải phóng khỏi ách nô lệ cho luật pháp được công bố trong Tin Lành.
3:24 Luật pháp được mô tả là người canh giữ và dẫn đường cho trẻ em, hay như một gia sư.13 Điều này nhấn mạnh ý tưởng về sự dạy học; luật pháp dạy những bài học về đức thánh khiết của Đức Chúa Trời, tình trạng tội lỗi của con người, và nhu cầu cần sự chuộc tội. Ổ đây, từ ngữ này được dùng để mô tả người thi hành kỷ luật và giám sát chung ưên những ưẻ vị thành niên hay người chưa trưởng thành.
Từ ngữ đặng dẫn chúng ta không có Ương nguyên văn, nhưng được thêm vào bởi các dịch giả của truyền thống King James. Nếu bỏ những từ ngữ này ra, câu này dạy rằng luật pháp là người giám hộ người Do Thái cho đến Đấng Christ, có nghĩa là cho đến khi Đấng Christ hiện đến, hoặc xét đến sự hiện ra của Đấng Christ. Trên một phương diện, luật pháp đã bảo tồn dân Ysơraên với tư cách một dân tộc riêng biệt bởi những quy định liên quan đến hôn nhân, tài sản, thức ăn, V.V.. Khi "đức tín" đã đến, đức tín ấy đã được công bố lần đầu tiên cho dân tộc này, là dân tộc trước đây được bảo dưỡng rất kỳ diệu bởi phép lạ trải bao thế kỷ. Sự xưng công bình bởi đức tin đã được hứa ban trên cơ sớ công tác đã hoàn tất của Đấng Christ, là Đấng Cứu Chuộc.
3:25 Luật pháp là gia sư, nhưng một khi đã nhận lãnh đức tin Cơ Đốc, những người Do Thái tín Đấng Christ không còn phục dưới luật pháp nữa. Người ngoại bang, chẳng hạn như người Galati, là những người chưa bao giờ phục dưới gia sư đó, lại càng không phục dưới luật pháp ấy! Câu 24 dạy con người không được xưng công bình bởi luật pháp; câu 25 dạy luật pháp không phải là quy tắc sống cho người đã được xưng công bình.
3:26 Để ý sự thay đổi đại từ nhân xưng từ "chúng ta" sang "anh em." Khi nói người Do Thái như là "chúng ta," Phaolô cho thấy họ đã bị nhốt dưới luật pháp cho đến khi Đấng Christ hiện ra. Luật pháp đã bảo tồn họ như một dân tộc riêng biệt để có thể rao giảng sự xưng công bình bới đức tín cho họ. Khi
được xưng công bình, họ không còn ở dưới luật pháp nữa, và đặc điểm riêng biệt của họ với tư cách người Do Thái không còn nữa. Đại từ "anh em" từ đây cho đến cuối đoạn bao gồm cả người Do Thái đã được cứu lẫn người ngoại bang đã được cứu. Những người như thế bởi tin Đức Chúa Jẽsus Christ nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời.
3:27 Sự liên hiệp với Đấng Christ, là điều xảy ra tại lúc hoán cải, được tuyên xưng ưong phép báptem bằng nước. Phép báptem này không khiến một người trở nên thành viên của Đấng Christ hay trở nên người thừa hưởng nước Đức Chúa Trời. Đây là sự đồng nhất hóa công khai với Đấng Christ, mà Phaolô gọi là "mặc lấy" Đấng Christ. Người lính tuyên bố mình là thành viên của quân đội bằng cách "mặc lấy" đồng phục của mình thể nào, thì một tín hữu cũng xác định mình là người thuộc về Đấng Christ bằng cách chịu báptem trong nước thể ấy. Bởi hành động này, người công khai bày tỏ sự thuận phục quyền lãnh đạo và thẩm quyền của Đấng Christ. Người mô tả cách sinh động rằng mình là con ữai của Đức Chúa Trời.
Chắc chắn sứ đồ không gợi ý phép báptem bằng nước liên hiệp một người với Đấng Christ. Điểu đó sẽ bác bỏ thẳng thừng tiền đề cơ bản của ông để tuyên bố sự cứu rỗi chỉ bới một mình đức tin mà thôi.
ở đây, chắc Phaolô cũng không nói đến phép báptem Đức Thánh Linh, là điều đặt tín hữu vào trong thân của Đấng Christ (I.Côrinhtô 12:13). Phép báptem của Đức Thánh Linh là vô hình.
Không có điều gì Ương phép báptem bằng Đức Thánh Linh tương ứng với việc công khai "mặc lấy" Đấng Christ.
Đây là phép báptem tới với Đấng Christ (JND). Người Ysơraên được làm báptem tới với (unto) Môise, đồng nhất hóa họ với ông là lãnh tụ của họ thể nào, thì tín hữu ngày nay được làm phép báptem tới với Đấng Christ, biểu thị họ công nhận Ngài là Chúa hợp pháp của mình cũng thể ấy.
Bởi phép báptem, tín hữu còn biểu thị việc chôn xác thịt cùng với những nỗ lực của xác thịt nhằm kiếm sự công bình. Tín hữu này biểu thị sự chấm dứt nếp sống cũ và bắt đầu nếp sống mới. Trong phép báptem bằng nước, người Galati tuyên xưng họ đã chết với Đấng Christ và đã đồng chôn với Ngài rồi. Đấng Christ đã chết đối với luật pháp thể nào, thì họ cũng đã chết với luật pháp thể ấy, nên bởi đó đừng muốn phục dưới luật pháp như một quy luật sống nữa. Bởi sự chết, Đấng Christ đã phá bỏ sự phân biệt giữa người Do Thái và người ngoại bang thể nào, thì họ cũng đã chết với những sự phân biệt dân tộc thể ấy. Họ đã mặc lấy Đấng Christ theo ý nghĩa giờ đây họ sống cuộc đời hoàn toàn mới - là sự sống của Đấng Christ.
3:28 Luật pháp đã tạo ra những sự phân biệt giữa các hạng người này. Lấy ví dụ, sự phân biệt giữa người Do Thái và người ngoại bang được khăng khăng quả quyết ữong Phụctruyền Luậtlệ Ký 7:6; 14:1,2. Trong lời cầu nguyện buổi sáng, người nam Do Thái cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã không đựng nên mình là người ngoại bang, một tên nô lệ
hay một phụ nữ. Trong Đức Chúa Jêsus Christ, những sự phân biệt này biến mất, tức là xét về sự chấp nhận của Chúa. Người Do Thái không được ưu đãi hơn người ngoại bang, người tự do cũng không được ưu đãi hơn nô lệ, người nam cũng không được hưởng đặc ân hơn người nữ. Hết thảy đều ở tiên cùng một bình diện vì họ đều ở trong Chúa Jêsus Christ.
Đừng bắt ép câu này nói lên điều câu này không nói. Xét về nếp sống hằng ngày (chưa nói đến chức vụ công khai ương hội thánh), Đức Chúa Trời thực sự có công nhận khác biệt giữa nữ và nam. Tân Ước có nhiều lời dạy cho mỗi giới; cũng nói riêng biệt cho nô lệ và chủ. Nhưng khi nhận ơn phước từ Đức Chúa Trời, những vấn đề này không quan trọng, vấn đề quan Ưọng là ở trong Đức Chúa Jẽsus Chrisỉ. (Điều này nói đến địa vị trên Thiên đàng của chúng ta, chứ không phải nói đến tình trạng ừên đất.) Trước mặt Đức Chúa Trời, một người Do Thái đã tín Chúa không hề có điều gì trồi hơn một người ngoại trở về tiếp nhận Ngài! Govett nói: "Toàn bộ những phân biệt do luật pháp đưa ra đều đã bị nuốt mất trong ngôi mộ chung mà Đức Chúa Trời đã dự bị." Do đó, thật đại dột biết bao nếu Cơ Đốc nhân tìm sự thánh khiết thêm nữa bằng cách xác lập những sự phân biệt mà Đấng Christ đã phá bỏ.
3:29 Người Galati đã bị lừa dối để nghĩ họ có thể ưở thành dòng dõi của Apraham nhờ vâng giữ luật pháp. Phaolô cho thấy ngược lại. Đấng Christ là dòng dõi của Ápraham; cơ nghiệp hứa ban cho Ápraham đã được ứng nghiệm trong Đấng Christ. Khi tội nhân tín Ngài, họ trở thành một với Ngài. Vì vậy, họ trở thành dòng dõi của Ápraham và trong Đấng Christ, họ thừa hướng mọi phước hạnh của Đức Chúa Trời.
D. Con Trẻ Và Con Trai (4:1-16).
4:1,2 Đây là bức ữanh về một người cha giàu có dự định giao quyền kiểm soát tài sản của mình cho đứa con trai khi con ưai đến tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, chừng nào còn thơ ấu, thân phận của người thừa kế này vẫn giống với thân phận của một nô lệ. Người này liên tục bị bảo phải làm việc này và đừng làm việc kia. Người kế tự có những kẻ bảo hộ (Bản Anh ngữ là "quản gia") để quản lý tài sản của người, và những kẻ coi giữ ("giám hộ") để chịu ừách nhiệm về con người của mình. Vì vậy, đầu cơ nghiệp kia chắc chắn thuộc về mình, kẻ kế tự này vẫn chưa bước vào đó cho đến khi trưởng thành.
4:3 Đây là tình trạng của người Do Thái dưới luật pháp. Họ còn là thơ ấu, bị luật pháp không ngừng sai khiến giống y như những nô lệ. Họ mang ách nô lệ ở dưới những lể thói của thế gian, có nghĩa những nguyên tắc sơ đẳng của tôn giáo Do Thái. Những lễ hội và nghi thức của Do Thái giáo được thiết lập ra cho những người nào không biết Đức Chúa Cha đúng như Ngài đã được bày tỏ Ương Đấng Christ. Có thể tìm được một minh họa nơi đứa trẻ sắp học vần để đánh vần bằng cách dùng từng hình khối, hay học cách nhận diện đồ vật bằng các tranh ảnh. Luật pháp đầy dẫy những cái bóng và hình ảnh, hấp dẫn
những giác quan thuộc linh nhờ phương tiện thuộc thể và bề ngoài. Phép cắt bì là một ví dụ về điều này. Do Thái giáo mang tính thuộc thể, bề ngoài, và tạm thời; Cơ Đốc giáo mang tính thuộc linh, ở bề ương và vĩnh viễn. Những điều bề ngoài này là hình thức ách nô lệ đối với trẻ thơ.
4:4 Kỳ hạn đã được trọn chỉ đến thời kỳ Cha thiên thượng đã ấn định cho những kẻ kế tự ưở nên đúng tuổi (xem câu 2).
Trong câu Kinh Thánh này, chỉ với vài lời, chúng ta có câu tuyên bố tuyệt vời về thần tánh và nhân tánh của Cứu Chúa. Ngài là Con đời đời của Đức Chúa Trời; thế nhưng Ngài đã bởi một người nữ sanh ra. Nếu Chúa Jêsus chỉ là con người, thì thật vô cớ nếu nói Ngài bởi một người nữ sinh ra. Làm sao con người được sinh ra theo kiểu nào khác nữa? Trong trường hợp Chúa chúng ta, cụm từ này làm chứng cho Thân Vị độc nhất vô nhị của Ngài và phương thức sinh ra độc nhất vô nhị của Ngài.
Được sinh ra Ương thế gian làm một người Ysơraên, bởi đó Ngài được sinh ra dưới luật pháp. Là Con Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus sẽ không bao giờ ở dưới luật pháp; Ngài là Đấng đã ban luật pháp. Nhưng ữong ân điển hạ mình, Ngài đã đặt mình dưới luật pháp Ngài đã lập ra, để Ngài có thể ca ngợi luật pháp trong đời sống Ngài, và mang lấy sự rủa sả của luật pháp trong sự chết Ngài.
4:5 Luật pháp đòi hỏi một cái giá từ những người không giữ được luật pháp - cái giá phải trả bằng sự chết. Trước khi Đức Chúa Trời có thể đưa con người vào địa vị làm con tuyệt diệu, thì giá nẩy buộc phải ưả xong. Vì vậy Đức Chúa Jêsus khi vào ưần gian để làm thành viên của loài người và thành viên của dân Do Thái, Ngài đã ưả xong giá luật pháp đòi hỏi. Vì Ngài là Đức Chúa Trời, sự chết của Ngài có giá trị vô hạn, có nghĩa sự chết ấy đủ để đền trả cho bất kỳ số lượng tội nhân nào. Vì Ngài là Con Người, Ngài có thể chịu chết trong tư cách Đấng Thay Thế cho con người. Govett nói: "Đấng Christ - bản chất vốn là Con Đức Chúa Trời - đã trớ thành con loài người, để chúng ta, bới bản chất là con ừai của loài người - có thể trớ thành con trai Đức Chúa Trời. Sự trao đổi kỳ diệu biết dường nào!"
Chừng nào con người còn là nô lệ thì vẫn không thể làm con trai được. Đấng Christ đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ cho luật pháp để họ có thể được nhận làm con. Lưu ý ở đây có sự phân biệt giữa ưở thành con trẻ (con nhỏ -child) của Đức Chúa Trời và con ưai (son) của Đức Chúa Trời (so sánh Rôma 8:14 "con ữai", ló "con nhỏ" - bản Việt Ngữ chỉ dùng chữ con, không phân biệt hai chữ này). Tín hữu được sinh ra Ương gia đình của Đức Chúa Trời như một đứa con nhỏ (xem Giăng 1:12). ở đây, điểm nhấn mạnh nhằm vào sự kiện được sanh ra cách thiên thượng, chứ không nhằm vào những đặc ân và trách nhiệm của quyền làm con. Tín hữu này được nhận vào trong gia đình với tư cách con ừaỉ, mỗi một Cơ Đốc nhân đều là con ừai ngay tức thì và được đem vào ừong cơ nghiệp mà mình sẽ làm kẻ kế tự. Vì vậy, những sự dạy dỗ dành cho Cơ Đốc nhân ữong Tân Ước coi như không có tình trạng thơ ấu giữa vòng
các thánh đồ. Hết thảy đều được đối đãi như những con trai trưởng thành.
Nhận làm con nuôi ừong nền văn hóa Lamã khác với nhận con nuôi ương nếp sống hiện đại. Chúng ta nghĩ nhận làm con nuôi là đem đứa con của người khác về làm con mình. Nhưng trong Tân Ước, nhận làm con nuôi có nghĩa đặt tín hữu vào ương địa vị con trai trưởng thành cùng với mọi đặc ân và trách nhiệm của địa vị đó.
4:6 Để những người làm con trai của Đức Chúa Trời có thể nhận thấy chân giá trị của địa vị này, Đức Chúa Trời sai Thánh Linh Ưong ngày Lễ Ngũ Tuần đến ở ương họ. Đức Thánh Linh đem lại ý thức về quyền làm con, khiến các thánh đồ gọi Đức Chúa Trời là Cha. "Aba, Cha" là hình thức quen thuộc để thưa gởi, kết hợp những từ ngữ trong tiếng Aram và tiếng Hylạp chỉ về "cha." Không một nồ lệ nào có thể thưa với người đứng đầu ương gia đình theo kiểu này; chữ này được dành cho những thành viên Ưong gia đình, và diễn tả tình yêu thương và lòng tin quyết. Hãy lưu ý Ba Ngôi Đức Chúa Trời ương câu này - Đức Thánh Linh, Đức Chúa Con và Cha - theo thứ tự đó.
4:7 Tín đồ giờ đây không còn là tôi mọi nữa; không còn ở dưới luật pháp nữa. Giờ đây người là con Đức Chúa Trời. Vì cớ Đấng Chrỉst - với tư cách Con Đức Chúa Trời - là người kế tự mọi sự giàu có của Đức Chúa Trời, nên Cơ Đốc nhân cũng là kẻ kế tự của Đức Chúa Trời bôi Đấng Chrỉst (bản Việt Ngữ không có chữ "bởi Đấng Christ").14 Toàn bộ những điều Đức Chúa Trời có đều thuộc về người ấy bởi đức tín.
Trong các trường học của rabi tại Ysơraên ngày nay, sinh viên không được phép đọc sách Nhã Ca hay Êxêchiên Ì cho đến khi được bốn mươi tuổi. Sách Nhã Ca được xem là quá lộ liễu về tính dục đối với đầu óc của một người còn ừẻ, và Ềxêchiên Ì chứa đựng lời mô tả về vinh quang của Đức Chúa Trời quá tuyệt vời không tả nổi thành lời. Kinh Talmud kể lại có một người kia dưới bốn mươi tuổi đã bắt đầu đọc Êxêchiên Ì, thì lửa xuất hiện từ các ừang này thiêu đốt ông ta. Điều câu chuyện này muốn nói lên ấy là người sống dưới luật pháp không được xem là một người đàn ông cho đến khi tới bốn mươi tuổi. (Từ ngữ bar mitzvah nổi tiếng ở tuổi mười ba chỉ khiến cho một cậu bé Do Thái ưở thành "con trai của giao ước" - là ý nghĩa của từ ngữ này - và bới đó chịu ữách nhiệm phải giữ luật pháp.) Chưa đến tuổi bốn mươi, một người nam chánh thống vẫn bị xem là một vị thành niên.
Nhưng tín hữu ở dưới ân điển thì không như vậy. Chính lúc họ được cứu thì toàn bộ cơ nghiệp đã thuộc về họ. Họ được đối đãi như người thành nhân, như những con ưai và con gái trưởng thành, và toàn bộ Kinh Thánh đều dành sẵn cho họ để đọc, thưởng thức và vâng giữ.
Trong ánh sáng những lẽ thật này, lời khuyên của Harrison thật đáng trân trọng:
Hỡi người con được Chúa yêu, mọi sự đều thuộc về ngươi - Ngài phán với bạn điều này trong Ỉ.Côrinhtô 3:22,23, để làm bạn nhận thấy được những sự giàu có vượt quá sức tưởng tượng tột
cùng của bạn. Hãy xem cõi vũ trụ. Cõi vũ trụ ấy của ai, còn của ai nữa ngoài Ngài và bạn? Vậy hãy sống như một vị vua.15
4:8 Người Galati đã có lần ở dưới ách nô lệ cho hình tượng. Trước khi hoán cải, họ là những người ngoại giáo thờ lạy các hình tượng bằng gỗ và đá -các tà thần. Giờ đây họ đang hướng đến một kiểu ách nô lệ khác - ách nô lệ cho luật pháp.
4:9 Làm sao họ biện hộ được cho lối cư xử của họ? Họ đã biết Đức Chúa Trời, hoặc nếu chưa biết Ngài theo cách thực nghiệm sâu nhiệm, ít ra cũng đã được Ngài biết đến, tức là họ đã được cứu. Thế nhưng họ đang xây bỏ khỏi quyền năng và những sự giàu có của Ngài (mà họ là người kế tự những điều đó) để trớ hướng về những lề thói hèn yếu nghèo nàn, là những điều liên kết với luật pháp, chẳng hạn như phép cắt bì, các ngày thánh, các luật ăn kiêng. Một lần nữa họ đang đặt mình dưới ách nô lệ cho những điều không thể cứu được ai, cũng không làm giàu được, nhưng chỉ có làm cho họ nghèo khổ mà thôi.
Phaolô gọi luật pháp và mọi lễ nghi của nó là hèn yếu nghèo nàn. Các luật lệ của Đức Chúa Trời là đẹp đẽ trong đúng thời điểm và địa điểm của chúng, nhưng chúng hoàn toàn là những cản ưở khi đem thay thế cho Đức Chúa Jêsus. Bỏ Đấng Christ để về với luật pháp tức là thờ lạy hình tượng.
4:10,11 Người Galati đang giữ lịch Do Thái cùng với những ngày Sabát, những kỳ lễ và những mùa của lễ đó. Phaolô thấy lo sợ cho những người xưng mình là Cơ Đốc nhân, thế nhưng lại tìm ơn của Đức Chúa Trời bằng cách tuân giữ luật pháp. Ngay cả những người chưa tái sanh cũng có thể giữ được ngày, tháng, mùa và năm. Việc đó tạo cảm giác hết sức thỏa mãn để họ cảm thấy cũng có việc cho mình làm được bằng sức riêng để kiếm được nụ cười tán thành của Chúa. Nhưng điều này hàm ý con người có chút sức mạnh, và vì vậy trong chừng mực nào đó, người không cần đến Cứu Chúa.
Nếu Phaolô có thể viết như thế này cho người Galatỉ, ông sẽ viết những gì cho người tự xưng mình là Cơ Đốc nhân ngày nay nhưng đang tìm cách đạt được sự thánh khiết bằng việc tuân giữ luật pháp? Liệu ông không lên án những truyền thống được đem từ Do Thái giáo vào ương Cơ Đốc giáo - chức tế lễ do con người phong chức, những lễ phục riêng biệt cho thầy tế lễ, giữ ngày Sabát, những nơi thánh, những chân đèn, nước thánh, và v.v... hay sao?
4:12 Dường như người Galati đã quên thái độ của họ đối với Phaolô khi lần đầu tiên ồng đến giảng Tin Lành cho họ. Nhưng ông gọi họ là "anh em" bất chấp thất bại của họ và những điều ông lo sợ cho họ. Phaolô đã là người Do Thái ở dưới luật pháp. Giờ đây, trong Đấng Christ, ông được buông tha khỏi luật pháp. Vì vậy ông nói: "Hãy giống như tôi - được giải thoát khỏi luật pháp và không còn sống dưới luật pháp nữa." Người Galati ngoại bang chưa hề ở dưới luật pháp, và giờ đây không ở dưới luật pháp. Vì vậy Phaolô nói: "Tôi cũng như anh em. Tôi, đã là người Do Thái, giờ đây được hưởng sự buông tha khỏi luật
pháp mà anh em dân ngoại bang đã luôn luôn có."
Anh em không làm hại gì cho tôi. Không rõ đích xác Phaolô đang nghĩ điều gì ở đây. Có lẽ ông đang nói mình không hề cảm thấy bị tổn thương vì bị họ đối đãi như vậy. Bỏ ông để đến với các giáo sư giả không phải là đòn giáng vào bản thân ông, mà là một đòn giáng vào chân lý của Đức Chúa Trời và bởi đó đã gây thương tổn cho chính họ.
4:13 Đương lúc xác thịt yếu đuối mà ông truyền Tin Lành cho họ lẩn thứ nhất.16 Đức Chúa Trời thường sử dụng những công cụ yếu đuối, bị khinh rẻ, nghèo hèn để hoàn tất công tác Ngài, để bởi đó vinh hiển sẽ thuộc về Ngài chứ không thuộc về con người.
4:14 Chứng bịnh của Phaolô là sự rèn thử cho chính ông và những người nghe ông. Tuy nhiên, người Galatỉ không khước từ ông vì cớ bề ngoài thuộc thể hay vì cớ lời nói của ông. Thay vào đó, họ tiếp rước ông như vị thiên sứ của Đức Chúa Trời, tức là sứ giả được Đức Chúa Trời sai đến, và thậm chí như chính mình Chúa Jẽsus Christ. Vì ông đại diện cho Chúa, nên họ đã tiếp rước ông như cách họ sẽ tiếp rước Chua (Maứiiơ 10:40). Họ đã tiếp nhận sứ điệp của Phaolô như chính Lời của Đức Chúa Trời. Điều này đáng là bài học cho mọi Cơ Đốc nhân về cách đối đãi với sứ giả của Chúa. Khi chúng ta đón tiếp sứ giả của Chúa cách thân mật, chúng ta đang ưếp Ngài cũng đồng một cách thân mật như thế (Luca 10:16).
4:15 Khi lần thứ nhất họ nghe Tin Lành, họ đã công nhận Tin Lành quả là phước lành phong phú biết dường nào cho linh hồn họ. Họ vui thưởng thức và ưân trọng đến nỗi nếu có thể được, họ cũng đã móc mắt họ mà cho Phaolô. (Có thể đây là dấu hiệu cho thấy "cái giầm xóc vào thịt" của Phaolô là bịnh mắt.) Nhưng giờ đây cảm giác biết ơn ấy ở đâu rồi? Bất hạnh thay, đã tan biến như sương sớm mai.
4:16 Điều gì đã khiến họ thay đổi thái độ với Phaolô? ông vẫn rao giảng cùng một sứ điệp, sốt sắng chiến đấu vì lẽ thật của Tin Lành. Nếu điều này khiến ông trở nên kẻ thù của họ, thì họ thực sự đang ở Ưong chỗ nguy hiểm rồi.
E. Ách Nô Lệ Hay Tự Do (4:17-5:1) 4:17 Những động cơ của các giáo sư giả khác với động cơ của Phaolô: họ muốn có người đi theo, trong khi ông quan tâm đến phúc lợi thuộc linh của người Galati (4:17- 20). Các giáo sư giả sốt sắng ương nỗ lực chinh phục cảm tình của người Galati, nhưng động cơ của họ lại không thành thật. Họ muốn anh em lìa bỏ chúng tôi (Bản Anh Ngữ: "Họ muốn loại trừ anh em"). Những người thiên về Do Thái giáo muốn dứt người Galati ra khỏi sứ đổ Phaolô và khỏi các giáo sư khác. Họ muốn có lực lượng ủng hộ họ, và tìm cách lập thành một hệ phái để có được nhóm người ủng hộ mình. Stott cảnh cáo: "Khi Cơ Đốc giáo bị biến thành ách nô lệ cho các điều lệ và quy tắc, dứt khoát những nạn nhân của nó không tránh khỏi cảnh bị bắt phục, bị ràng buộc vào sợi dây tạp dề của những giáo sư dạy họ, giống như Ưong thời Trung cổ."17
4:18 Trên thực tế, Phaolô nói: "Tôi không phiền vấn đề người khác đang
chăm bẩm vào anh em, ngay cả khi tôi vắng mặt khỏi giữa anh em, miễn là họ làm như vậy với động cơ trong sạch và vì điểu thiện."
4:19 Khi gọi người Galati là con cái bé nhỏ của ông, Phaolô muốn nhắc họ nhớ chính ông là người đã đưa họ đến với Đấng Christ. ông đang chịu những cơn đau đớn của sự sanh nơ một lần nữa vì cớ họ, lần này không phải để tìm sự cứu rỗi cho họ, nhưng đúng hơn là để Đấng Chrisỉ có thể thành hình Ương họ. Trớ nên giống Đấng Christ chính là toàn bộ mục tiêu Đức Chúa Trời dành cho dân sự Ngài (Êphêsô 4:13; Côlôse 1:28).
4:20 Có thể câu này nói Phaolô đang bối rối khó xử về thân phận thật của người Galati. Việc họ tẻ tách khỏi chân lý đã khiến ông bối rối khó xử (Bản Anh ngữ là "nghỉ ngờ"), ông muốn có thể thay đổi cách nói và nói cách chắc chắn, xác quyết về họ. Hoặc có lẽ ông đang bối rối khó xử về phản ứng của họ đối với bức thơ của ông. Ông muốn đích thân nói với họ hơn. Lúc đó, ông có thể diễn tả rõ ràng hem bằng cách thay đổi cách nói của mình. Nếu họ chịu tiếp nhận lời quở ưách của ông, ông có thể dịu dàng. Tuy nhiên, nếu họ ngoan cố và nổi loạn, ông có thể sẽ rất nghiêm khắc. Như vậy, ông đã bối rối khó xử về họ; ông không thể nói họ có phản ứng thế nào với sứ điệp của mình.
Vì những giáo sư người Do Thải chú Ương rất nhiều về Ápraham, và khăng khăng đòi tín hữu phải noi gương Ápraham bằng cách chịu cắt bì, nên Phaolô quay sang lịch sử ưong gia đình Ápraham để chứng tỏ chủ nghĩa duy luật là ách nô lệ và không thể đem pha trộn với ân điển được.
Đức Chúa Trời đã hứa Ápraham sẽ có một con ưai, cho dầu ông và Sara đã quá già, và nói theo lẽ tự nhiên thì không thể cỏ con được. Ápraham đã tín Đức Chúa Trời và nhờ đó được xưng công bình (Sáng Thế Ký 15:1-6). ít lâu sau, Sara ngã lòng khi chờ đợi đứa con của lời hứa, và đã gợi ý Ápraham nên có con với con đòi của mình là Aga. Ápraham nghe lời khuyên của Sara, và íchmaên ra đời. Đây không phải là người kế tự Đức Chúa đã hứa ban, nhưng là đứa con của sự thiếu kiên nhẫn, của tính xác thịt và thiếu tín cậy củaÁpraham (Sáng Thế Ký ló).
Như vậy, khi Ápraham một ưăm tuổi, đứa con của lời hứa - là Ysác - ra đời. Hiển nhiên sự ra đời này là phép lạ; chỉ có thể thành hiện thực nhờ quyền phép mạnh mẽ của Đức Chúa Trời (Sang Thế Ký 21:1-5). Trong bữa tiệc theo thông lệ để cai sữa cho Ysác, Sara thấy íchmaên đang giễu cợt con ưai bà. Do đó, bà đòi Ápraham phải đuổi íchmaên và mẹ nó ra khỏi nhà, nói rằng: "Đứa con trai của con đòi này sẽ chẳng được kế nghiệp cùng với con ưai tôi là Ysác đâu" (Sáng Thế Ký 21:8-11). Chuyện nẩy là bối cảnh lập luận được sứ đổ sử dụng ở đây.
4:21 Luật pháp trong câu này được sử dụng theo hai nghĩa khác nhau. Chữ thứ nhất nói đến luật pháp như phương tiện để đạt được sự thánh khiết, và chữ thứ nhì chỉ đến các sách luật pháp của Cựu Ước (Sáng Thế Ký - Phụctruyền Luậtlệ Ký), đặc biệt là Sáng Thế Ký. Phaolô đang nói: "Hãy nói cho tôi biết
đi, anh em là người đang ước ao tìm
được ơn của Đức Chúa Trời bằng cách giữ luật pháp, vậy anh em không nghe sứ điệp của sách luật pháp sao?"
4:22,23 Hai con trai này là íchmaên và Ysác. Người nữ tôi mọi là Aga, và người nữ tự chủ là Sara. íchmaên ra đời do sự can thiệp đầy mưu mô của Ápraham. Mặt khác, Ysác được ban cho Ápraham bởi lời hứa của Đức Chúa Trời.
4:24 Câu chuyện này mang tính biểu tượng; câu chuyện có ý nghĩa sâu nhiệm hơn thoạt nhìn thấy bề ngoài. Ý nghĩa thật của những biến cố này không được phát biểu rõ ràng ra, nhưng được hàm ý. Vì vậy, câu chuyện thật về Ysác và íchmaên trình bày chân lý thuộc linh sâu nhiệm, mà Phaolô đang tiếp tục giải thích.
Hai người nữ đại diện cho hai giao ƯỚC: Aga là giao ước của luật pháp, và Sara là giao ước của ân điển. Luật pháp được ban tại núi Sỉnaỉ. Kể cũng lạ, chữ "Aga" trong ngôn ngữ Ảrập có nghĩa "đá," và người Ẳrập gọi núi Sinai là núi "Đá."
4:25 Giao ước được ban tại núi Sinaỉ đem lại ách tôi mọi; vì vậy Aga, là một nữ tôi mọi, là hình bóng thích hợp về luật pháp. Aga đại diện cho Gỉêrusalem, kinh đô của dân Do Thái, và là trung tâm cho người Ysơraên chưa được cứu, là những người vẫn đang tìm cách kiếm sự công bình bới giữ luật pháp. Những người này, cùng với con cái họ, tức những môn đồ của họ, đều làm tôi mọi. Quả là phép xây dựng tính cách nhân vật đầy xúc phạm khi Phaolô liên kết những người Ysơraên không tin Chúa với Aga thay vì với Sara, với íchmaên thay vì với Ysác.
4:26 Kinh thành của những người được xưng công bình bởi đức tin là Giêrusalem trên ười. Đây là mẹ cứa mọi tín hữu, cả người Do Thái lẫn người ngoại bang.
4:27 Câu ưích này từ Êsai 54:1 là lời báo trước con cái của thành trên ười sẽ đông hom con cái của Giêrusalem dưới đất. Sara là người nữ son sẻ đã rất lâu rồi. Aga là người nữ có chồng. Chúng ta sẽ phải hiểu chiến thắng cuối cùng của Sara, hay Giêrusalem ưên ười này, theo cách nào đây? Câu trả lời ấy là: Con cái của lời hứa bao gồm mọi người nào - cả người ngoại bang cũng như người Do Thái - đến với Đức Chúa Trời bởi đức tin - là đông hơn con cái của Aga, người sống dưới luật pháp.
4:28 Tín hữu thật không sanh ra bới ý muốn của con người, cũng không phải bởi ý của xác thịt, nhưng bởi Đức Chúa Trời. Điều quan Ưọng không phải là dòng dõi theo sự sinh ra tự nhiên, nhưng là sự sinh ra thiên thượng và diệu kỳ bởi đức tín nơi Đức Chúa Jêsus.
4:29 íchmaên chế giễu Ysác, và xưa nay vẫn luôn luôn đúng rằng những người sanh ra bởi xác thịt đã bắt bớ những người sanh bởi Thánh Linh. Hãy xem những sự chịu khổ của Chúa chúng ta và của sứ đổ Phaolô trong tay những người chưa được cứu. Có lẽ chúng ta thấy dường như chuyện íchmaên chế giễu Ysác chỉ là một xúc phạm vụn vặt, nhưng Kinh Thánh đã ghi lại chuyện đó, và Phaolô thấy Ưong
đó có nguyên tắc vẫn còn tiếp tục lâu dài - sự thù địch giữa xác thịt và Thánh Linh.
4:30 Như vậy người Galati hãy viện đẫn Kinh Thánh, thì sẽ nghe lời tuyên án này. Luật pháp và ân điển không thể pha trộn với nhau; không thể hưởng phước hạnh của Đức Chúa Trời dựa ừên cơ sở công đức của con người hay nỗ lực của xác thịt.
4:31 Những ai tin cậy Đấng Christ thì không liên hệ với luật pháp -như một phương tiện để được nhận ơn thiên thượng. Họ là con cái của người nữ tự chủ, và họ tiếp nối theo tình ừạng xã hội của mẹ mình.
5:1 Câu Kinh Thánh cuối đoạn 4 mô tả địa vị của tín hữu - đó là người tự do. Câu đầu của đoạn 5 nói đến nếp sống đạo của người - người nên sống như một người tự đo. ở đây, chúng ta có một minh họa rất hay về khác biệt giữa luật pháp và ân điển. Luật pháp sẽ nói: "Nếu ngươi làm việc để kiếm được tự do của mình, ngươi sẽ ứở thành tự do." Nhưng ân điển nói: "Ngươi đã được buông tha bởi giá lớn lao là sự chết của Đấng Christ. Để tỏ lòng biết ơn Ngài, nên bởi đó ngươi phải đứng vững trong tự do mà Đấng Chrisỉ đã dùng để buông tha ngươi." Luật pháp đòi hỏi nhưng không ban năng lực. Ân điển cung cấp điều luật pháp đòi hỏi, rồi ban năng lực cho con người sống cuộc đời nhất quán với địa vị của người bới quyền năng của Thánh Linh rồi ban thưởng cho người vì đã sống được như vậy.
Đúng như c. H. Mackintosk nói: "Luật pháp đòi hỏi sức mạnh từ nơi người không có chút sức mạnh nào, rồi rủa sả người nếu người không thể tỏ ra sức mạnh ấy. Tin Lành ban sức mạnh cho người không có sức mạnh, rồi ban phước cho người khi tỏ ra sức mạnh ấy."18
"Luật pháp ra lệnh: "Này John, chạy đi thì sống, "
Nhưng không cho tôi cả chân lẫn
tay;
Tin tức do Tin Lành đem lại tốt hơn nhiều,
Tin Lành ấy truyền tôi bay lên và ban cho đôi cánh."
III. VỀ NẾP SÔNG ĐẠO: PHAOLÔ BINH Vực QUYỀN Tự DO cơ Đốc TRONG THÁNH LINH (Đoạn 5:2- 6:18)
A. Hiểm Họa Của Chủ Nghĩa Duy Luật Pháp (5:2-15)
5:2 Chủ nghĩa duy luật khiến Đấng Christ trở nên không có giá trị gì cả. Những người thiên về Do Thái khăng khăng vào lẽ cần thiết buộc tín hữu ngoại bang chịu cắt bì mới được cứu rỗi. Phaolô nói với thẩm quyền của một sứ đồ, quả quyết rằng nhờ cậy vào phép cắt bì tức là khiến Đấng Christ ưở nên không bổ ích chi. Jack Hunter nói:
Trong tình huống của người Galati, phép cắt bì đối với Phaolô không phải là một cuộc phẫu thuật, cũng không chỉ đơn thuần là một lễ nghi tôn giáo. Nó đại diện cho hệ thống cứu rỗi bởi việc lành. Nó công bô một Tin Lành của nỗ lực con người không cần nhờ đến ân điển Đức Chúa Trời. Đó là luật pháp chiếm chỗ ân điển; Môise chiếm chỗ của Đấng Christ; vì thêm vào Đấng Chrỉst tức là lấy Đấng Christ ra khỏi. Một Đấng
Christ đã bị bổ sung là một Đấng Christ đã bị hất cẳng rồi. Đấng Christ là Cứu Chúa duy nhất - chỉ một mình Ngài và độc quyền một mình Ngài mà thôi. Chịu phép cắt bì tức là bị cắt bỏ ra khỏi Đấng Christ.19 5:3 Chủ nghĩa duy luật đòi hỏi con người vâng giữ trọn cả luật pháp. Người phục dưới luật pháp không thể chấp nhận những điều răn dễ dãi và chối bỏ những điều răn khác. Nếu cố gắng làm đẹp lòng Đức Chúa Trời bằng cách chịu cắt bì, thì người đó có bổn phận vâng giữ trọn cả luật pháp. Vì vậy, một người hoặc là hoàn toàn phục dưới luật pháp, hai là không hề ở dưới luật pháp chi cả. Hiển nhiên, nếu người ở hoàn toàn dưới luật pháp thì Đấng Christ là vô giá trị đối với người ấy. Đức Chúa Jêsus Christ không những là Cứu Chúa đầy đủ, mà còn là Cứu Chúa độc quyền nữa. Trong câu này, không phải Phaolô đang nói đến những người đã chịu cắt bì trong quá khứ, nhưng chỉ nói đến những người nào có thể sẽ chịu nghi thức này như một lẽ thiết yếu để được xưng công bình đầy đủ, nói đến những ai khẳng định những bổn phận tuân giữ luật pháp để được Đức Chúa Trời chấp nhận.
5:4 Chủ nghĩa duy luật có nghĩa là từ bỏ Đấng Christ với tư cách nguồn hy vọng duy nhất để mình được xưng công bình. Câu này gây ra bàn cãi đáng kể. Người ta đưa ra rất nhiều cách giải thích khác nhau, nhưng có thể gộp thành ba loại, như sau:
1. Nhiều người cho rằng ở đầy Phaolô dạy: một người có thể thực sự được cứu, sau đó sa vào tội lỗi, do đó bị mất ơn và bị hư mất đời đời. Điều này đã được gọi là "giáo lý về sự sa ngã."
Chúng ta tín cách giải thích như thế là không lành mạnh vì hai nguyên nhân rất thuyết phục: thứ nhất, câu Kinh Thánh không mô tả những người đã được cứu rồi sa vào tội lỗi. Trên thực tế, không hề đề cập đến việc sa vào tội lỗi. Đúng hơn, câu Kinh Thánh này đang nói đến những người đang sống những cuộc đời đạo đức, đáng kính và ngay thẳng, và họ hy vọng bới đó được cứu. Vì vậy, phân đoạn này đóng vai trò "gậy ông đập lưng ông" cho người nào dùng phân đoạn để hậu thuẫn giáo lý về sự sa ngã. Họ dạy rằng Cơ Đốc nhân phải giữ luật pháp, sống cuộc đời ữọn lành và kiềm chế không phạm tội để cứ vẫn được cứu. Tuy nhiên, câu Kinh Thánh này quả quyết rằng tất cả những ai tìm cách được xưng công bình bởi việc làm của luật pháp hay nỗ lực riêng thì đã mất ân điển rồi.
Thứ nhì, lối giải thích này mâu thuẫn với lời chứng chung và nhất quán của Tân Ước cho rằng mỗi một người nào tín nơi Đức Chúa Jêsus Christ thỉ được cứu rỗi đời đời, rằng không con chiên nào của Đấng Christ sẽ bị hư mất, và sự cứu rỗi tùy thuộc hoàn toàn nơi công tác đã hoàn tất của Cứu Chúa, chứ không nơi những nỗ lực yếu ớt của con người (Giăng 3:10, 36; 5:24; ó:47; 10:28).
2. Lối giải thích thứ nhì cho câu này nói đến những người lúc đầu được cứu bởi đức tín nơi Chúa Jêsus, nhưng sau đó lại đặt mình dưới luật pháp để tiếp
tục giữ sự cứu rỗi của họ hay để đạt đến sự thánh khiết. Nói cách khác, họ đã được cứu bởi ân điển, nhưng giờ đây tìm cách để được giữ gìn bới luật pháp. Trong trường hợp này, mất ân điển tức là - như Philỉp Mauro diễn tả - "xây bỏ khỏi đường lối Đức Chúa Trời dùng để làm các thánh đồ của Ngài trọn lành bởi công tác của Thánh Linh Ương họ, rồi tìm kiếm kết cuộc đó bằng cách tuân giữ các nghi thức và kỳ lễ bề ngoài, là điều mà con người xác thịt cũng như các thánh đồ của Đức Chúa Trời đều có thể tuân giữ được."
Quan điểm nẩy ưái với Kinh Thánh, thứ nhất vì câu này không mô tả những Cơ Đốc nhân tìm kiếm sự thánh khiết hay sự nên thánh, nhưng đúng hơn mô tả những người chưa được cứu đang tìm sự xưng công bình bới việc giữ luật pháp. Hãy để ý cách đùng từ ngữ - anh em là người cố gắng cậy luật pháp cho được xưng công bình. Và thứ nhì, lối giải thích này hàm ý khả năng những người đã được cứu sau đó bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ, và câu này không nhất quán với những quan điểm đúng về ân điển Đức Chúa Trời.
3. Lối giải thích thứ ba ấy là: Phaolô đang nói về những người có thể xưng mình là Cơ Đốc nhân nhưng lại chưa thực sự được cứu. Họ đang tìm cách được xưng công bình nhờ giữ luật pháp. Sứ đổ đang bảo rằng họ không thể có hai Cứu Chúa; họ phải chọn một là Đấng Christ hai là luật pháp. Nếu chọn luật pháp thì họ bị dứt ra khỏi Đấng Christ là nguồn hy vọng khả dĩ duy nhất của họ để được xưng công bình; họ đã mất ân điển rồi. Hogg và Vine diễn tả rõ ràng điều này:
Đấng Christ phải là tất cả mọi sự hoặc không là gì cả đối với một người; Ngài không hề chấp nhận lòng tin cậy hữu hạn, cũng không chấp nhận lòng trung thành một phần. Người nào được xưng công bình bởi ân điển của Chúa Jêsus Christ thì đó là một Cơ Đốc nhân; ai tìm cách được xưng công bình bởi việc làm của luật pháp thì không phải là Cơ Đốc nhân.20 5:5 Sứ đồ cho thấy sự ưông cậy của tín đồ hoàn toàn khác với sự ương cậy của người cậy luật pháp. Cơ Đốc nhân chờ đợi sự trông cậy của sự công bình. Người trông cậy lúc Chúa đến, khi mình sẽ nhận thân thể vinh hiển, và khi mình không còn phạm tội nữa. Lưu ý câu Kinh Thánh này không nói Cơ Đốc nhân hy vọng được sự công bình; người đã có địa vị công bình trước mặt Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus Christ rồi (Il.Côrinhtô 5:21). Nhưng người chờ đợi giây phút chính con người mình sẽ hoàn toàn công bình. Người không hy vọng đạt được điều này bởi bất kỳ điều gì mình có thể làm, nhưng ữái lại chính là bởi nhờ Thánh Linh và bởi đức tin. Đức Thánh Linh sẽ thực hiện toàn bộ việc đó, tín đồ chỉ việc lấy đức tín ưông đợi Đức Chúa Trời làm thành việc ấy. Trái lại, người duy luật pháp hy vọng kiếm được sự công bình bới những việc làm của mình, tức là tuân giữ luật pháp, hay bởi những sự tuân giữ lễ nghi tôn giáo. Đây là niềm hy vọng vô ích, vì không thể có được sự công bình bằng cách ấy.
Lưu ý Phaolô sử dụng đại từ "chúng ta" ừong cầu Kinh Thánh này, để nói đến những Cơ Đốc nhân thật, còn Ương câu 4, ông dùng đại từ "anh em" khi nói đến những người đang tìm sự xưng cồng bình nhờ các việc làm theo luật pháp.
5:6 Chủ nghĩa duy luật pháp không hề có giá trị gì cả. về phần người hiện ở trong Đức Chúa Jêsus Chrisỉ, phép cắt bì không làm cho người này được tốt hơn chút nào, và không chịu phép cắt bì cũng không khiến cho người xấu hơn chút nào. Điều Đức Chúa Trời tìm kiếm nơi tín hữu này chính là đức tin hành động qua tình yêu thương. Đức tin là sự nương cậy hoàn toàn nơi Đức Chúa Trời. Đức tin chẳng ngồi không; đức tin tự thể hiện qua sự phục vụ Đức Chúa Trời và con người cách không ích kỷ. Động cơ của mọi sự phục vụ như thế chính là tình yêu thương. Vì vậy, đức tin hành động qua tình yêu thương, được thôi thúc bởi tình yêu, chứ không bởi luật pháp. Đây là lẽ thật được tìm thấy rất nhiều lần trong Kỉnh Thánh: Đức Chúa Trời không quan tâm đến lễ nghi, nhưng quan tâm đến thực tại của đời sống tín kính.
5:7 Chủ nghĩa duy luật chính là không vâng phục lẽ thật. Người Galati đã khởi đầu rất tốt trong nếp sống Cơ Đốc, nhưng có người đã ngăn trở họ. Đỏ chính là những người thiên về Do Thái giáo, những người duy luật pháp, những sứ đồ giả. Khi chấp nhận những sự dạy đỗ sai lạc của họ, các thánh đồ này đang không vâng phục lẽ thật của Đức Chua Trời.
5:8 Chủ nghĩa duy luật không phải là sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Sự xui giục ở đây ý nói đến niềm tin hay giáo lý. Đấng gọi anh em chỉ về Đức Chúa Trời. Vì vậy niềm tín cho rằng phải thêm phép cắt bì và giữ luật pháp vào đức tin ương Đấng Christ là niềm tin không xuất phát từ Đức Chúa Trời, nhưng đến từ ma quỉ.
5:9 Chủ nghĩa duy luật dẫn đến ngày càng nhiều điều ác hơn. Men ữong Kinh Thánh là một biểu tượng chỉ về điều xấu. ở đây, men chỉ về giáo lý xấu xa của người thiên về Do Thái giáo. Khuynh hướng tự nhiên của men là ảnh hưởng toàn bộ trên bữa ăn nó đụng đến. Men được sử dụng ở đây cho thấy một sai lầm nhỏ dứt khoát dẫn đến ngày càng nhiều sai lầm hơn. Điều xấu không bao giờ ở thế tĩnh. Nó phải binh vực những lời nói dối của mình bằng cách nói thêm càng nhiều lời dối trá hom nữa. Chủ nghĩa duy luật giống như tỏi; một chút tỏi không phải là chuyện nhỏ. Nếu một ít người trong Hội Thánh giữ theo giáo lý sai lầm, nếu không xử lý họ một cách nghiêm khắc, họ sẽ ngày càng có đông người đi theo hơn.
5:10 Chủ nghĩa duy luật đem sự đoán phạt đến cho những giáo sư của nó. Phaolô tin quyết người Galati sẽ bác bỏ những sự dạy dỗ sai lầm. Lòng tin quyết của ông ở trong Chúa, và có thể điều này muốn nói Chúa đã ban cho Phaolô sự bảo đảm về vấn đề này. Hoặc như ông đã thực sự biết Chúa, nên biết chắc chắn Đấng Chăn Chiên Lớn sẽ khôi phục những con chiên đi lang thang của Ngài, thậm chí có lẽ làm như
vậy thông qua bức thơ Phaolô đang viết cho họ đây.
Về phần các giáo sư giả, họ sẽ bị Đức Chúa Trời hình phạt. Dạy sự sai lầm là một điều hết sức nghiêm trọng, và bởi đó phá hoại một hội thánh (I.Côrỉnhtô 3:17). Lấy ví dụ, dạy rằng cổ thể chấp nhận tình ưạng say rượu thì còn xấu hơn gấp bội chính mình làm người say rượu, vì giáo sư giả này khiến rất nhiều người khác trớ nên giống như mình.
5:11 Chủ nghĩa duy luật gạt bỏ sự vấp phạm về thập tự giá. Giờ đây Phaolô đáp lại lời buộc tội phi lý cho rằng thậm chí chính ông cũng đã nhiều lúc giảng về lẽ thiết yếu của phép cắt bì. Ông hiện vẫn đang chịu bắt bớ dưới tay người Do Thái. Sự bắt bớ này ắt sẽ dừng lại tức thì nếu ông rao giảng phép cắt bì, vì điều đó có nghĩa ông đã bỏ công tác rao giảng thập tự giá. Thập tự giá là sự vấp phạm đối với con người. Nó xúc phạm đến người đó hay khiến người vấp ngã, vì thập tự giá nói với người ấy rằng không thể làm gì để kiếm được sự cứu rỗi. Thập tự giá không chừa chỗ cho xác thịt và những nỗ lực của xác thịt. Thập tự giá báo hiệu sự chấm dứt những công việc của con người. Nếu Phaolô muốn giới thiệu những việc làm bằng cách rao giảng về phép cắt bì, thì chắc ông đang gạt bỏ toàn bộ ý nghĩa của thập tự giá.
5:12 Có thể hiểu ước muốn của sứ đồ để những người gây rối thà họ tự chặt mình đúng theo nghĩa đen; ông muốn họ bị hoạn. Họ đang sốt sắng dùng dao để cắt bì người khác; giờ đây hãy để dao ấy dùng để biến họ thành những hoạn quan. Chắc sẽ có lẽ thích hợp hơn nếu hiểu những chữ này theo nghĩa bóng; nói cách khác, Phaolô muốn những giáo sư giả bị dứt hoàn toàn khỏi người Galati.
Tin Lành ân điển đã luôn luôn bị lên án là cho phép người ta sống buông thả tùy ý thích của họ. Người ta nói: "Nếu sự cứu rỗi là bởi một mình đức tín mà thôi, thì chẳng hề có sự kiểm soát nếp cư xử của một người sau đó." Nhưng sứ đồ nhanh chóng cho thấy sự tự do Cơ Đốc không có nghĩa là giấy phép sống buông tuồng để tự do phạm tội. Tiêu chuẩn của tín đồ chính là sự sống của Chúa Jêsus, lòng yêu mến Đấng Chrỉst thúc giục người ghét tội và yêu mến sự thánh khiết.
Có lẽ ở đây, Phaolô đặc biệt cần cảnh cáo độc giả về sự buông tuồng. Khi con người đã có lúc ở dưới những kiềm chế của luật pháp và sau đó được ban quyền tự do, thì luôn luôn có nguy cơ để đi từ thái cực nô lệ sang thái cực bất cẩn. Sự cân bằng thỏa đáng chính là: sự tự do nằm ở giữa luật pháp và buông tuồng. Cơ Đốc nhân được tự do khỏi luật pháp, nhưng không phải là không tôn ương luật pháp.
5:13 Sự tự do của Cơ Đốc nhân không cho phép phạm tội; trái lại, quyền tự do đó khích lệ sự phục vụ đầy yêu thương. Lòng yêu thương được xem là động cơ của toàn bộ nếp cư xử Cơ Đốc, ương khi dưới luật pháp, động cơ chính là sợ hình phạt. Findlay nói: "Những nô lệ của tình yêu thương chính là những người tự do thật."
Quyền tự do của Cơ Đốc nhân chính là ở ừong Đức Chúa Jêsus Christ (2:4),
và điều này loại trừ mọi ý tưởng khả dĩ nào cho rằng quyền tự do đó có lúc nói đến quyền tự do phạm tội. Chúng ta không bao giờ được phép biến quyền tự do của mình trớ thành căn cứ hoạt động cho tánh xác thịt. Đạo quân xâm lăng sẽ tìm cách chiếm một công sự ngoài bờ biển rồi dùng làm căn cứ hành quân thể nào, thì xác thịt cũng sẽ tận dụng một sự buông tuồng nhỏ để mở rộng lãnh thổ của nó thể ấy.
Cách sử dụng chính đáng quyền tự do của chúng ta chính là: "Biến quyền tự do ấy ưở thành thói quen làm nô lệ cho nhau."
A. T. Pierson nói: Tự do thật chỉ tìm thấy trong sự vâng phục sự kiềm chế chính đáng. Dòng sông tìm thấy quyền tự do chảy, chỉ giữa hai bờ: không có đôi bờ, dòng sông chỉ chảy tràn lan để trở thành một vũng nước nhầy nhụa tù động. Các hành tỉnh nếu không chịu kiểm soát bởi quy luật, thì chỉ phá hoại nhau và phá hoại vũ trụ. Cùng một luật này lại hạn chế tự do để ngăn chúng ta ở bên trong, nhưng lại ngăn người khác ở bên ngoài; những sự kiềm chế nào điều chỉnh quyền tự do của chúng ta thì cũng bảo đảm và bảo vệ quyền tự do ấy. Điều tạo nên một con người tự do không phải là sự kiềm chế, nhưng là loại kiềm chế đúng đắn, cùng với sự vâng phục vui vẻ.21 5:14 Thoạt nhìn, có vẻ thật kỳ lạ khi Phaolô lại giới thiệu luật pháp ở đây sau khi nhấn mạnh ương suốt thơ tín rằng tín hữu không ở dưới luật pháp. Không phải ông đang thôi thúc độc giả trở lại với luật pháp đâu; ông đang chứng tỏ điều luật pháp đòi hỏi nhưng không thể
tạo ra chính là điều xuất phát từ chỗ vận dụng quyền tự do Cơ Đốc.
5:15 Chủ nghĩa duy luật luôn luôn dẫn đến cãi lẫy, và dường như đã làm như thế tại Gaiati. Thật ky lạ biết bao! Đây là những người muốn phục dưới luật pháp. Luật pháp đòi hỏi họ phải yêu thương người lân cận. Thế nhưng lại xảy ra chuyện hoàn toàn ngược lại. Họ đang cắn nuốt nhau. Nếp cư xử này xuất phát từ xác thịt, và luật pháp đã dành chỗ cho xác thịt, đồng thời xác thịt hành động dựa ưên luật pháp.
B. quyển Năng Cho sự Thánh Khiết (5:16-
25)
5:16 Tín đổ phải bước đi theo Thánh Lỉnh, chứ không theo xác thịt. Bước đi trong (hay bởi) Thánh Linh tức là để cho
Ngài toàn quyền hành động. Là cứ ở ứong sự thông công với Ngài. Là lập những quyết định dựa theo sự thánh khiết của Ngài. Là để dành thời gian bận rộn với Đấng Christ, vì chức vụ của Thánh Linh chính là đưa tín hữu đến ràng buộc với Chúa Jêsus. Khi chúng ta bước đi theo Thánh Linh như thế, xác thịt, hay sự sống của bản ngã, bị xem như đã chết. Chúng ta không thể cùng một lúc vừa bận rộn với Đấng Christ vừa bận rộn với tội lỗi. Scoíield nói: Nan đề của đời sống Cơ Đốc dựa trên sự kiện chừng nào Cơ Đốc nhân còn sống trong thế gian này, thì có thể nói người ấy như hai cái cây - cây cũ của xác thịt và cây mới có bản tánh thiên thượng được tháp vào bởi sự tái sanh; và non đề này chính là: làm sao để giữ cho cái cây cũ trơ trụi cằn cỗi và khiến cây mới cứ sinh trái. Nan đề
này được giải quyết bằng cách bước đi
theo Thánh Linh}1 Câu Kinh Thánh này và những câu đi tiếp theo sau cho thấy xác thịt vẫn hiện diện với Cơ Đốc nhân; do đó đã bác bỏ ý tưởng về việc thủ tiêu bản tánh tội lỗi.
5:17 Thánh Linh và xác thịt tranh chiến không ngừng với nhau. Đức Chúa Trời hẳn có thể loại bỏ bản tánh xác thịt khỏi tín hữu ngay lúc họ hoán cải, nhưng Ngài không muốn làm như vậy. Vì sao vậy? Ngài muốn họ luôn luôn được nhắc nhở về sự yếu đuối của chính họ; để giữ họ liên tục nương cậy Đấng Christ, là Thầy Tế Lễ và Đấng cầu Thay của họ; và để khiến họ không ngừng ca ngợi Đấng đã cứu những con sâu bọ như thế. Thay vì loại bỏ bản tánh cũ, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta chính Thánh Linh Ngài để ở ưong chúng ta. Thánh Linh của Đức Chúa Trời và xác thịt của chúng ta liên tục tranh chiến với nhau, và sẽ cứ tiếp tục tranh chiến cho đến khi chúng ta được đưa về quê hương trên Ười. Phần của tín hữu ương trận chiến này chính là đầu phục Thánh Linh.
5:18 Những người được Thánh Linh chỉ dẫn thỉ chẳng hể ở dưới luật pháp. Có thể hiểu câu Kinh Thánh này theo hai cách: Nhờ Thánh Lỉnh chỉ dẫn là lời mô tả mọi Cơ Đốc nhân. Do đó, không có Cơ Đốc nhân nào ở dưới luật pháp; họ không đang nhờ cậy nơi những nỗ lực riêng của bản thân. Chính Thánh Lỉnh - chứ không phải họ - mới là Đấng đang chống cự những hành động của điều ác ở ương. Nhờ Thánh Linh chỉ dẫn còn có nghĩa là được nâng vượt lên Ưên xác thịt và bận rộn với Chúa. Khỉ một người bận rộn như thế, thì không còn suy nghĩ đến luật pháp hay xác thịt. Thánh Linh Đức Chúa Trời không dẫn dắt đàn sự đến chỗ nhìn xem luật pháp như một phương tiện để được xưng công bình. Trái lại, Ngài chỉ họ đến với Đấng Christ phục sinh như là cơ sớ duy nhất để được chấp nhận trước mặt Đức Chúa Trời.
5:19-21 Trước đây chúng ta đã nói luật pháp hấp dẫn sức lực của xác thịt. Bản tánh con người sa ngã tạo ra được loại việc làm nào? Chẳng có gì khó xác định các việc làm của xác thịt. Chúng rõ ràng trước mắt tất cả mọi người. Ngoại tình23 là không chung thủy ữong quan hệ hôn nhân. Gian dâm là sự giao hợp trái luật pháp. ô uế là những điều xấu xa về đạo đức, nhục dục. Buông tuồng là lối ăn ở không chút xấu hổ và không biết kiềm chế. Thờ hình tượng không những là thờ lạy các hình tượng, mà còn là sự gian dâm đi kèm với sự thờ lạy ma quỉ. Phù phép là pháp thuật phù thủy, từ ngữ Hylạp này có liên quan đến thuốc men (pharmakeia). Vì thuốc được sử đụng Ương phép phù thủy, nên chữ này nói đến việc trao đổi, giao tiếp với các tà linh, hay việc dùng phù chú. Chữ này cũng bao gồm cả những thói mê tín, "vận rủi," v.v... Thù oán nói đến những cảm xúc mạnh và hiểm ác đối với các cá nhân. Tranh đấu là sự bất hòa, bất đồng ý kiến với nhau, là những cuộc cãi vã. Ghen ghét là thiếu tin cậy, nghi ngờ. Buồn giận (Bản Anh ngữ là "thạnh nộ") là nổi bùng cơn rất tức giận hoặc giận dữ. Những tham vọng
ích kỷ (bản Việt Ngữ không có) là những cuộc đấu ưanh chỉ biết tập trung vào bản thân mình để được ưở thành "người số một," thậm chí làm hại đến cả người khác. Bất bình (Bản Anh ngữ là "chia rẽ") là những sự phân rẽ do bất đồng ý kiến với nhau. Bè đảng (Bản Anh ngữ là "những tà giáo ly khai") là những hệ phái lập thành từ những con người có những ý kiến chỉ biết làm theo ý mình. Ganh gổ là không hài lòng trước thành công hay thịnh vượng của người khác. Sát nhân24 (bản Việt Ngữ không có) là việc giết người khác trái luật pháp. Say sưa nói đến trạng thái say do những thức uống có nồng độ đậm đặc. Mê ăn uống (NKJV "chè chén say sưa ồn ào") là những cuộc tụ tập để tiêu khiển đầy huyên náo, thường đi kèm với say sưa.
Phaolô cảnh cáo độc giả, như ông đã nói trước rồi, hễ ai phạm những điểu thể ấy thì không được hưởng Nước Đức Chúa Trời. Phân đoạn này không dạy rằng một người say rượu thì không thể được cứu, nhưng thực sự nói rằng những ai có nếp sống đặc trưng bởi danh sách những việc làm của xác thịt trên đây thì không được cứu.25
Vì sao Phaolô phải viết cách này cho các hội thánh của những Cơ Đốc nhân? Nguyên nhân ấy là: không phải tất cả những người tuyên xưng mình đã được cứu đều là con cái thật của Đức Chúa Trời. Vì vậy ương suốt Tân Ước, Đức Thánh Linh thường thêm vào sau phần trình bày những chân lý thuộc linh tuyệt diệu những lời cảnh cáo nghiêm trọng nhất cho những ai tuyên xưng danh Đấng Christ.
5:22,23 Thật ý nghĩa khi sứ đồ phân biệt giữa các việc làm của xác thịt với trái của Thánh Linh. Các việc làm được tạo ra bởi sức lực con người. Trái được sinh ra khi nhánh ở ữong gốc nho (Giăng 15:5). Hai thứ đó khác nhau giống như sự khác nhau giữa một công xưởng với một khu vườn. Lưu ý trái ỏ số ít chứ không ở số nhiều. Đức Thánh Linh tạo ra một loại trái, tức là sự giống như Đấng Christ. Toàn bộ mọi đức hạnh được liệt kê giờ đây đều mô tả đời sống của con cái Đức Chúa Trời. Dĩ. c. ì. Scoíield nói rõ mỗi đức hạnh này đều xa lạ với lớp đất lòng người.
Yêu thương là phẩm chất của Đức Chúa Trời, và là phẩm chất chúng ta phải có. Tình yêu thương được mô tả tuyệt đẹp ữong I.Côrinhtô 13, và đã lên tiếng cách ừọn vẹn tại thập tự giá ở đồi Gôgôtha. Vui mừng là thỏa lòng và mãn nguyện với Đức Chúa Trời và với cách đối đãi của Ngài. Đấng Christ đã thể hiện sự vui mừng này ưong Giăng 4:34. Bình an có thể bao gồm sự bình an của Đức Chúa Trời cũng như những mối quan hệ hài hòa giữa vòng Cơ Đốc nhân. về sự bình an ừong đời sống của Đấng Cứu Chuộc, xem Luca 8:22-25. Nhịn nhục là kiên nhẫn ương những hoạn nạn, những sự bực mình và những cơn bắt bớ. Tấm gương tột cùng của sự nhịn nhục có ương Luca 23:34. Nhân từ là sự dịu dàng, có lẽ được giải thích rõ nhất trong thái độ của Chúa đối với con trẻ (Mác 10:14). Hiền lành là sự tử tế đối với người khác. Để nhìn thấy hành động của sự hiền lành, chúng ta chỉ việc đọc Luca 10:30-35. Trung tín có thể nói đến lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời,
lòng tin quyết nơi những anh em Cơ Đốc nhân của mình, lòng chung thủy, hay tính đang tín cậy. cỏ lẽ đặc điểm thứ nhì là ý nghĩa được nêu ra ở đây. Mềm mại là nhận lấy địa vị hạ mình như Chúa Jêsus đã làm khi rửa chân cho các môn đồ (Giăng 13:1-17). Tiết độ nghĩa đen là kiềm chế chính mình, đặc biệt đối với tính dục. Đời sống chúng ta phải có kỷ luật. Phải kiểm soát sự tham muốn, những nỗi đàm mê, những sự thèm khát và tính khí. Chúng ta nên thực hành sự điều độ đúng như Samuel Chadwick nói rõ:
Trong Anh ngữ của giới báo chí, phân đoạn này viết giống như sau: trái cửa Thánh Linh là một tính tình đầy trìu mến và dễ thương; một tinh thần rạng rỡ và tính khí vui vẻ; tâm trí bình tịnh và cung cách ứng xử yên tịnh; sự kiên nhẫn nhịn nhục trong những tình huống đầy khiêu khích và đối với những người khó chịu; sự hiểu biết đầy cảm thông và sự giúp đỡ lịch thiệp; sự đánh giá rộng lượng và lòng từ thiện bao la; trung thành và đáng tin cậy trong mọi hoàn  cảnh; đức khiêm nhường biết quên bản thân mình trong niềm vui của người khác; tự chủ và tự kiềm chế trong mọi sự, đó là dấu hiệu quyết định của sự trọn lành. Mối liên hệ của phần này với I.Côrinhtô 13 thực hấp dẫn và nổi bật biết bao! 26 Phaolô kết thúc danh sách này với nhận định thật khó hiểu: "Không có luật pháp nào cấm các sự đó." Đương nhiên là không cấm rồi! Những đức hạnh này đẹp lòng Đức Chúa Trời, có ích lợi cho người khác, và tốt đẹp cho chính chúng ta. Nhưng ưái này được sinh ra bằng cách nào? Có phải bởi nỗ
lực của con người? Không hề như vậy. Trái này được sinh ra khi Cơ Đốc nhân sống ương mối thông công với Chúa. Khỉ họ chăm xem Cứu Chúa trong sự tận hiến trìu mến, và vâng lời Ngài trong nếp sống hằng ngày, Đức Thánh Linh thực hiện một phép lạ kỳ diệu. Ngài biến đổi họ MỞ nên hình ảnh của Đấng Christ. Họ trở nên giống như Ngài bởi ngắm xem Ngài (Il.Côrinhtô 3:18). Nhánh rút được toàn bộ sự sống và chất bổ dưỡng của nó từ gốc nho thể nào, thì tín hữu Ương Đấng Christ cũng rút được sức mạnh của mình từ Gốc Nho Thật thể ấy, để bởi đó có thể sống cuộc đời kết quả cho Chúa.
5:24 Những kẽ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trẽn thập tự giá rồi. Thì của động từ27 ở đây chỉ ra một điều đã xảy ra dứt khoát trong quá khứ. Việc này thực sự xảy ra rồi vào lúc chúng ta hoán cải. Khi ăn năn, trên một phương diện chúng ta đã đóng đinh bản tánh cũ, xấu xa và bại hoại vào thập tự giá cùng với mọi cảm tình và tham muốn của nó. Chúng ta quyết định mình không còn sống để cung phụng bản tánh sa ngã của mình nữa, quyết định bản tánh ấy không còn thống trị nữa. Đương nhiên, phải tái lập quyết định này liên tục ừong đời sống chúng ta. Chúng ta phải liên tục giữ cho xác thịt ở trong chỗ chết.
5:25 Chữ nếu ở đây mang ý "bới vì." Bới vì chúng ta có sự sống đời đời nhờ công tác của Thánh Linh ưong chúng ta, nên hãy thể hiện ra sự sống mới bởi quyền năng của Thánh Lỉnh ấy. Luật pháp không bao giờ ban được sự sống,
và chưa bao giờ được dự định để làm quy tắc sống của Cơ Đốc nhân.
c. Những Lời Khuyên Thực Tiễn (5:26 • 6:10)
5:26 Trong câu này có ba thái độ cần tránh:
1.	Tự cao tự đại - chớ lìm kiếm danh vọng giả dối, nguyên văn nghĩa là giữ quan điểm sai lầm ưống rỗng (về chính mình). Đức Chúa Trời không muốn Cơ Đốc nhân là những người khoác lác, đẩy khoe khoang hay tự cao tự đại; cung cách đó không phù hợp cho một tội nhân được cứu bởi ân điển. Những người sống dưới luật pháp trô thành kiêu hãnh về những thành tựu khốn khổ thảm hại của họ, và nhạo báng những người không vươn tới được tiêu chuẩn của họ, và những Cơ Đốc nhân cậy luật pháp sẽ thường hay gièm chê những Cơ Đốc nhân nào không có cùng đanh sách những điều không phân định rõ ràng mà họ lên án.
2.	Khiêu khích nhau - trêu chọc nhau. Khiêu khích, trêu chọc, hay thách thức người khác làm đúng theo những quan điểm của riêng bản thân mình tức là họ đang phủ nhận nếp sống đầy dẫy Thánh Linh. Một người không bao giờ biết được những nan đề và những cám dỗ trong lòng người khác, không bao giờ ở trong cương vị người kia đang sống.
3.	Đố kỵ - ghen ghét nhau. Nói cụ thể, ghen ghét là tội muốn điều thuộc về người khác mà mình không có quyền hạn hay quyền đòi hỏi nó. Lòng ghen ghét tham muốn và ghen tị những thành công nổi trội hơn mình, những tài năng, của cải hay vẻ đẹp trồi hơn ở nơi người khác. Người ít tài năng hay có tính cách yếu đuối thường đố kỵ những người nào có vẻ như là người giữ luật pháp thành công hom. Toàn bộ những thuộc tánh như thế là xa lạ với ân điển. Tín hữu thật nên quý mến người khác còn hơn cả quý mến mình. Những người giữ luật pháp muốn vinh hiển giả tạo. Sự cao trọng thật là phục vụ không cần ai để ý đến, là làm công việc người khác không nhìn thấy.
6:1 Đây là lời tuyên bố rất hay về cách những Cơ Đốc nhân khác đối đãi với một tín hữu đang phạm tội. Đương nhiên cách đó ừái ngược hẳn với luật pháp, là điều đòi hỏi phải đoán xét những người phạm tội. Tinh cờ phạm lỗi gì mô tả một người đã phạm một hành động tội lỗi chứ không phải người phạm tội thành thói quen. Một người như thể cần được xử lý bởi những Cơ Đốc nhân có Đức Thánh Linh. Một Cơ Đốc nhân xác thịt có thể bởi thái độ cứng rắn và lạnh lùng lại gây hại nhiều hơn là ích lợi. Lúc đó người phạm tội có lẽ sẽ không tiếp nhận lời khuyên của người không có mối tiếp xúc nào với Chúa.
Câu này làm nảy sanh một thắc mắc thú vị. Nếu một người thực sự là thiêng liêng, liệu người đó có thường nhận mình thiêng liêng không? Chẳng phải những người thiêng liêng là người ý thức nhiều nhất về thiếu sót của mình sao? Như vậy thì ai sẽ làm công tác sửa người khác lại, nếu khi sửa người khác như vậy tức là làm mình nổi bật lên như một người thiêng liêng? Như vậy chẳng phải tự tố cáo mình thiếu khiêm tốn ư? Câu trả lời là thế này: một người thực
sự thiêng liêng sẽ không bao giờ khoe khoang tình trạng của mình, nhưng sẽ có tấm lòng mềm mại của người chăn chiên, khiến người ấy muốn khôi phục người phạm tội. Người ấy sẽ không hành động với tính thần kiêu ngạo hay trịch thượng, nhưng lấy lòng mềm mại, nhớ rằng mình cũng có thể bị dỗ dành nữa.
6:2 Gánh nặng nói đến những thất bại, những cám dỗ, những thử nghiệm, và những thử thách. Thay vì đứng tận đàng xa để chỉ trích, chúng ta nên bay nhanh đến bên cạnh anh em đang gặp hoạn nạn hay sầu khổ để giúp người ấy bằng mọi cách tích cực.
Luật pháp của Đấng Christ bao gồm mọi điều răn của Đức Chúa Jêsus cho dân sự Ngài chép lại ương Tân Ước. Cũng có thể tóm tắt luật pháp ấy bởi điều răn: "Các ngươi hãy yêu nhau" (Giăng 13:34; 15:12). Chúng ta làm trọn luật pháp này khi mang lấy gánh nặng cho nhau. Luật pháp của Đấng Chríst khác xa với luật pháp Môise. Luật Pháp Môise hứa ban sự sống cho sự vâng lời, nhưng không ban quyền năng để vâng lời, và chỉ có thể khích lệ vâng lời bằng nỗi sợ hình phạt. Mặt khác, luật pháp của Đấng Christ là lời dạy dỗ đầy yêu thương cho những người đã có sự sống rồi. Tín hữu được ban năng lực để giữ những điều khoản của luật pháp này nhờ quyền năng của Thánh Linh, và động cơ của họ là lòng yêu thương Đấng Christ.
6:3 Hết thảy chúng ta đều được dựng nên từ cùng một thứ bụi đất. Khi thấy một anh em phạm tội, chúng ta nên nhớ rằng chính mình cũng có thể phạm tội như thế. Cơ Đốc nhân có mặc cảm tự tôn thì đó là một hình thức tự lừa dối mình. Đương nhiên chúng ta đừng bao giờ nghĩ mang lấy gánh nặng của người khác tức là không xứng đáng với chân giá trị của chúng ta.
6:4 Đây dường như là lời cảnh cáo chống lại thói quen so sánh mình với người khác để tìm nguyên nhân khiến mình thỏa lòng. Sứ đồ cho thấy chúng ta sẽ bị ưa xét cách cá nhân chứ không đem ra ví sánh với người khác lúc ở tại Ngai Đoán Xét của Đấng Christ. Do đó, chúng ta nên cẩn thận với chính mình, để mình có thể vui mừng ương việc làm của mình chứ không vui nơi những thất bại của người khác.
6:5 Trong câu 2, Phaolô dạy chúng ta nên chia sẻ những nỗi buồn, những hoạn nạn và nan đề của nhau ương đời này. Trong câu 5, đại ý là mỗi một người chúng ta sẽ phải gánh lấy riêng phẩn ữách nhiệm mình tại Ngai Đoán Xét của Đấng Christ.
6:6 Tín hữu có trách nhiệm cấp dưỡng cho những thầy giáo Cơ Đốc của họ. Lấy trong hết thảy của cải mình mà chia có nghĩa là chia sẻ với họ những của cải vật chất ưong đời này, và cũng nâng đỡ họ bằng lời cầu nguyện và mối quan tâm kính sợ Chúa.
6:7 Dầu người khác có thể không thấy chúng ta bỏ bê những đầy tớ Chúa, nhưng Ngài nhìn thấy, và sẽ ban mùa gặt tương ứng. Chúng ta gặt lấy những gì mình đã gieo, và chúng ta gặt nhiều gấp bội những gì mình gieo ra. Khi nông dân gieo lúa mì thì gặt lúa mì, đôi khi gặt gấp ba mươi, sáu mươi hoặc một
trăm lần. Scoíìeld nhận xét "ở đây, Đức Thánh Linh không đang phán với tội nhân về tội lỗi của họ, nhưng phán với các thánh đồ về lòng keo kiệt của họ."
Dĩ nhiên, theo một ý nghĩa rộng lớn hơn, đúng là "ai cày sự gian ác và gieo điều khuấy rối, thì lại gặt lấy nó" (Gióp 4:8) và những ai "gieo gió... sẽ gặt bão lốc" (Ôsê 8:7). J. A. Froude, một sử gia, nói: "Người ta có thể nói lịch sử lập đi lập lại một bài học, và chỉ một bài học mà thôi với đặc trưng rõ nét ấy là thế giới này bằng cách nào đó được xây trên những nền tảng đạo đức, và về lâu về dài, sẽ tốt cho người thiện lành và đối xử xấu vời kẻ ác."28
6:8 Dầu ưên ý nghĩa tổng quát, đúng là chúng ta gieo gì gặt nấy, nhưng cũng nên lưu ý rằng lời nhắc nhở này đi tiếp theo sau lời khuyên về sự dâng hiến của Cơ Đốc nhân. Khi xem xét trong ánh sáng ấy, chúng ta thấy việc gieo cho xác thịt có nghĩa sử dụng tiền của mình cho chính bản thân mình, cho những thú vui, tiện nghi và thoải mái của riêng mình. Gieo cho Thánh Linh là sử dụng tiền của mình để đẩy mạnh ích lợi của Đức Chúa Trời.
Những ai gieo cho xác thịt thì sẽ gặt lấy vụ mùa của thất vọng và mất quyền lợi ngay ừên đất này, vì biết khi mình trở về già, xác thịt mà họ đã sống để làm đẹp lòng kia sẽ suy tàn và chết dần. Rồi trong đời hầu đến, họ đánh mất những phần thưởng đời đời. Những ai gieo cho Thánh Lỉnh sẽ bởi Thánh Linh gặt sự sõng đời đời. Sự sống đời đời được sử dụng theo hai cách trong Kinh Thánh: (1) Đây là sớ hữu hiện tại của mỗi tín hữu (Giăng 3:36). (2) Đó chính là điều tín hữu nhận lãnh vào lúc chấm dứt đời sống mình ở trên đất này (Rôma 6:22). Những ai gieo cho Thánh Linh thì hưởng sự sống đời đời ngay hiện nay trên đất này theo cách mà những Cơ Đốc nhân khác không thướng thức được. Sau đỏ, họ cũng sẽ gặt lấy những phần thưởng đi kèm với lòng trung tín khi về quê hương trên ười.
6:9 Để khỏi ai ngã lòng, Phaolô nhắc độc giả nhớ những phần thướng là chắc chắn, dẫu không phải nhận được ngay tức khắc. Bạn không gặt cánh đồng lúa mì ngay sau hôm gieo hạt giống. Trong lãnh vực thuộc linh cũng vậy, các phần thưởng chắc chắn theo sau việc trung tín gieo đúng kỳ.
6:10 Anh em chúng ta trong đức tin bao gồm mọi người được cứu rồi, bất luận giáo phái hay các nhóm nào. Đừng nên giới hạn lòng nhân từ của chúng ta đối với tín hữu, nhưng phải tỏ ra cho họ cách đặc biệt. Đỏ không phải là sự nhân từ tiêu cực - để làm sao giảm thiểu tổn hại, nhưng là tích cực - mục tiêu của chúng ta là có thể làm điều thiện nhiều đến mức nào. John Wesley nói rất súc tích: "Làm hết mọi điều tốt mình có thể làm được, bằng mọi cách mình có thể, cho mọi người nào mình cỏ thể làm, và chừng nào vẫn còn có thể làm được."
D. Kít Luận (6:11-18)
6:11 Hãy xem chính tay tôi viết thơ nẩy cho anh em, chữ lớn là dường nào!
Thay vì đọc cho người phụ tá chép, như vẫn thường làm, đích thân Phaolô đã viết thơ này. Chữ lớn do ông viết ừong thơ có lẽ chứng tỏ cảm xúc sâu xa của ông để tìm cách đấu tranh chống những
người duy luật, và ông xem sai lầm của người thiên về Do Thái giáo là trầm ưọng biết dường nào, hoặc lẽ thị lực của Phaolô rất yếu, như nhiều người đã gợi ý từ câu này và nhiều phân đoạn khác. Chúng ta cảm thấy quan điểm thứ nhì là chính xác.
6:12 Những người thiên về Do Thái giáo muốn cho mình đẹp lòng người theo phẩn xác bằng cách xây dựng một nhóm người đi theo ủng hộ mình thật đông đảo. Họ có thể làm việc này bằng cách khăng khăng đòi phải làm phép cắt bì. Người ta thường rất sẵn lòng vâng giữ các nghỉ thức và các kỳ lễ miễn không bị đòi hỏi phải thay đổi thói quen của mình. Ngày hôm nay rất phổ biến chuyện gây dựng số thành viên hội thánh đông đảo bằng cách hạ thấp các tiêu chuẩn. Phaolô nhìn xuyên qua sự không thành thật của các giáo sư giả này và lên án họ đang tìm cách trốn tránh để khỏi vì thập tự giá Đàng Chrisỉ mà bị bắt bơ. Thập tự giá biểu thị sự đoán phạt xác thịt và những nỗ lực của xác thịt nhằm làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thập tự giá báo hiệu sự chết cho bản tánh xác thịt cùng những nỗ lực cao nhất của nó. Thập tự giá có nghĩa phân rẽ khỏi điều ác. Do đó, con người ghét sứ điệp vinh diệu của thập tự giá, và bắt bớ những ai rao giảng sứ điệp ấy.
6:13 Những người cậy luật pháp không thực sự quan tâm việc giữ luật pháp. Điều họ muốn chính là có phương cách dễ dàng để kiếm được nhiều người cải đạo, để có thể khoe khoang danh sách môn đồ dài dằng dặc của họ. Boice nói: "Đây là nỗ lực để chinh phục người khác về với một điều mà bản thân nó vốn đã bị phá sản; vì ngay cả những người chịu cắt bì cũng không thể giữ được luật pháp."
6:14 Cơ sở để Phaolô khoe mình không phải nơi phần xác của con người, nhưng nơi thập tự giá của Đức Chúa Jẽsus Chrisỉ chúng la. Trên thập tự giá đó, thế gian đã chết đối với Phaolô và Phaolô chết đối với thế gian. Khi một người được cứu, thế gian tạm biệt người ấy, và người chào tạm biệt thế gian. Người đã bị hỏng đối với thế gian vì không còn quan tâm những lạc thú thoáng qua của nó; thế gian đã mất sức hấp dẫn đối với người, vì người đã tìm thấy Đấng làm cho thỏa mãn hoàn toàn. Rndlay nói: "Phaolô không bao giờ có thể tín nơi thế gian, không bao giờ kiêu hãnh về thế gian, cũng không hề tôn kính thế gian nữa. Thế gian đã bị tước mất vinh quang của nó, và bị tước mất sức mạnh để mê hoặc hay quản ữị ông." Vì vậy, thập tự giá là ưở ngại vĩ đại hay là lằn ranh phân chia giữa thế gian và con cái Đức Chúa Trời.
6:15 Dầu thoạt nhìn, có lẽ không phải như vậy, nhưng câu Kinh Thánh này là một trong những tuyên bố lẽ thật Cơ Đốc quan trọng nhất ương toàn bộ thơ tín Galati.
Phép cắt bì là sự tuân giữ lễ bề ngoài, một nghi thức. Các giáo sư Do Thái biến mọi sự đều tùy thuộc vào việc vâng giữ lễ nghi này. Phép cắt bì là nền tảng của Do Thái giáo. Phaolô quét sạch nó sang một bên với một đòn quyết liệt - "phép cắt bì chẳng ra gì." cả nghi thức lẫn Do Thái giáo lẫn chủ nghĩa duy luật pháp đều không quan trọng. Rồi
Phaolô nói thêm sự chẳng chịu cắt bì
cũng chẳng phải là điều yếu cần. Có những người tự kiêu hãnh về chuyện họ không giữ nghi lễ. Toàn bộ buổi nhỏm tại hội thánh của họ là sự nổi loạn chống lại lễ nghỉ. Điều này cũng chẳng có giá trị gì cả.
Điều thật sự có giá trị đối với Đức Chúa Trời chính là trỗ nên người mới. Ngài muốn nhìn thấy đời sống được biến đổi. Rndlay viết: "Cơ Dóc giáo chân chính là biến đổi người xấu ưở nêntốt, biến kẻ nô lệ ương tội lỗi trở nên con cái Đức Chúa Trời." Mọi người đều thuộc về một ữong hai sự tạo dựng. Khi sanh ra trong thế gian, họ là tội lỗi, bất lực và bị định tội. Hết thảy những nỗ lực để tự cứu họ, hay để phụ giúp Đức Chúa Trời cứu rỗi họ bằng đức tánh tốt hay bằng việc lành, thảy đều vô ích, và rốt cuộc vẫn không làm cho họ được biến đổi. Sự dựng nên mới được dẫn đầu bởi Đấng Christ phục sinh, và bao gồm toàn bộ những người được cứu chuộc khỏi tội lỗi và được ban sự sống mới Ương Ngài. Vì sự dựng nên mới đều hoàn toàn thuộc về Đấng Christ từ đầu cho đến cuối, nên loại trừ mọi ý tưởng muốn tìm được ơn của Đức Chúa Trời qua nghị lực hay việc làm. Đời sống thánh khiết được tạo ra không phải bởi tuân giữ các lễ nghi, nhưng bởi đầu phục Đấng Chrỉst và để cho Ngài sống bằng sự sống của Ngài ương tín hữu ấy. Sự dựng nên mới không phải là cải thiện hay bổ sung thêm vào con người cũ, nhưng là một điều hoàn toàn khác hẳn.
6:16 ổ đây Phaolô đang nói đến mẫu mực nào? Đây là mẫu mực của sự đựng nên mới. Ông công bố phước hạnh kép của sự bình an và sự thương xót ưên mọi người nào đánh giá sự dạy dỗ bởi câu hỏi — "Sự dạy dỗ này có thuộc về sự dựng nên mới không?" - và Ưên những người nào bác bỏ mọi điều không thuộc về sự dựng nên mới.
Lại giáng trẽn dân Ysơraên của Đức Chúa Trời nữa. Nhiều người xem câu này nói đến hội thánh. Tuy nhiên, dân Ysơraên của'Đức Chúa Trời nói đến những người Do Thái sanh ra bởi nòi giống nhưng đã tiếp nhận Chúa Jêsus là Đấng Mêsi. Không có cả sự bình an lẫn sự thương xót cho những người nào cứ ăn ở dưới luật pháp, nhưng cả sự bình an lẫn thương xót sẽ là phần của những người ở ừong sự dựng nên mới.
6:17 Phaolô đã từng một thời làm nô lệ của luật pháp, rồi được Chúa Jêsus giải phóng khỏi ách nô lệ ấy. Giờ đây ông thuộc về Chúa như một nô lệ tình nguyện. Nô lệ bị đốt đấu vết của chủ mình thể nào, thì Phaolô cũng có đốt dấu vết báo hiệu quyền sở hữu của Đức Chúa Jêsus trên thân thể ông thể ấy. Những dấu vết này là gì? Đó là những vết sẹo ông nhận từ tay những người bắt bớ mình. Giờ đây ông nói: "Đừng để ai cố giành giật lại tôi nữa. Đừng nói với tôi về dấu ấn của sự cắt bì, để báo hiệu ách nô lệ cho luật pháp. Tôi đã mang dấu đốt của vị chủ mới của tôi, là Đức Chúajêsus Chrỉst."
6:18 Giờ đầy sứ đồ sắp hạ viết xuống. Nhưng ông còn phải nói thêm một lời nữa trước khi kết thúc. Đó sẽ là lời nào? AN ĐIÊN - từ ngữ rất đặc trưng Ương Tin Lành của ông. Ân điển, chứ
không phải luật pháp. Đây là chủ đề ông đã khởi sự từ đó (1:3); đây cũng là chủ đề ông dùng để kết thúc. Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jẽsus Chrisỉ chúng ta ở với tâm thẩn anh em! Amen.
CHỦ NGHĨA DUY LUẬT PHÁP
Khi nghiên cứu xong Galati, có lẽ sẽ có người kết luận Phaolô đã đánh bại các giáo sư của chủ nghĩa cậy luật hiệu quả đến nỗi vấn đề này sẽ không bao giờ quấy rối hội thánh ưở lại nữa. Lịch sử và kinh nghiệm chứng minh ngược lại! Chủ nghĩa cậy luật đã trở thành một phần hết sức quan trọng của Cơ Đốc giáo giới đến nỗi hầu hết mọi người đều tin chủ nghĩa duy luật thực sự thuộc về Cơ Đốc giáo.
Đúng vậy, những người theo chủ nghĩa duy luật vẫn còn ở với chúng ta. Chúng tôi sẽ dùng tên nào khác nữa để gọi những người tuyên bố mình là người phục vụ Đấng Christ nhưng lại dạy những điều chẳng hạn như phép thêm sức, phép báptem, hay tư cách thuộc viên của hội thánh là điều cần thiết cho sự cứu rỗi; dạy rằng luật pháp là mẫu mực sống của tín hữu; rằng chúng ta được cứu bởi đức tin nhưng được giữ gìn bởi việc làm? Điều đỏ có khác gì hơn đưa Do Thái giáo vào ữong Cơ Đốc giáo khi chúng ta được yêu cầu chấp nhận chức tế lễ do con người tấn phong cùng với lễ phục đặc trưng của nó, những tòa nhà xây theo kiểu đền thờ với những bàn thờ chạm ưổ và những lễ nghi tỉ mỉ công phu, một niên lịch của giáo hội cùng với Mùa Chay, những kỳ lễ hội và những kỳ kiêng ăn của giáo hội ấy?
Và có gì khác hơn tà giáo của người Galati khi tín hữu được cảnh cáo rằng họ phải giữ ngày Sabát nếu muốn cuối cùng được cứu rỗi? Các giáo sư hiện đại của chủ nghĩa duy luật pháp đang đột nhập ngày càng nhiều vào giữa vòng những người tuyên xưng đức tín nơi Đấng Christ, và vì vậy, mỗi một tín hữu nên được báo trước về sự dạy dỗ của họ và được học cách đối đáp với họ.
Các tiên tri của đạo Sabát thường bắt đầu bằng cách giảng Tin Lành về sự cứu rỗi bởi đức tín trong Đấng Christ. Họ dùng những bài Thánh ca yêu mến của Tin Lành để nhử những người thiếu cảnh giác, và có vẻ như hết sức nhấn mạnh Kinh Thánh. Nhưng chẳng mấy chốc, họ đặt môn đồ của họ dưới luật pháp của Môise, đặc biệt là điều răn liên quan đến ngày Sabát. (Ngày Sabát là ngày thứ Bảy ương tuần lễ, hay ngày thứ Bảy dương lịch.)
Làm sao họ dám làm như vậy ương ánh sáng những lời Phaolô dạy dỗ rõ ràng rằng Cơ Đốc nhân đã chết đối với luật pháp? Họ né ưánh những lời tuyên bố rõ ràng của thơ Galati bằng cách nào? Câu ưả lời ấy là: Họ đưa ra sự phân biệt rõ nét giữa luật đạo đức và luật lễ nghi. Luật đạo đức là Mười Điều Răn. Luật lễ nghi bao gồm mọi quy định khác do Đức Chúa Trời ban cho, như là các luật liên quan đến thức ăn không sạch, bịnh phung, những của đàng cho Đức Chúa Trời, và v.v...
Họ nói luật đạo đức chưa hề bị thu hổi. Đây là sự diễn tả chân lý đời đời của Đức Chúa Trời. Phạm tội thờ lạy hình tượng, giết người hay ngoại tình sẽ luôn luôn ưái ngược với luật pháp Đức
Chúa Trời. Tuy nhiên, các luật lễ nghỉ đã bị bỏ đi ừong Đấng Christ. Do đó họ kết luận khi Phaolô dạy rằng Cơ Đốc nhân đã chết đối với luật pháp, ông đang nói về luật lễ nghỉ chứ không phải Mười Điều Răn.
Họ khăng khăng quả quyết rằng: Vì luật đạo đức vẫn còn hiệu lực, nên Cơ Đốc nhân buộc phải tuân giữ luật ấy. Điều này có nghĩa Cơ Đốc nhân phải giữ ngày Sabát, không được làm việc nào trong ngày đó. Họ khẳng định một Ưong những giáo hoàng của giáo hội Công Giáo Lamã đã ra sắc lịnh thay đổi từ giữ ngày Sabát sang giữ ngày Chúa nhật, và hoàn toàn vi phạm đến Kinh Thánh.
Lập luận này nghe có vẻ hợp lý và hấp dẫn, tuy nhiên, đặc điểm lên án vĩ đại của nó ấy là: nó hoàn toàn trái ngược với Lời Đức Chúa Trời! Hãy lưu ý những điểm sau:
1.	Trong Il.Côrinhtô 3:7-11, Mười Điều Răn đã được tuyên bố rõ là bị "gạt bỏ" ("done away") cho người tín nơi Đấng Chrỉst. Trong câu 7, "luật pháp được mô tả là chức vụ về sự chết, chạm chữ ưên bảng đá." Điều này chỉ có thể nói đến luật đạo đức, chứ không phải luật lễ nghi. Chỉ có Mười Điều Răn mới được khắc ừên các bảng đá bởi chính ngón tay của Đức Chúa Trời (Xuất Êdíptô Ký 31:18). Trong câu li, chúng ta đọc thấy chức vụ về sự chết dầu vinh hiển, nhưng bị gạt bỏ ("done away"). Không còn gì mang tính quyết định hom thế nữa. Ngày Sabát không còn quyền đòi hỏi trên Cơ Đốc nhân.
2.	Không một người ngoại bang nào từng được truyền phải giữ ngày Sabát.
Luật pháp đã được ban cho riêng dân Do Thái mà thôi (Xuất Êdíptô Ký 31:13). Dầu chính Đức Chúa Trời nghỉ ngày thứ Bảy, Ngài không truyền mọi người khác phải làm như vậy cho đến khi Ngài ban luật pháp cho con cái Ysơraên.
3.	Cơ Đốc nhân đã không chuyển từ ngày Sabát sang ngày thứ nhất ương tuần lễ do giáo luật của bất kỳ đức giáo hoàng nào. Chúng ta biệt riêng ngày của Chúa theo một cách đặc biệt để thờ phượng và phục vụ Ngài vì cớ Chúa Jêsus đã sống lại từ kẻ chết ừong ngày đó, một bằng chứng cho thấy công tác cứu chuộc đã hoàn tất (Giăng 20:1). Thay vào đó, cũng trong ngày thứ nhất của tuần lễ, các môn đồ đầu tiên đã hiệp lại để bẻ bánh, bày tỏ ra sự chết của Chúa (Công Vụ 20:70), và đây chính là ngày do Đức Chúa Trời chỉ định cho Cơ Đốc nhân biệt riêng những của dâng của họ tùy theo Chúa cho họ được thinh vượng (I.Côrinhtô 16:1,2). Hơn nữa, Đức Thánh Linh được sai xuống từ Ười vào ngày thứ nhất của tuần lễ.
Cơ Đốc nhân không "giữ lễ" ngày của Chúa như một phương tiện để đạt được sự thánh khiết, hay do sợ hình phạt; họ biệt riêng ngày ấy ra vì lòng tận hiến yêu mến Đấng đã phó chính mình Ngài vì họ.
4.	Phaolô không phân biệt giữa luật đạo đức và luật lễ nghi. Trái lại, ông quả quyết luật pháp là một đơn vị hoàn chỉnh, và lời rủa sả giáng trên những ai tìm cách đạt được sự công bình bởi luật pháp, nhưng lại không giữ được ừọn luật pháp.
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5.	Chín ữong Mười Điều Răn được lập lại trong Tân Ước như là những lời dạy dỗ đạo đức cho con cái Đức Chúa Trời. Chúng xử lý những vấn đề đúng hoặc sai cố hữu rành rành ra rồi. Một điều răn bị bỏ qua chính là luật về ngày Sabát. Bản thân việc giữ một ngày vốn không đúng cũng không sai. Không có lời dạy dỗ nào truyền Cơ Đốc nhân giữ ngày Sabát. Trái lại, Kinh Thánh nói rõ rằng Cơ Đốc nhân không thể bị định tội vì không giữ được luật đó! (Côlôse 2:16).
6.	Hình phạt cho tội vi phạm ngày Sabát ữong Cựu Ước là án tử hình (Xuất Êdíptô Ký 35:2). Nhưng những ai khăng khăng đòi tín hữu phải giữ ngày Sabát ngày nay đã không thực thi án phạt đó cho người vi phạm. Bởi đó, họ đã không tôn trọng luật pháp và phá hủy thẩm quyền của luật pháp bằng cách không khăng khăng đòi đáp ứng những yêu cầu của luật pháp. Trên thực tế, họ đang nói rằng: "Đây là luật pháp của Đức Chúa Trời và anh em phải vâng giữ, nhưng nếu anh em có vi phạm thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu."
7.	Đấng Christ, chứ không phải luật pháp, là mẫu mực sống của người tin Chúa. Chúng ta phải ăn ở đúng như Ngài đã từng sống. Đây là một tiêu chuẩn còn cao hơn cả tiêu chuẩn do luật pháp đề ra (Mathiơ 5:17-48). Chúng ta được Thánh Linh ban quyền năng để sống cuộc đời thánh khiết. Chúng ta muốn sống thánh khiết vì cớ yêu mến Đấng Christ. Sự công bình do luật pháp đòi hỏi đã được làm Ưọn bởi những người không bước đi theo xác thịt nhưng bước đi theo Thánh Linh (Rôma 8:4).
Vì vậy, sự dạy dỗ cho rằng tín hữu phải giữ ngày Sabát là mâu thuẫn trực tiếp với Kinh Thánh (Côlôse 2:1 ó), và đơn giản thì đó là một "Tin Lành khác" đã bị Lời Đức Chúa Trời công bố sự rủa sả ưên nó (Galati Ì :7,9).
Nguyện mỗi người được ban sự khôn ngoan từ Chúa để biện biệt giáo lý xấu xa của chủ nghĩa duy luật dưới bất kỳ hình thức nào có thể xuất hiện! Nguyện chứng ta không bao giờ tìm sự xưng công bình hay sự nên thánh thông qua các lễ nghi hay những nỗ lực của con người, nhưng nương cậy hoàn toàn và chỉ nương cậy vào một mình Đức Chúa Jêsus Christ cho mỗi một nhu cầu. Nguyện chúng ta luôn luôn nhớ rằng chủ nghĩa duy luật là sự lăng mạ Đức Chúa Trời, vì nó lấy bóng để thay thế Hình Thật - đem chủ nghĩa duy nghỉ lễ để thay thế cho Đấng Christ.
CHÚ THÍCH
9) John Stott, Only One Way: The Message oĩGalatians, trang 27, 28.
2(1:18-20) Bản Kinh Thánh phê bình ghi là Cephas (hình thức tiếng Arập -của Phierơ).
3(2:1) E. F. Kevan, The Keswick Week 1955, ừang 29.
4(2:3) Cắt bì là một cuộc tiểu phẫu thực hiện cho người nam. Khi Đức Chúa Trời thiết lập phép cắt bì cho Ápraham và đòng dõi ông, Ngài dự định đây sẽ là dấu hiệu về giao ước của Ngài với họ, tức là Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của họ và họ sẽ là dân Ngài (Sáng Thế Ký 17:1-11). Đây không phải là một dấu hiệu thuộc thể mà thôi, nhưng còn là biểu tượng thuộc linh nữa. Ápraham
1115
GALATI
1119
GALATI


chịu cắt bì để làm dấu hiệu trước đó ông đã tín cậy Đức Chúa Trời (Rôma 4:11). Chẳng bao lâu người Do Thái quên mất ý nghĩa thuộc linh của phép cắt bì, và thực hiện phép cắt bì chỉ như một nghi thức. Vì vậy nghi thức này trở nên vô giá trị đối với Đức Chúa Trời.
Trong Tân Ước không còn truyền làm phép cắt bì nữa, vì Đức Chúa Trời hiện đang lấy ân điển đối đãi với dân ngoại bang và dân Do Thái không phân biệt chi hết. Trong những ngày đầu tiên của hội thánh, một nhóm tín hữu Do Thái khăng khăng cho rằng cần phải chịu phép cắt bì mới được cứu rỗi. Vì vậy, phe nhóm này còn được gọi là "những kẻ chịu cắt bì" (Galati 2:12).
5(2:3) Câu chuyện khác đầy đủ về cuộc gặp gỡ này tại Giêrusalem được chép trong Công Vụ 15. Nên nghiên cứu kỹ câu chuyện này.
6(2:ll)Xem chú thích 2.
7(2:13) Các dấu chấm câu, bao gồm cả dấu chấm hỏi, là thuộc công việc biên tập. Một số nhà giải nghĩa chấm dứt câu trích ở đây và xem câu 15-21 là phần giải thích về sau của Phaolô cho những điều ông đã nói với Phierơ.
8(2:21) w. M. Clow, The Cross in the Christian Experience, trang 114.
9(3:1) Tuy Hy văn có những hình thức số nhiều và số ít riêng biệt cho chữ "ai," nhưng ở đây không thể loại trừ hẳn hình thức số nhiều.
10(3:5) Hầu hết các thủ bản cổ đều viết tất cả bằng chữ "hoa." (Những mẫu tự thường đã phát triển về sau này.) Vì vậy, tuy việc viết chữ hoa thuộc về công tác biên tập, mẫu tự Đ viết hoa cho chữ
Đấng là cách hiểu đúng Ương văn mạch này.
11 (3:13) J. Cynddylan Jones, Studies in the Gospeí According to Sù ]ohn, trang 113.
12(3:20) Dầu dường như có mầu thuẫn giữa lập luận ở đây với sự kiện về sau Đấng Christ được tuyên bố như là Đấng Trung Bảo của giao ước mới (Hêbơrơ 9:15), chữ trung bảo được dùng theo hai nghĩa khác nhau ừong hai chỗ này. Môise đóng vai ưò người trung bảo chỉ bằng cách tiếp nhận luật pháp từ Đức Chúa Trời rồi giao lại cho dân Ysơraên. Ông là người liên lạc trung gian, hay là người đại diện của dân sự. Đấng Christ là Đấng Trung Bảo của Giao Ước Mới theo một ý nghĩa cao cả hơn nhiều. Trước khi Đức Chúa Trời có thể ban phát phước hạnh của giao ước này cách công bình, thì Đức Chúa Jêsus Christ phải chịu chết trước đã. Chỉ một mình sự chết mới làm cho di chúc cuối cùng và giao ước của một người có hiệu lực thể nào, thì giao ước mới cũng đã phải chịu đóng ấn bởi huyết của Ngài thể ấy. Ngài đã phải dâng chính Ngài làm giá chuộc nhiều người (ITimôthê 2:ố). Đấng Christ không những bảo đảm phước hạnh của giao ước mới cho dân sự Ngài, mà còn bảo tổn đàn sự giao ước của Ngài ưong một thế giới vốn thù địch với họ. Ngài thực hiện công việc này trong tư cách Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm và Đấng cầu Thay (trạng sư), và đây cũng là một phần Ương công tác làm Đấng Trung Bảo của Ngài.
13(3:24) Chữ Hylạp paìđagõgos (từ đó ra chữ pedagogy, "khoa sư phạm,"
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ương Anh ngữ") nguyên văn có nghĩa là một "người dẫn đường cho con ưẻ." Một người như thế, thường là nô lệ, phải lo đưa đứa ưẻ đi đến trường và đón từ trường về. Thỉnh thoảng người này cũng dạy học nữa.
14(4:7) Bản Kinh Thánh phê bình chỉ ghi là kẻ kế tự bởi Đức Chúa Trời.
15(4:7) Norman B. Harrison, His Side Versus OurSide, trang 71.
16(4:13) Có rất nhiều thuyết nói về "sự yếu đuối" của Phaolô. Rất có thể một chứng bịnh mắt nào đó, trong số rất nhiều chứng bịnh vốn phổ thông ữong vùng Trung Đông. Người ta cũng gợi ý căn bịnh sốt rét, đau nửa đầu, động kinh và nhiều chứng bịnh khác.
17(4:17) stott, Galatians, trang 116.
18(5:1) c. H. Mackintosh.
19(5:2) Jack Hunter, mát the Bible Teaches, Galatíans - Phiỉemon, ữang 78.
20(5:4) c. F. Hogg và w. E. Vine, Epistle of Paul the Apostle to the Galatians, trang 241.
21 (5:13) Arthur T. Pierson.
22(5:16) c. ì. Scoíield.
23(5:19-21) Bản Kinh Thánh phê bình (NU) bỏ chữ "ngoại tình." Từ ngữ gian dâm (porneia) thường được địch là vô luân ữong tính dục, và bao gồm luôn cả ngoại tình. Tuy nhiên, không chắc Phaolô lại không đề cập cụ thể tội lỗi không chung thủy trong hôn nhân vốn lan tràn khắp nơi này ưong danh sách những thói xấu của xác thịt.
24(5:19-21) Bản Kinh Thánh phê bình bỏ qua chữ sát nhân (phonoi). Vì chữ này ưông rất giống với từ ngữ đi trong (phthonoi, "ganh gổ"), nên rất dễ xóa chữ này trong khi sao chép.
25(5:19-21) Xem phần chú thích ở ICôrinhtô 6:9
26(5:22, 23) Samuel Chadwick, được ưích dẫn bởi James A. Stewart, trong Pastures oỉTender Grass, trang 253.
27(5:24) Cách dùng từ ữong Anh ngữ đòi hỏi thì quá khứ bất định aorist estaurõsan phải dịch như một thì hiện tại hoàn thành, nhưng động từ ở thì aorist nhấn mạnh đến việc làm, chứ không nhấn mạnh đến những kết quả kéo dài.
28(6:7) J. A. Froude.
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THƠ GỞI CHO NGƯỜI ÊPHÊSÔ

Giới Thiệu
"Mão triều thiên của các tác phẩm Phaolô." - J. Armitage Robinson "Thơ tín Thiên đàng thứ ba của Phaolô." - A. T. Pierson
I. Vị Trí Độc Đáo Trong Kinh Thánh
Trên một số phương diện, thơ Ềphêsô là thơ tín điển hình của Phaolô: lời chào, lời tạ ơn, phần triển khai giáo lý, tiếp theo đến phần áp dụng giáo lý ấy thành bổn phận của chúng ta, và những lời chào kết thúc. Thế nhưng thơ Êphêsô, tuy là một bức thơ đích thực, hầu như giống một bài giảng hoặc thậm chí giống với một buổi nhóm Cơ Đốc có những lời cầu nguyện và lời chúc tụng. Đúng như Moorehead viết "Chúng ta đi vào yên tịnh và tính lặng của đền thánh.... Nơi đây ưàn ngập bầu không khí thanh thản, suy gẫm, thờ phượng và bình an."1
Dầu rất nhiều nhà giải kinh đồng ý với đánh giá của Robinson được trích dẫn ở ưên, một số học giả tân phái đã vứt bỏ mười tám hoặc mười chín thế kỷ của giáo lý Cơ Đốc, để tuyên bố Phaolô hẳn đã không thể viết thơ Êphêsô. Nhưng khi xét đến các sự kiện, tuyên bố đấy có còn hiệu lực không? li. Quyền Tác Giả
Có ngoại chứng vững chắc và mạnh mẽ cho thấy thơ Êphêsô là bức thơ đích thực của Phaolồ. Không một thơ nào khác của Phaolô có được dòng nhân chứng sớm và liên tục như thế này, bắt đầu từ Clement ở Rome, Ignatius, Polycarp, và Hermas, rồi tiếp tục với
Clement ở Alexandria, Irenaeus, và Hippolytus. Marcion đưa thơ này vào "Bộ Kinh Điển" của ông, dầu vậy gọi thơ này là "thơ gỏi người Laođixê." Bộ Kinh Điển Muratorian cũng kể thơ Êphêsô do Phaolô viết.
Nội chứng bao gồm sự kiện tác giả hai lần nói mình là Phaolô (1:1 và 3:1), và nội dung của bức thơ tương tự (trên một số phương diện) với thơ Côlôse đến nỗi ắt hẳn chúng phải được viết ra trong khoảng thời gian gần với nhau. Như có người nêu, cấu trúc của thơ Êphêsô là điển hình của Phaolô. Đúng là Phaolô có giới thiệu một số ý tưởng mới ữong thơ, nhưng nếu cứ hễ tác giả nêu ý mới là bị kết tội giả mạo, thì thật sự sẽ rất khó cỏ cơ hội cho các trước giả Kinh Thánh giúp các thánh đồ trưởng thành được!
Nhà thần học tự do Đức Schleiermacher có lẽ là người đầu tiên bác bỏ tác quyền của Phaolô. Rất nhiều người theo thần học hiện đại cũng theo đó mà bác bỏ, chẳng hạn như Moffatt và Goođspeed. Ngữ vựng, bút pháp, giáo lý "nâng cao," và nhiều lập luận chủ quan khác được tập hợp lại để phủ nhận tác quyền thơ này của Phaolô. Tuy nhiên có thể giải đáp thỏa đáng mỗi một lý thuyết này. Khi xét đến ngoại chứng áp đảo và đại đa số các nhà giải kinh uyên
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bác đã nhìn thấy ữong thơ Êphêsô không những tính thần của Phaolô mà -như Coleridge, còn thấy đây chính là "tác phẩm trước tác thiên thượng nhất" của chính ông, nên chắc chắn phải chấp nhận thơ này thật sự của Phaolô.
III.	Thời ĐiểmViết
Cùng với thơ Côlôse, Philíp, Tít và Philêmôn, thơ Êphêsô là một ứong những bức thơ được gọi là "Thơ Tín Trong Tù." Người ta đã ữanh luận đây là lần cầm tù nào (3:1; 4:1). Tuy có người tin đây là lần Phaolô bị tù hai năm tại Sêsarê, hoặc thậm chí lần cầm tù không đủ chứng cứ buộc tội tại Ềphêsô, nhưng trọng lượng bằng chứng dường như nghiêng về lần cầm tù thứ nhắt tại Rôma (ít lâu sau năm 60 S.C.). giống như thơ Côlôse (4:7-9), thơ này do Tichicơ mang đến tỉnh Asi (6:21,22). Điều này giải thích tính tương đồng về nội dung giáo lý, những ý tưởng như nhau được làm tươi mới lại ưong tâm trí của vị sứ đồ khi ông viết những bức thơ này.
IV.	Bối Cảnh Và Chủ Để
Đề tài chính của thơ Êphêsô là điều Phaolô gọi là "sự mầu nhiệm." Với từ ngữ này, ồng không nói đến điều gì đó không giải thích được, nhưng đúng hơn là chân lý kỳ điệu chưa hề bày tỏ ra trước đây nhưng bây giờ mới được tỏ ra.
Chân lý tuyệt vời này hình thành chủ đề của sách Ềphêsô, và là lời tuyên bố những người Do Thái tin Đấng Christ cùng với người ngoại bang tin Đấng Christ giờ đây hiệp thành một trong Đức Chúa Jêsus Christ. Họ là những đồng thuộc viên trong Hội Thánh, là Thân Thể Đấng Christ. Trong thời hiện tại này, họ được ngồi Ưong Đấng Christ Ương các nơi ừên Ười. Trong tương lai, họ sẽ dự phần vinh hiển của Ngài với tư cách Đầu trên muôn vật.
Lẽ mầu nhiệm này được tìm thấy Ương mỗi một đoạn ừong sáu đoạn của thơ Êphêsô.
Trong đoạn Ì, lẽ mầu nhiệm này được gọi là sự mầu nhiệm của ý muốn Đức Chúa Trời, và nhìn hướng tới thời điểm mọi vật trên Ười và dưới đất đều được hội hiệp lại ương Đấng Christ (câu 9,10). Những người Do Thái đã tín Đấng Christ (câu li, "chúng ta") và những người ngoại bang đã tín Ngài (câu 13, "anh em") sẽ cùng được dự phần trong vinh hiển của ngày ấy. Họ sẽ cùng Ngài cai ưị ừên toàn cõi vũ trụ Ương tư cách Thân Thể Ngài và Sự Đầy Đủ của Ngài (câu 22,23).
Đoạn 2 mô tả tiến trình người Do Thái và người ngoại bang được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời; thế nào họ được hòa giải với Đức Chúa Trời và với nhau; và khi được liên hiệp với Đấng Christ, họ đã trở nên một người mới như thế nào; cách họ lập thành một đền thờ thánh để Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh Ngài ngự ưong đó.
Đoạn 3 cung cấp phần giải thích đầy đủ nhất về sự mầu nhiệm này. Trong đoạn 3, lẽ mầu nhiệm này được gọi là lẽ mầu nhiệm của "Đấng Christ" (câu 4, JND), muốn nói Đấng Christ, là Đầu, và mọi tín hữu, là Thân Thể Ngài. Trong Thân Thể này, những người ngoại bang đã tín Ngài là những người đồng kế tự, đồng chi thể, và đồng dự phần lời hứa với Đức Chúa Trời (cầu ó).
Đoạn 4 nhấn mạnh sự hiệp một của Thân Thể và kế hoạch của Đức Chúa Trời để thân thể ấy lớn lên đến mức trưởng thành (câu Ì-Ì ó).
Trong đoạn 5, sự mầu nhiệm này được gọi là Đấng Christ và Hội Thánh (câu 32). Mối tương quan giữa Đấng Christ và Hội Thánh là khuôn mẫu cho mối quan hệ giữa người chồng và vợ tin kính Chúa.
Cuối cùng, trong đoạn ó, Phaolô nói về sự mầu nhiệm của Tin Lành, vì lẽ mầu nhiệm ấy mà ông làm sứ giả của đạo ấy ưong xiềng xích (câu 19,20).
Hãy cố gắng hình dung ảnh hưởng của tin tức này trên những tín hữu ngoại bang sẽ nhận bức thơ. Không những họ đã được cứu bởi ân điển thông qua đức tín - y như người Do Thái - nhưng lần đầu tiên họ có được địa vị đặc ân bình đẳng với người Do Thái. Địa vị của họ trước mặt Đức Chúa
Trời không hề thấp kém hơn người Do Thái. Và họ đã được định để cùng Đấng Christ ngồi trên ngai với tư cách Thân Thể và Tân Nương của Ngài, cùng nhau dự phần trị vì cõi vũ trụ của Ngài.
Một chủ đề quan trọng khác nữa của thơ Êphêsô là tình yêu thương (Hy văn là, agapẽ, tình yêu được diễn tả qua ý chí). Phaolô mở đầu và kết thúc bức thơ với cùng một khái niệm này (đoạn 1:4; 6:24, sử dụng động từ và danh từ này trong thơ Êphêsô nhiều hơn bất kỳ thơ tín nào khác của ông. Có thể điều này cho thấy sự biết trước của Thánh Linh, bởi vì tuy ba mươi năm sau, hội chúng đông đảo và tích cực này cũng vẫn đang vâng theo mạng lịnh chiến đấu chống giáo lý giả, nhưng Chúa chúng ta ương Bức Thơ Ngài gởi cho Êphêsô đã bảo rằng Ngài ưách họ đã bỏ mất tình yêu thương ban đầu của họ (Khải Huyền 2:4).
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CHÚ GIẢI
I. ĐỊA VỊ CỦA TÍN HỮU TRONG ĐẤNG CHRIST (Đoạn 1-3)
A. Lời Chào Thăm (1:1,2)
1:1 Tên Phaolô có nghĩa "nhỏ." Dầu về mặt thể chất, có lẽ ông phù hợp với lời mồ tả này, nhưng về mặt thuộc linh, ảnh hướng của ông vô cùng lớn lao. Ồng tự giới thiệu mình là sứ đồ của Đức Chúa Jẽsus Christ. Điểu này có nghĩa ông được Chúa thăng thiên sai phái thi hành một sứ mạng đặc biệt. Sứ mạng này là rao giảng Tin Lành cho người ngoại bang và dạy chân lý vĩ đại về Hội Thánh (3:8,9). Vì thơ Êphêsồ giải quyết vấn đề Hội Thánh, và vì chân lý này đã được bày tỏ trước hết cho các sứ đồ và các tiên tri (3:5), nên thật phù hợp khi Phaolô giới thiệu mình là sứ đổ. Giới thiệu như vậy không phải là dấu hiệu kiêu ngạo; trái lại, đây là lời giải thích làm sao ông có thể nói có thẩm quyền về đề tài này. Nguồn thẩm quyền của ông được diễn tả qua những chữ, bởi ý muốn Đức Chúa Trời. Phaolô không chọn công tác của mình như một nghề nghiệp. Và không người nào đã bổ nhiệm ông làm việc đó. Đây là sự kêu gọi thiên thượng từ đầu cho đến cuối (Galati 1:1).
Thơ được gởi cho các thánh đồ ở thành Êphẽsú, cho những kẻ trung Un trong Đức Chúa Jêsus Christ. Thánh đổ
là người được biệt riêng ra khỏi thế gian cho Đức Chúa Trời. Đây là tên gọi được áp dụng ương Tân Ước cho toàn bộ những tín hữu được tái sanh. về cơ bản, từ ngữ này nói đến địa vị của tín đồ trong Đấng Chrỉst hem là nói đến những gì có Ương chính bản thân người. Trong Đấng Christ, tất cả tínhữu đều là những thánh đồ, mặc đù Ương chính họ không phải ai cũng luôn sống thánh khiết. Lấy ví dụ, Phaolô gọi người Côrinhtô là thánh đồ (I.Côrinhtô 1:2); dầu vậy, từ những phần Kinh Thánh tiếp theo, ta thấy rõ ràng họ không phải hết thảy đều sống thánh khiết. Thế nhưng ý muốn của Đức Chúa Trời là: nếp sống của chúng ta phải tương xứng với địa vị của chúng ta: thánh đồ phải sống thánh khiết"
Và cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Jêsus Christ. Từ ngữ "trung tín"
có nghĩa "những người tin" và vì vậy đây là lời mô tả mọi Cơ Đốc nhân thật. Đương nhiên, tín hữu cũng phải trung tín theo ý nghĩa họ đáng tín cậy. Nhưng ý tưởng chính yếu ở đây là họ đã công nhận Đức Chúa Jêsus Chrỉst làm Chúa và Cứu Chúa duy nhất của mình.
Hai ương số các thủ bản cổ nhất bỏ qua những từ ngữ "ở thành Êphêsô,"
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dầu những từ ngữ này có mặt ữong hầu hết các thủ bản. Phần lớn học giả nghĩ đầy là bức thơ luân lưu, được viết ra để đọc trong các buổi nhóm địa phương của Cơ Đốc nhân tại nhiều nơi người khác, mà Hội Thánh tại Êphêsô là Hội Thánh nổi bật nhất trong số đó. May mắn thay, vấn đề này không ảnh hưởng đến tính xác thực của bức thơ, cũng không ảnh hưởng đến giá trị của bức thơ đối với chúng ta.
1:2 Tiếp theo là lời sứ đồ chào thăm các thánh đồ. Mỗi từ ngữ đều mang ý nghĩa thuộc linh quan ưọng - khác với phần lớn những lời chào thăm sáo rỗng của chúng ta ngày nay.
Ân điển cỏ nghĩa sự trợ giúp thiên thượng cho cuộc sống hằng ngày. Độc giả của Phaolô đã được cứu bới ân điển của Chúa, tức ơn Ngài ban cho người hư mất mà họ không xứng đáng được nhận. Nhưng giờ đây họ cần sức mạnh từ Đức Chúa Trời để đối diện với nan đề, thử thách và buồn rầu trong cuộc sống. Đó chính là điều vị sứ đồ cầu chúc cho họ ở đây. Bình an có nghĩa tinh thần yên nghỉ Ưong mọi hoàn cảnh biến thay của cuộc sống. Các thánh đồ đã kinh nghiệm sự bình an với Đức Chúa Trời khi họ hoán cải. Nhưng mỗi ngày họ cần sự bình an của Đức Chúa Trời, tức là sự bình tịnh, sự yên tịnh thư thái vốn không lệ thuộc vào hoàn cảnh và xuất phát từ việc đem mọi điều đến trình dâng lên Đức Chúa Trời ưong khi cầu nguyện (Philíp 4:6,7).
Cũng nên lưu ý ân điển đến trước, sau đó là bình an. Luôn luôn đi theo thứ tự này. Chỉ sau khi ân điển giải quyết xong vấn đề tội lỗi, thì mới có thể biết được bình an. Và chỉ bởi sức mạnh do Chúa ban từng ngày mà người nhận không đáng được nhận, tín hữu mới kinh nghiệm được bình an, một sự bình an trọn vẹn, trong mọi trạng thái biến thay của đời sống.
Ân điển (charis) là một từ ngữ Hylạp đặc trưng, người Do Thái sử dụng từ ngữ "bình an" (tiếng Hêbơrơ: shâlõm) làm lời chào. Kết hợp hai từ ngữ này lại với nhau chúng ta có Tin Lành cho toàn thế gian ở dạng rút gọn. Kết hợp hai từ ngữ này, chúng ta cũng có chân lý về Hội Thánh Tân Ước được Phaolô giảng luận rất đầy đủ ương thơ Êphêsô -người Do Thái và người ngoại bang được lập thành một Thân Thể trong Đấng Christ.
Ân điển và bình an đến từ nơi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ nơi Đức Chúa Jẽsus Chrisỉ. Phaoỉô không ngần ngại đặt Chúa Jêsus ngang hàng với Đức Chúa Cha: ông tôn kính Đức Chúa Con cũng giống như tôn kính Đức Chúa Cha. Chúng ta cũng nên như vậy (Giăng 5:23).
Chúng ta đừng bỏ qua sự kết nối tuyệt vời của những từ ngữ Đức Chúa Trời Cha chúng ta. Bản thân từ ngữ "Đức Chúa Trời" có thể truyền đạt ấn tượng về Đấng cao cả vô hạn và không thể tiếp cận được. Mặt khác, tên gọi "Cha" nói về Đấng gần gũi mật thiết và có thể đến gần Ngài được. Kết hợp hai từ ngữ này bằng đại từ "(của) chúng ta," thì chúng ta có chân lý đáng kinh ngạc là: Đức Chúa Trời cao quý, Đấng ngự Ưong cõi đời đời, là Cha yêu thương của mọi người nào được sanh lại bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus.
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Danh hiệu đầy đủ của Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Chrisỉ. Là Chúa, Ngài là Chủ tuyệt đối của chúng ta, có ữọn quyền đối với mọi đặc tính và mọi của cải tài sản của chúng ta. Là Jêsus, Ngài là Cứu Chúa cứu chúng ta ra khỏi tội. Là Đấng Chrỉst, Ngài là Tiên Tri, Thầy Tế Lễ, và Vua được xức đầu thiên thượng của chúng ta. Danh xưng của Ngài tiết lộ nhiều biết bao cho mỗi một đồi tai biết lắng nghe!
B. Lời Phaolỗ Ca Ngợi Đức Chúa Trãi về Các Phước Hạnh Của Ân Điển (1:3-14)
1:3 Sau phần chào thăm ngắn ngủi, sứ đổ dâng lên bài Thánh ca ngợi khen tôn nghiêm, vút lên đến những đỉnh cao phi thường nhất của sự thờ phượng Tân Ước. Tại đây, chúng ta có sự tuôn ưào của tấm lòng tôn quý Đức Chúa Trời về những phước hạnh của ân điển. Trong những câu này (3-14) Phaoiô lần theo hoạt động của Đức Chúa Trời ương sự cứu rỗi từ trước vô cùng ừải qua cõi thời gian và cho đến cõi tương lai đời đời. Và điều này tất nhiên bao gồm phần luận đến sự mầu nhiệm của ý muốn Đức Chúa Trời - cả người Do Thái và người ngoại bang tin Đấng Christ đều là người đồng dự phần cơ nghiệp vinh hiển.
Ông bắt đầu phần này bằng cách mời gọi mọi người nào biết Đức Chúa Trời hãy ngợi khen Ngài, tức là dâng lên lời ca ngợi và tình yêu Ưong sự thờ phượng Ngài để khiến lòng Ngài vui mừng. Đấng đáng ngợi khen chính là Đức Chúa Trời và là Cha của Đức Chúa Jẽsus Christ chúng ta. Chúa Jêsus đã nhiều lần gọi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời (Mathiơ 27:46). Những lần khác Ngài nói Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha (Giăng 10:30). Đấng được ngợi khen cũng là Đấng Ban Phước. Chúng ta ngợi khen Ngài bằng cách ca tụng Ngài. Ngài ban phước cho chúng ta và làm cho chúng ta vui mừng bằng cách tuôn đổ đủ mọi thứ phước của ân điển Ngài ưên chúng ta.
Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Chrỉst đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trẽn trời. Đây là tháp ân điển:
Phước Phước thiêng liêng Đủ mọi thứ phước thiêng liêng Đủ mọi thứ phước ỉhỉẽng liêng ở các
nơi trên trời Đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời trong Đấng Christ Trước hết, hãy lưu ý lòng và tay Ngài thật hào phóng biết bao - đủ mọi thứ phước thiêng liêng. Cũng lưu ý đây là những phước hạnh thuộc linh. Cách giải thích đơn giản nhất chính là đối chiếu những phước hạnh này với những phước hạnh của Ysơraên dưới luật pháp. Trong Cựu Ước, một người Do Thái trung tín và vâng lời được ban thưởng đời sống trường thọ, một gia đình đông đúc, mùa màng dư dật, được bảo vệ khỏi những kẻ thù (Phụctruyền Luậtlệ Ký 28:2-8). Trái lại, các phước hạnh của Cơ Đốc giáo là phước hạnh thiêng liêng, tức là phước hạnh thuộc những kho báu phi vật chất, không thể nhìn thấy được và không hư mất được. Đúng là các thánh đồ Cựu Ước cũng hưởng được một số phước hạnh thiêng liêng, nhưng như chúng ta sẽ thấy, Cơ Đốc nhân ngày nay được hưởng những phước
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hạnh mà những thời trước chưa hề biết đen.
Các phước hạnh của chúng ta ở các nơi trên ười, nghĩa đen là "ương các từng ười." Thay vì là những phước hạnh vật chất ở các nơi ưên đất này, chúng là các phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời. Cụm từ "trong các nơi trên trời" được dùng năm lần ương thơ Êphêsô:
1:3 Phạm vi phước hạnh thiêng liêng của chúng ta
1:20 Quang cảnh Đấng Christ hiện ngự ưên ngai.
2:ó Quang cảnh chúng ta hiện đang được ngồi ưên ngai ương Đấng Chrỉst
3:10 Là nơi để các thiên sứ từ đó chứng kiến sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được tỏ ra trong Hội Thánh
6:12 Là khu vực làm nguồn gốc cuộc xung đột hiện tại của chúng ta với các tà linh.
Khi kết hợp các phân đoạn này lại với nhau, chúng ta có định nghĩa thật sự của Kinh Thánh về "các nơi trên trời." Đúng như cách Unger nói, chúng là "khu vực dành cho địa vị và kinh nghiệm của tín hữu do kết quả người này liên hiệp với Đấng Christ bởi phép báptem của Thánh Linh." Mọi phước hạnh thiêng liêng đều ở trong Đấng Christ. Chính Đấng Christ kiếm được các phước hạnh ấy cho chúng ta thông qua công tác hoàn tất của Ngài tại đồi Gôgôtha. Giờ đây chúng được dành sẵn thông qua Ngài. Mọi điều Đức Chúa Trời ban cho tín hữu đều ở ương Đức Chúa Jêsus. Để nhận được các phước hạnh này, chúng ta phải được liên hiệp với Đấng Christ bởi đức tín. Chính giây phút ở trong Đấng Christ là lúc chúng ta trở thành người sở hữu hết thảy các phước hạnh ấy. Chafer viết: "ở ữong Đấng Christ - là phần của mọi người nào được cứu - tức là dự phần tất cả mọi điều Đấng Christ đã làm xong, mọi điều Ngài hiện có, và mọi điều Ngài sẽ từng có."2
Trong Đấng Chríst là một ương những cụm từ chìa khóa của thơ Êphêsô. Có hai tuyến chân lý liên quan chặt chẽ với nhau ưong Tân Ước - chân lý về địa vị của tín hữu và chân lý về nếp sống đạo của người ấy.
Thứ nhất, địa vị của tín hữu. Mỗi một người trong thế gian này đều hoặc "ớ ưong Ađam" hoặc "ưong Đấng Christ." Những người nào ở "trong Ađam" thì đang ở ưong tội lỗi của họ và do đó bị định tội trước mặt Đức Chúa Trời. Tự bản thân họ không thể làm được điều gì để đẹp lòng Chúa hay kiếm được ơn của Ngài. Họ không có quyền đòi hỏi gì ở nơi Đức Chúa Trời, và nếu như nhận lấy điều họ xứng đáng nhận thì họ sẽ hư mất đời đời.
Khi một người hoán cải, Đức Chúa Trời không còn xem người ấy là con cái bị định tội của Ađam nữa. Trái lại, Ngài xem người là ở trong Đấng Chrỉst, và Ngài chấp nhận người dựa trên cơ sở đó. Phải thấy được điều quan trọng này. Tội nhân đã tin Đấng Christ được chấp nhận không vì cớ những điều bản thân người ấy vốn cỏ, nhưng được chấp nhận vì cớ người ở trong Đấng Christ. Khỉ ở trong Đấng Chrỉst, người đứng trước mặt Đức Chúa Trời, mặc lấy toàn bộ tình trạng được chấp nhận của chính Đấng Christ. Và người sẽ được hưởng
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ơn cùng sự chấp nhận của Đức Chúa Trời cũng lâu dài y như Đấng Christ được hưởng, tức là đời đời.
Như vậy, địa vị của tín hữu chính là những gì người ấy có trong Đấng Christ. Nhưng còn một khía cạnh khác nữa cho hình ảnh nẩy - nếp sống đạo của tín hữu. Đây chính là những gì người ấy có ương bản thân mình. Địa vị của người là hoàn hảo, nhưng nếp sống của người là bất toàn. Giờ đây, ý muốn của Đức Chúa Trời là nếp sống phải ngày càng tương xứng với địa vị. Nếp sống ấy sẽ không bao giờ tương xứng hoàn hảo cho đến khi người được ở ưong Thiên đàng. Nhưng tiến ưình nên thánh, sự tăng trưởng, và ngày càng giống như Đấng Chrỉst sẽ phải tiến triển không ngừng đương khi còn ở ưên đất này.
Tín hữu là trọn lành (Hêbơrơ 10:14)
Hiểu được sự khác nhau giữa địa vị và tình Ưạng của tín hữu, thì sẽ giúp chúng ta dung hòa được những câu Kinh Thánh dường như ưái ngược nhau như sau:
Tín hữu phải nên trọn lành (Mathiơ 5:48)
Tín hữu đáng phải nên thánh
Tín  hữu  nên kể Tín hữu đã chết đối    mình như chết đối với tội lỗi (Rôma    với tội lỗi 6:2) (Rôma6:ll)

Tín hữu là một dân thánh (I.Phierơ 2:9)
(I.Phierơ 1:15)
Cột thứ nhất đề cập đến địa vị, cột thứ nhì đến nếp sống.
Thơ của Phaolô gởi cho người Êphêsô chia làm hai phần song song với lẽ thật này: (Đoạn 1-3); Địa vị của chúng ta - những điều chúng ta có ưong Đấng Christ; (Đoạn 4-6): nếp sống đạo của chúng ta - những gì chúng ta đáng phải có Ương chính mình. Nửa phần đầu liên quan đến giáo lý, nửa phần sau đến bổn phận. Trong ba đoạn đầu, địa vị chúng ta thường được mô tả bởi những cụm từ như "trong Đấng Christ," "trong Đức Chúa Jêsus Christ," "Ương Ngài," "trong Đấng." Trong ba đoạn cuối, cụm từ "trong Chúa," thường được dùng để diễn tả ưách nhiệm của tín hữu đối với Đấng Christ là Chúa. Có người đã nói rất hay rằng phần đầu của thơ mô tả tín hữu Ương các nơi trên ười ữong Đấng Christ, ương khỉ phần cuối xem người ấy ở nơi nhà ăn.
Giờ đây chúng ta đã sẵn sàng xem xét một số phước thiêng liêng ưong các nơi trên trời vốn thuộc về chúng ta trong Đấng Christ.
1:4 Trước tiên là điều thường được gọi là sự lựa chọn. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời bởi sự thương yêu.
Trước hết, để ý sự kiện tích cực về sự chọn lựa qua các từ ngữ "Ngài đã chọn chúng ta." Sau đó đến phương diện thuộc địa vị của chân lý này, là "trong Đấng Christ": Mọi mục đích của Đức Chúa Trời dành cho dân sự Ngài đã được thực hiện chính ương Thân Vị và công tác của Đức Chúa Jêsus. Thời điểm Chúa chọn lựa được chỉ rõ bởi cụm từ: trước khỉ sáng thế. Và mục đích là để chúng ta nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trừi bởi sự thương yêu (câu 4 ương Bản Anh ngữ
gồm cả từ ngữ "sự thương yêu"). Mục đích này sẽ chưa được thực hiện đầy đủ cho đến khỉ chúng ta ở với Ngài ương Thiên đàng (I.Giăng 3:2), nhưng tiến trình này đang phải diễn ra liên tục trong đời sống của chúng ta ngay dưới đất này.
Cầu nguyện: "Lạy Chúa, xin khiến con nên thánh ngay hiện giờ, vì đây chính là ý định sau cùng của Ngài dành cho con. Amen."
Sự LỰA CHỌN THIÊN THƯỢNG
Giáo lý sự chọn lựa làm nảy sinh nhiều nan đề nghiêm trọng cho lý ưí con người, vì vậy chúng ta phải xem xét đầy đủ hơn những gì Kinh Thánh thực sự có dạy (và thực sự không dạy) về đề tài này.
Thứ nhất, Kinh Thánh dạy Đức Chúa Trời thực sự có chọn lựa con người đến sự cứu rỗi (II.Têsalônica 2:13). Kinh Thánh gọi tín hữu "là những người được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời" (I.Phierơ Ì :2). Kinh Thánh dạy rằng con người có thể biết mình có phải là người được chọn hay không bởi đáp ứng của họ đối với Tin Lành: những ai nghe và tín vào Tin Lành là người được chọn lựa (I.Têsalônica 1:4-7).
Mặt khác, Kinh Thánh không bao giờ dạy rằng Đức Chúa Trời chọn con người để cho họ bị hư mất. Sự thực việc Ngài chọn một số người để được cứu không hàm ý Ngài độc đoán định tội toàn bộ số người còn lại. Ngài không bao giờ định tội cho những người xứng đáng được cứu rỗi (vì không có ai xứng đáng được cứu rỗi cả), nhưng Ngài thực sự cứu một số người đáng ra đã bị định tội. Khỉ mô tả người được chọn, Phaolô nói họ là "những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh hiển" (Rôma 9:23); nhưng khi quay sang người bị hư mất, ông chỉ nói: "Những bình đáng giận sẵn cho sự hư mất" (Rôma 9:22). Đức Chúa Trời đã chuẩn bị những bình đáng thương xót cho sự vinh hiển, nhưng Ngài không chuẩn bị con người để chịu lấy sự hư mất: họ tự chuẩn bị lấy điều đó bởi lòng vô tín của chính họ.
Giáo lý sự chọn lựa để cho Đức Chúa Trời thực sự là Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng tể trị tối thượng. Có nghĩa Ngài có thể làm đúng như Ngài đẹp ý, dầu vậy Ngài không hề đẹp ý làm bất cứ điều gì bất công. Nếu để mặc con người, mọi người đều sẽ hư mất hết. Đức Chúa Trời có quyền bày tỏ lòng thương xót cho một số người không?
Nhưng câu chuyện này vẫn còn một khía cạnh khác nữa. Kinh Thánh dạy về sự chọn lựa tối thượng cũng chính là Kinh Thánh dạy về trách nhiệm của con người. Không ai có thể sử dụng giáo lý sự chọn lựa làm cớ biện hộ cho việc không được cứu. Đức Chúa Trời đã đưa ra lời mời hợp pháp để ban sự cứu rỗi cho mọi người ồ khắp mọi nơi (Giăng 3:16; 3:36; 5:24; Rôma 10:9,13). Ai cũng đều được cứu bằng cách ăn năn tội mình và tín nơi Đức Chúa Jêsus Christ. Do đó, nếu một người nào bị hư mất, thì chính bởi người ấy chọn bị hư mất, chứ không phải bởi vì Đức Chúa Trời muốn.
Sự thực ấy là: cũng chính Kinh Thánh đã dạy sự chọn lựa và sự cứu rỗi
tặng không cho mọi người nào chịu tiếp nhận. Cả hai giáo lý này được tìm thấy trong cùng một câu Kỉnh Thánh: "Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu." (Giăng 6:37). Nửa câu đầu nói đến sự chọn lựa tối thượng của Đức Chúa Trời; nửa câu sau mở rộng sự ban tặng lòng thương xót cho hết thảy mọi người.
Điều này gây khó hiểu cho lý trí con người. Làm sao Đức Chúa Trời có thể chọn một số người nhưng đồng thời lại ban sự cứu rỗi cách nhưng không cho hết thảy mọi người? Thành thật mà nói, đây là sự mầu nhiệm. Nhưng sự mầu nhiệm này là mầu nhiệm đối với chúng ta, chứ không phải đối với Đức Chúa Trời. Phương sách tốt nhất cho chúng ta chính là tin cả hai giáo lý vì Kinh Thánh dạy cả hai. Chân lý này không nằm ở đâu đó lưng chừng giữa sự chọn lựa và ý chí tự do của con người, nhưng ở cả hai thái cực. w. G. Blaikie tóm tắt:
Quyền tể trị của Đức Chúa Trời, trách nhiệm con người và lời đề nghị ban sự thương xót cách phổ thông và miễn phí thảy đều được tìm thấy trong Kinh Thánh, và dầu chúng ta không thể dùng lý luận của mình dung hòa chúng, nhiờĩg hết thảy chúng đều phải có trong tâm trí của chúng ta.3 1:5 Phước hạnh thứ nhì từ kho tàng ân điển của Đức Chúa Trời chính là sự tiền định, hay sự định từ trước. Dầu có phần nào đó liên quan đến sự chọn lựa, nhưng không phải là một với sự chọn lựa. Sự chọn lựa mô tả việc Đức Chúa Trời chọn một số người để được cứu rỗi. Nhưng sự tiền định là sự nâng cao
của giáo lý này: sự tiền định có nghĩa Đức Chúa Trời đã xác định từ trước cõi thời gian rằng tất cả mọi người nào sẽ được cứu thì cũng đều sẽ được nhận vào làm con trong gia đình Ngài. Ắt hẳn Ngài có thể cứu chúng ta mà không cần khiến chúng ta trở nên con cái Ngài, nhưng Ngài đã chọn để làm cả hai.
Nhiều bản dịch liên kết hai từ ngữ ở cuối câu 4 với câu 5 như sau: bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ỉa.
Điều này nhắc chúng ta nhớ tình cảm độc nhất vô nhị đã thôi thúc Chúa đối đãi với chúng ta rất hào phóng như thế.
Chúng ta có sự thực về sự chúng ta được nhận làm con đầy vinh diệu ưong cụm từ: đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài. Trong Tân Ước, sự nhận con nuôi có nghĩa đặt một tín hữu vào gia đình của Đức Chúa Trời như một người con thành nhân, trưởng thành, có ừọn mọi đặc ân và trách nhiệm của quyền làm con (Galati 4:4-7). Thánh Linh của sự làm con nuôi đặt bên ương tín hữu bản năng để gọi Đức Chúa Trời là Cha (Rôma 8:15).
Việc nhận chúng ta trở nên con nuôi của Ngài được thực hiện bởi Đức Chúa Jêsus Christ. Chừng nào chúng ta còn ở trong tội lỗi mình, Đức Chúa Trời không bao giờ có thể đem chúng ta vào địa vị làm con nuôi gần gũi và yêu quý này của Ngài. Vì vậy, Đức Chúa Jêsus đã đến trần gian, và bởi sự chết, sự chôn và sống lại của Ngài, Ngài giải quyết vấn đề tội lỗi để Đức Chúa Trời được thỏa mãn. Chính giá trị vô hạn từ sự hy
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sinh của Ngài trên Gôgôtha đã đem lại cơ sở công bình để Đức Chúa Trời có thể nhận chúng ta làm con nuôi của Ngài.
Và toàn bộ điều này theo ý tốt của Ngài. Đây là động cơ tối thượng ẩn đàng sau việc Ngài định trước cho chúng ta. Nó ưả lời cho thắc mắc: "Vì sao Ngài định trước như vậy?" Đơn giản là vì ý tốt của Ngài. Ngài chưa thể thỏa mãn cho đến khi Ngài có các con trai vây quanh Ngài, được biến hóa theo hình ảnh của Con độc sanh của Ngài, ở cùng với Ngài và giống như Ngài đời đời.
1:6 Để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ỉa cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài. Khi Phaolô chiêm ngưỡng ân điển của Đức Chúa Trời trước hết ữong việc chọn lựa chúng ta, kế đó Ương việc định trước cho chúng ta được trở nên con cái Ngài, ông đã ngắt quãng phần suy gẫm của mình bằng điệp khúc này, và điệp khúc này lập tức trở thành câu thốt lên, câu giải thích và câu khuyên bảo. Đây là lời cảm thán - sự nắm bắt thánh khiết trước những vinh quang siêu việt của ân điển lớn lao đến như thế. Đây là lời giải thích rằng đối tượng và kết quả của toàn bộ những cách đối đãi đầy ơn của Đức Chúa Trời đối với chúng ta chính là sự vinh hiển của chính Ngài. Sự chúc tụng đời đời thuộc về Ngài vì cớ ân huệ vô song ấy. Hãy để ý những từ ngữ nói về ân điển Ngài -Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không. Người nhận ân điển Ngài - là chúng ta. Phương tiện truyền đẫn ân điển Ngài - trong Con yêu dấu Ngài.
Cuối cùng, đây là lời khuyên bảo. Phaolô đang nói: "Chúng ta hãy khen ngợi Ngài vì ân điển vinh hiển Ngài. Trước khi nghiên cứu thêm, chúng ta hãy ca ngợi Ngài!
Đức Chúa Trời vĩ đại của mọi điều kỳ diệu! Hết thảy đường lối Ngài
Tỏ ra những thuộc tánh thiên thượng của Ngài;
Nhưng vinh hiển rạng ngời của ân điển Ngài
Chiếu sáng bên trên cả những dấu kỳ phép lạ khác của Ngài:
Ai là Đức Chúa Trời hay tha thứ giống như Ngài?
Hay ai có ân điển dồi dào và tặng không giống như Ngài?
- Samuel Davies 1:7 Khi lần theo sự rà soát phi thường từ kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời dành cho dân sự Ngài, tiếp theo chúng ta đến với sự thực về sự cứu chuộc. Câu này mô tả một phương diện trong công tác của Đấng Christ bởi đó chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ và sự phạm tội, và rồi được đưa vào đời sống tự do. Đức Chúa Jêsus là Đấng Cứu Chuộc (trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc). Chúng ta là người được cứu chuộc. Huyết Ngài là giá chuộc; không điều nào khác có thể chuộc tội được.
Một trong những kết quả của sự chuộc tội ấy là được tha tội. Sự tha tội không phải là một với sự cứu chuộc; đây là một trong những bông ừái của sự cứu chuộc. Đấng Christ đã phải đền chuộc Ưọn vẹn cho tội lỗi chúng ta trước khi có thể tha thứ tội lỗi chúng ta. Việc này được thực hiện tại thập tự giá. Và giờ đây-
Công lý nghiêm khắc không thề đòi hỏi thêm gì nữa
Và ân điển có thể ban phát ra.
Lượng sự tha thứ chúng ta được cho biết qua những từ ngữ "theo sự dư dật của ân điển Ngài." Nếu có thể đo lường sự dư dật của ân điển Đức Chứa Trời, thì chúng ta mới có thể đo lường Ngài tha thứ chúng ta đầy đủ đến mức nào. Ân điển Ngài là vô hạn! Vì vậy sự tha thứ của Ngài cũng vô hạn!
1:8 Chính bởi ân điển mà Ngài chọn chúng ta, định trước chúng ta, và cứu chuộc chúng ta. Nhưng không phải chỉ có chừng đó. Đức Chúa Trời đã ban chính ân điển ấy rất dư dật cho chúng ỉa cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng. Điều này có nghĩa Ngài đã rộng lượng chia sẻ những kế hoạch và mục đích của Ngài với chúng ta. Ngài muốn chúng ta phải có sự thông minh và sáng suốt để hiểu những kế hoạch của Ngài dành cho Hội Thánh và cho cõi vũ trụ. Và vì vậy Ngài đưa chúng ta vào sự bí mật của Ngài đúng như thực trạng tại lúc đó, và đã bày tỏ cho chúng ta mục tiêu vĩ đại mà toàn bộ lịch sử đang tiến đến.
1:9 Giờ đây Phaolô giải thích phương cách đặc thù mà Đức Chúa Trời tuôn đổ dư dật cho chúng ta sự khôn ngoan và thông sáng Ngài, tức là bằng cách khiến chúng ỉa biết sự mẩu nhiệm của ý muốn Ngài. Đây là chủ đề chi phối của thơ tín - lẽ thật vinh diệu về Đấng Christ và Hội Thánh. Đây là sự mầu nhiệm, không phải theo nghĩa đấy là sự bí ẩn, nhưng là một bí mật thiêng liêng trước đây chưa ai biết mà giờ đây được tỏ ra cho các thánh đồ. Kế hoạch vinh diệu này phát xuất từ ý muốn tối thượng của Đức Chúa Trời, hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hướng nào từ phía bên ngoài: hoàn toàn theo ý định Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài. Và đề tài ừọng đại của chương ưình này chính là Chúa Jêsus Christ; điều này được chỉ rõ qua mệnh đề "mà Ngài đã tự lập thành trước."
1:10 Giờ đây Phaolô bắt đầu giải thích chi tiết hơn về điều bí mật ừong chương trình của Đức Chúa Trời, và Ương đoạn này, ông đang nghĩ cụ thể đến khía cạnh tương lai của sự mầu nhiệm ấy. Đoạn 2 và 3 sẽ soi sáng thêm phương diện hiện tại của sự mầu nhiệm này.
Thời điểm Phaolô đang xét đến ở đây được chỉ rõ qua cụm từ sự định trước đó (sự quản lý, Hy văn, oikonomia) trong khỉ kỳ mãn. Chúng ta hiểu câu này nói về thiên hy niên, khi Đấng Christ sẽ tái lâm trần gian để cai ưị trong tư cách Vua muôn vua và Chúa muôn chúa. Đức Chúa Trời có kế hoạch quản lý đặc biệt cho kỷ nguyên sau chót của lịch sử loài người ưên đất.
Kế hoạch này là "hội hiệp muôn vật lại trong Đắng Christ" (JND). Trong Triều Đại Thiên Hy Niên, mọi vật ờ trên trời và vật ở dưới đất đều sẽ được hội hiệp lại trong Đấng Christ. Cứu Chúa hiện đang bị hắt hủi và chối bỏ đến bấy giờ sẽ là Đấng nổi bật, là Chúa của mọi người, đối tượng thờ phượng của cả vũ trụ. Đây là mục tiêu của Đức Chúa Trời - lập Đấng Christ làm đầu trên mọi vật, cả vật ưên ười lẫn vật dưới đất, trong nước Ngài.
Phạm vi quyền thống ưị của Đấng Christ được tìm thấy trong những từ ngữ: "Cả vật ở ưên trời và vật ở dưới đát" (JND). Bellettviết:
Đây là bí mật chưa từng tỏ ra trước đây. Trong tiên tri Êsai, chúng ta có bức tranh đẹp đẽ về trái đất thời thiên hy niên; nhưng đã bao giờ chúng ta có những từng trời trong thiên hy niên có Đấng Christ làm đầu của chúng? Có bao giờ tiên tri Ếsai nói mọi vật trên trời và dưới đất đều sẽ hội hiệp lại trong Con Người được vinh hiển này chưa?* Câu 10 đôi khi được dùng để hậu thuẫn giáo lý sai lầm về sự cứu rỗi phổ thông. Câu này bị xuyên tạc để cho rằng rốt cuộc mọi vật và mọi người đều sẽ được khôi phục và được giải hòa ưong Đấng Chrỉst. Nhưng ý tưởng ấy hoàn toàn xa lạ với phân đoạn này. Phaolô đang nói về quyền thống trị phổ thông, chứ không phải sự cứu rỗi phổ thông!
1:11 Một đặc trưng hết sức quan trọng của sự mầu nhiệm này ấy là người Do Thái đã tín Đấng Christ với người ngoại bang đã tín Đấng Christ đều được dự phần trong chương ưình ương đại này của Đức Chúa Trời. Sứ đồ nói về sự mầu nhiệm đối với tín hữu Do Thái trong câu li và 12; đối với tín hữu ngoại bang ương câu 13; và ông kết hợp cả hai Ương câu 14.
Về phần những Cơ Đốc nhân thuộc dòng dõi Do Thái, Phaolô viết: Ây là cũng trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp. Quyền được dự phần của họ không căn cứ ưên những đặc ân của dân tộc họ ngày trước, nhưng chỉ căn cứ trên sự liên hiệp với Đấng Christ. Cơ nghiệp ở đây hướng tới thời điểm khỉ họ và mọi tín hữu thật đều sẽ được bày tỏ ra cho một thế giới sửng sốt trong tư cách Thân Thể của Đấng Christ, và Tân Nương của Chiên Con.
Từ trọn cõi đời đời, những Cơ Đốc nhân người Do Thái đã được chọn cho địa vị hưởng đặc ân này bởi ý muốn tối thượng của Đức Chúa Trời, như đã định trước cho chúng ta được điểu đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán.
1:12 Mục đích sự định trước này là để họ sẽ làm cho sự vinh hiển của Ngài... được ngợi khen. Nói cách khác, họ là những chiến tích về ân điển của Đức Chúa Trời, bày tỏ ra việc Ngài có thể làm từ những vật liệu thô không xứng đáng đến như thế, để bởi đó đem lại vinh hiển cho Ngài.
Sứ đồ nói mình và những người Do Thái khác đã tín nơi Đấng Christ là "chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất." ông đang nghĩ đến nhóm dân sót những người Do Thái kính sợ Chúa đã đáp ứng với Tin Lành Ương những ngày đầu của Cơ Đốc giáo. Tin Lành đã được rao giảng trước hết cho người Do Thái. Hầu hết dân Ysơraên đã thẳng thừng từ khước Tin Lành. Nhưng nhóm dân sót kính sợ Chúa này đã tín nơi Chúa Jêsus. Phaolô là một Ương số họ.
Khi Cứu Chúa trở lại ừần gian lần thứ nhì thì sẽ khác hẳn. Lúc bấy giờ dân tộc này sẽ nhìn thấy Ngài là Đấng họ đã đâm và sẽ than khóc cho Ngài như khóc
cho một người Con độc sanh (Xachari 12:10). "Vậy thì cả dân Ysơraên sẽ được cứu, như có chép rằng: Đấng Giải cứu sẽ đến từ Siôn, cất sự vô đạo ra khỏi Giacốp" (Rôma í 1:26).
Phaolô và những Cơ Đốc nhân đương thời của ông mang bối cảnh Do Thái đã tin cậy Đấng Mê si trước khi phần còn lại của dân tộc kia tín. Đó là lý do ông sử dụng lời mô tả: "Chúng ta là kẻ đã Ưông cậy trong Đấng Christ trước nhất" (FWG).
Những người "đã ữông cậy từ trước" nơi Đấng Mêsi sẽ được cùng Ngài cai ữị ừên đất. Phần còn lại của dân tộc này sẽ là những thần dân trên đất của vương quốc Ngài.
1:13 Giờ đây Phaolô chuyển từ tín hữu người Do Thái sang tín hữu người ngoại bang; ông cho thấy điều này bằng cách thay đổi từ chữ "chúng ta" sang chữ "anh em." Những người đã được cứu khỏi ngoại giáo này đã được dự phần trong sự mầu nhiệm của ý muốn Đức Chúa Trời, cũng giống y như những người Do Thái đã hoán cải tín Đấng Christ vậy. Và vì vậy, ở đây sứ đổ truy lần những bước mà người Êphêsô và các người ngoại bang khác đã được đem vào trong sự liên hiệp với Đấng Christ.
Họ đã nghe Tin Lành.
Họ đa tin Đấng Christ.
Họ đã được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa.
Trước hết, họ đã nghe đạo chân thật, và Tin Lành về sự cứu rỗi của họ. Về cơ bản, câu này nói đến tín tức tốt lành của sự cứu rỗi thông qua đức tin nơi Chúa Jêsus. Nhưng theo ý nghĩa rộng lớn hơn, điều này bao gồm toàn bộ những sự dạy dỗ của Đấng Christ và của các sứ đồ.
Sau khi nghe sứ điệp này, họ đã hứa nguyện tận hiến cho Đấng Christ bởi một hành động dứt khoát của đức tin. Chúa Jêsus là đối tượng thật của đức tín. Sự cứu rỗi được tìm thấy chỉ duy Ưong một mình Ngài mà thôi.
Ngay khi họ tin, họ được ấn chứng bởi Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Điều này có nghĩa mỗi một tín hữu thật đều nhận lãnh Thánh Linh của Đức Chúa Trời để làm dấu hiệu chứng tỏ người này thuộc về Đức Chúa Trời và người sẽ được Đức Chúa Trời giữ an toàn cho đến khi người nhận được thân thể vinh hiển của mình. Cũng giống như ữong các vấn đề pháp lý, con ấn cho thấy quyền sở hữu và sự an toàn thể nào, thì trong các vấn đề thiên thượng cũng vậy. Đức Thánh Linh ngự trong lòng đóng ấn cho chúng ta thành sản nghiệp của Đức Chúa Trời (I.Côrinhtô 6:19,20), và làm của tín về sự gìn giữ chúng ta mãi đến ngày cứu chuộc (Êphêsô 4:30).
Con ấn của chúng ta được gọi là Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Trước hết, Ngài là Thánh Lỉnh; thánh khiết chính là điều có ữong bản thân Ngài. Tiếp theo, Ngài là Thánh Linh của lời hứa. Ngài đã được hứa ban bởi Đức Chúa Cha (Giôên 2:28; Công Vụ 1:4), và bới Đức Chúa Jêsus (Giăng 16:7). Hơn nữa, Ngài là của cầm để bảo chứng rằng mọi lời hứa của Đức Chúa Trời cho tín hữu đều sẽ được ứng nghiệm.
Câu 13 bổ sung cho lần đề cập đầu tiên ương số rất nhiều lần nhắc đến Đức Chúa Trời Ba Ngôi trong thơ tín này:
Đức Chúa Cha (câu 3)
Đức Chúa Con (câu 7)
Đức Thánh Linh (câu 13)
1:14 Một lần nữa, Phaolô thay đổi những đại từ danh xưng của mình. Ông kết hợp chữ "chúng ta" của các câu 11 và 12 với chữ "anh em" của câu 13 để hình thành "của chúng ta" trong câu 14. Bằng biện pháp văn chương tài tình, ông gợi ý điều sẽ giải nghĩa đầy đủ hơn ữong đoạn 2 và 3 - sự liên hiệp của những người Do Thái tin Chúa với những người ngoại bang tín Chúa để lập thành một cơ quan mới, là Hội Thánh.
Đức Thánh Linh là của cầm về cơ nghiệp của chúng ta. Đây là của đặt cọc, của thế chấp để hứa sẽ trả xong toàn bộ. Của đặt cọc này cùng loại với phần sẽ ưả ừọn, nhưng không cùng số lượng.
Ngay khi chúng ta được cứu, Đức Thánh Linh bắt đầu bày tỏ cho chúng ta một số những điều giàu có dư dật thuộc về chúng ta ứong Đấng Christ. Ngài cho chúng ta nếm trước một số điều về vinh hiển hầu đến. Nhưng làm sao chúng ta có thể biết chắc một ngày nào đó mình sẽ nhận được trọn vẹn cơ nghiệp? Chính Đức Thánh Linh là của đặt cọc hay của cầm về cơ nghiệp ấy.
Với tư cách ấn chứng, Ngài bảo đảm chính chúng ta sẽ được giữ an toàn cho cơ nghiệp ấy. Với tư cách của đặt cọc, Ngài bảo chứng cơ nghiệp sẽ được giữ an toàn và chắc chắn cho chúng ta.
Đức Thánh Linh là của cầm cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được. (Bản Anh ngữ: "cho đến kỳ cứu chuộc sản nghiệp đã mua"), của cầm nhìn hướng tới sự cứu chuộc ươn vẹn, cũng giống như trái đầu mùa nhìn hướng tới một vụ thâu hoạch ữọn vẹn. Vai ưò của cầm của Đức Thánh Linh sẽ chấm dứt khi tài sản đã mua được cứu chuộc. Nhưng Phaolô muốn nói gì với những chữ "tài sản đã mua"? (Bản Việt Ngữ ghi là "những kẻ mà Ngài đã được")
1.	Có thể ông muốn nói đến cơ nghiệp của chúng ta. Toàn bộ những điều Đức Chúa Trời sở hữu đều là của chúng ta thông qua Chúa Jêsus. Chúng ta là người kế tự của Đức Chúa Trời và đồng kế tự với Chúa Jêsus Christ (Rôma 8:17; I.Côrinhtô 3:21- 23). Chính cõi vũ trụ đã bị ô uế khi tội lỗi bước vào thế gian cần được giải hòa và tính luyện (Côlôse 1:20; Hêbơrơ 9:23). Khi Đang Christ trở lại cai ưị trần gian, cõi tạo vật đang than thở này sẽ được giải thoát khỏi ách nô lệ cho sự hư hoại để có được quyền tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời (Rôma 8:19-22).
2.	Cụm từ "tài sản đã mua" có thể nói đến thân thể của tín hữu. Tâm thần và linh hồn chúng ta đã được chuộc ngay khỉ chúng ta vừa tin, nhưng sự cứu chuộc thân thể chúng ta vẫn còn ưong tương lai. Sự kiện chúng ta đang chịu khổ, ngày càng già, và phải chết, chứng tỏ thân thể chúng ta vẫn chưa được chuộc. Khi Đấng Christ tái lâm đón rước chúng ta (I.Têsalônica 4:13-18), thân thể chúng ta sẽ được biến hóa trở nên mới để có thể ưở nên thân thể của vinh hiển Ngài (Philíp 3:21). Lúc đó, những
1.	thân thể ấy sẽ được cứu chuộc đầy đủ và đời đời (Rôma 8:23).
3. Cuối cùng, "lài sản đã mua" có thể chỉ đến Hội Thánh (I.Phierơ 2:9: "là dân thuộc đặc biệt về Đức Chúa Trời"). Trong trường hợp này, sự cứu chuộc tài sản đã mua ấy cũng nhìn hướng tới Sự Cất Lên, là khi Đấng Christ trình diện Hội Thánh trước mặt Ngài như một Hội Thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy được (Êphêsô 5:27). Có người tín rằng theo quan điểm này, tài sản thuộc riêng Đức Chúa Trời có thể cũng bao gồm các thánh đồ Cựu Ước.
Dầu theo quan điểm nào đi nữa, kết quả cuối cùng vẫn y như nhau - để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Kế hoạch tuyệt với của Đức Chúa Trời cho dân sự Ngài bấy giờ sẽ đạt đến sự chung kết vinh hiển, và Ngài sẽ là đối tượng được khen ngợi không ngừng. Trong đoạn này, Phaolồ ba lần nhắc chúng ta mục tiêu đã dự định và kết quả không thể ưánh khỏi cho mọi hành động của Đức Chúa Trời ấy là: Ngài sẽ được ca ngợi và được vinh hiển.
Để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài (câu 6).
Để bởi chúng ta mà sự vinh hiển của Ngài được ngợi khen (câu 12).
Để ca ngợi sự vinh hiển Ngài (câu 14).
c. Lãi PbaolA Tạ Ún Và Cẩu Thay Cho Các Thánh Bổ (1:15-23)
1:15 Trong phân đoạn trước, ưải dài từ câu 3-14 (chỉ là một câu văn duy nhất trong tiếng Hylạp!) sứ đồ đã truy theo phạm vi rất phấn khới Ương chương trình của Đức Chúa Trời từ trước vô cùng đến cõi tương lai vô cùng. Ông nói qua một số những ý tưởng đem lại sự đáng kính sợ nhất có thể đang ám ảnh tâm trí chúng ta, những tư tưởng đáng tôn cao đến nỗi giờ đây Phaolô chia sẻ cho độc giả gánh nặng cầu thay sâu xa của ông để xin Chúa soi sáng tâm linh họ trước những khái niệm như thế. Ước muốn lớn lao của ông là họ có thể hiểu được những đặc ân vinh hiển của mình trong Đấng Christ và quyền năng lớn lao buộc phải ưao cho Đấng Christ ưên Hội Thánh với tư cách Đầu trên toàn cõi tạo vật.
Chữ giới thiệu vậy nên nhìn lại toàn bộ việc Đức Chúa Trời đã làm và sẽ còn làm cho những người làm chỉ thể trong Thân của Đấng Christ, như đã được mô tả Ưong câu 3-14
Sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Jẽsus và tình yêu thương đối với các thánh đổ. Chính lúc được tin này, Phaolô được bảo đảm độc giả của ồng là người sở hữu các phước lành thuộc linh vừa mới mô tả, và ông được thúc giục cầu thay cho họ. Đức tin họ trong Chúa Jêsus đã đem phép lạ cứu rỗi đến cho đời sống họ. Tinh yêu của họ đối với các thánh đồ đã chứng tỏ thực tế được biến hóa trong sự hoán cải của họ.
Những học giả Kinh Thánh nào không nghĩ bức thơ này được viết riêng cho người Êphêsô mà thôi thì trưng dẫn câu Kinh Thánh này làm bằng chứng, ở đây, Phaolô nói ông nghe về đức tin của độc giả - đường như thể chưa hề gặp họ. Nhưng ông đã ở ít nhất ba năm tại Êphêsô (Công Vụ 20:31). Do đó, họ kết luận thơ này được gởi cho rất nhiều hội
chúng địa phương, mà Êphêsô chỉ là một trong số đó.
May mắn thay, thắc mắc ấy không hề ảnh hưởng đến những bài học rút ra được từ câu Kinh Thánh này. Lấy ví dụ, chúng ta thấy Chúa được ừình bày là đối tượng thật của đức tin. Đức tin anh em hướng về Đức Chúa Jêsus. Không truyền chúng ta phải tín một bài Tín Điều, nơi một giáo hội, hay nơi những Cơ Đốc nhân. Đức tín cứu rỗi ở ương Đấng Christ phục sinh và được tôn cao, đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.
Một bài học khác cho chúng ta là cụm từ "tình yêu thương của anh em đối với hết thảy các thánh đồ." Tình yêu thương của chúng ta không nên giới hạn chỉ cho những ai ương phạm vi cùng hội thông công của mình, nhưng phải tuôn ra cho mọi ai đã được tẩy sạch bởi huyết của Đấng Christ, cho mọi người nhà của đức tin.
Bài học thứ ba được tìm thấy qua sự kết hợp đức tin và tình yêu thương. Có người nói họ có đức tín, nhưng thật khó tìm thấy chút tình thương nào Ương đời sống họ. Người thì tuyên bố có tình yêu thương lớn lao nhưng lại thờ ơ với lẽ tất yếu của đức tín nơi Đấng Christ. Cơ Đốc giáo chân chính kết hợp giáo lý lành mạnh với nếp sống lành mạnh.
1:16 Đức tín và tình yêu thương của các tín hữu thôi thúc Phaolô ca ngợi Chúa vì cớ họ và cầu thay cho họ không ngừng. Scroggies diễn tả rất hay:
Tạ ơn là vì nền tảng đã được thiết lập rồi. Nhiũĩg cầu thay là dành cho thượng tầng cấu trúc sẽ được xây cất tiếp trên đó. Sự tạ ơn là dành cho những thành tựu quá khứ, nhưng cầu thay cho những tiến bộ trong tương lai. Sự tạ ơn dành cho những sự thật trong kinh nghiệm của họ, nhưng cầu thay dành cho những điều có thể có trong mục đích của Đức Chúa Trời dành cho họ.
1:17 Quả là đặc ân lớn lao khi được nhìn thoáng qua thế này vào đời sống cầu nguyện nơi một người thuộc về Đức Chúa Trời. Trên thực tế, thơ này có hai lần cho nhìn thoáng qua như vậy - ở đây và ương 3:14-21. ở đây, lời cầu nguyện xin được soi sáng thuộc linh; ở đoạn 3, lời cầu nguyện xin sức mạnh thuộc linh. ổ đây, lời cầu nguyện thưa với Đức Chúa Trời; ở đoạn 3 là thưa với Cha. Nhưng ương mọi trường hợp, những lời cầu nguyện của Phaolô đều là không ngừng, cụ thể, và thích ứng với nhu cầu hiện tại của tín đồ. ở đây, lời cầu nguyện được ữình dâng lên Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jẽsus Christ chúng ta, là Cha vinh hiển. Cụm từ "Cha vinh hiển" muốn nói Đức Chúa Trời:
1.	Hoặc là Nguồn hay Đấng Lưu Phát mọi sự vinh hiển,
2.	hoặc Ngài là Đấng mà vinh hiển đều thuộc về Ngài, hoặc
3.	Ngài là Cha của Đức Chúa Jêsus, Đấng làm biểu hiện về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
Lời cầu nguyện tiếp tục để xin Ngài ban cho anh em thẩn trí của sự khôn sáng và sự tỏ ra để nhận biết Ngài. Thánh Linh là thần sự khôn ngoan (Êsai 11:2), và là Thánh Linh của sự tỏ ra (I.Côrinhtô 2:10). Nhưng vì mỗi tín hữu đều có Thánh Linh ngự ương lòng, nên ở đây, không thể là Phaolô đang cầu
nguyện cho độc giả nhận lấy thân vị Đức Thánh Linh, nhưng ừái lại, ông đang cầu nguyện để họ nhận được mức độ soi dẫn đặc biệt từ nơi Ngài.
Sự tỏ ra đề cập đến việc truyền đạt kiến thức; sự khôn sáng liên quan đến cách sử dụng đúng hiểu biết đó trong đời sống chúng ta. Không phải sứ đồ đang nghĩ đến sự nhận biết nói chung, nhưng sự nhận biết cụ thể (Hy văn: epignõsis) vê Ngài. Ông muốn tín hữu được nhận biết sâu nhiệm, thiêng liêng, bằng kinh nghiệm về Đức Chúa Trời -một hiểu biết không thể nhận được nhờ năng lực lý ừí, nhưng chỉ bởi chức vụ đầy ơn của Thánh Linh. Dale giải thích: Những người Ếphêsô đã được sự soi sáng thiên thượng rồi. Nếu không, họ sẽ chẳng hề là Cơ Đốc nhân chi cả. Nhưng Phaolô cầu nguyện để Thánh Linh Thiên Thượng, Đấng ngự trong họ sẽ khiến tầm nhìn của họ càng rõ ràng hơn, sắc nét hơn, mạnh mẽ hơn, để quyền năng, tình yêu và sự cao trọng thiên thượng được bày tỏ cho họ càng đầy đủ hơn nhiều. Và có lẽ trong những ngày này, khi con người đang có những khám phá hết sức nhanh chóng trong những lãnh vực thấp thỏi của ý tưởng, những khám phá rất hấp dẫn và kích thích để cạnh tranh sự quan tâm, ngay cả đối với Cơ Đốc nhân cũng vậy nữa, tức là biểu hiện của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ, thì càng có nhu cầu phi thường để Hội Thánh cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban CỈIO Hội Thảnh "thần trí của sự khôn sáng và sự tỏ ra"; nếu Ngài nhậm lời cầu nguyện ấy, chúng ta hẳn không còn lóa mắt trước sự hiểu biết
về "những điều thấy được và tạm thời," nó sẽ bị lu mờ đi trước vinh quang của "những điều không thấy được và đời đời không cùng.5 1:18 Chúng ta đã thấy nguồn gốc sự soi sáng thiêng liêng là Đức Chúa Trời; phương pháp biểu hiện chính là Thánh Linh; và mục tiêu tối cao chính là sự hiểu biết đầy trọn về Đức Chúa Trời. Giờ đây, chúng ta tiến đến những cơ quan của sự soi sáng: là soi sáng con mắt của lòng anh em (chú thích lề của bản NKJV 6).
Cụm từ diễn đạt theo nghĩa bóng này dạy chúng ta: sự hiểu biết đúng đắn về các thực tại thiên thượng không lệ thuộc vào việc chúng ta phải có trí khôn sắc sảo, nhưng đúng hom là có tấm lòng mềm mại. Đây là vấn đề của tình cảm và cũng của lý trí. Những sự tỏ ra của Đức Chúa Trời được ban cho những ai yêu mến Ngài. Điều này mở ra nhiều khả năng cho mỗi tín hữu, vì dầu không có chỉ số thông minh I.Q. cao, nhưng hết thảy chúng ta đều có tấm lòng yêu thương.
Kế tiếp, Phaolô nói rõ ba lãnh vực cụ thể của hiểu biết thiên thượng mà ông khao khát cho các thánh đổ:
1.	Điểu trông cậy về sự kêu gọi của Ngài,
2.	Sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ.
3.	Sự cao trọng tột bật của quyền năng Ngài đối với chúng ta là người có lòng tín.
Sự trông cậy về sự kêu gọi của Ngài
hướng về tương lai; điều này có nghĩa số phận cuối cùng Ngài đã định sẵn cho chúng ta khi kêu gọi chúng ta. Điều này
bao gồm việc chúng ta sẽ được đồng ở với Đấng Christ và trở nên giống Ngài đời đời. Chúng ta sẽ được tỏ ra Ưong cõi vũ trụ này với tư cách con của Đức Chúa Trời và đồng cai trị với Ngài ương tư cách Tân Nương không tì vít của Ngài. Chúng ta trông cậy điều này, không theo nghĩa chúng ta có chút nghi ngờ nào về điều ấy, nhưng trái lại vì phương diện đó trong sự cứu rỗi của chúng ta vẫn còn trong tương lai và vì chúng ta đang nhìn hướng tới điều ấy.
Sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài trong các thánh đồ là điều thứ nhì ừong sự bao la vô cùng cho các tín hữu khám phá. Hãy lưu ý phương cách Phaolô xếp đặt từ ngữ này trên từ ngữ kia để tạo ra hiệu ứng về tính mênh mông và vĩ đại:
Cơ nghiệp Ngài
Cơ nghiệp Ngài cho các thánh đổ Cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đổ Sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đổ
Có hai phương cách khả dĩ để hiểu điều này, và cả hai đều có ý nghĩa đến nỗi chúng tôi muốn trình bày cả hai. Theo cách hiểu thứ nhất, các thánh đổ là cơ nghiệp Ngài, và Ngài xem họ như kho báu quý giá vô song. Trong Tít 2:14 và I.Phierơ 2:9, tín hữu được mô tả là "Dân thuộc riêng về Ngài." Đương nhiên đây là sự thể hiện ân điển khôn tả cho những tội nhân xấu xa và không xứng đáng - đã được cứu qua Đấng Christ - luôn có thể tìm được một nơi trong tấm lòng của Đức Chúa Trời để Ngài có thể nói họ là cơ nghiệp Ngài.
Quan điểm thứ nhì xem cơ nghiệp này nói đến toàn bộ những điều chúng ta sẽ thừa hưởng. Nói vắn tắt, điều này có nghĩa toàn bộ cõi vũ trụ đều đặt dưới quyền cai trị của Đấng Christ, và chúng ta, tức Tân Nương Ngài, đồng cai ưị với Ngài trên toàn cõi vũ trụ ấy. Nếu thực sự thưởng thức được giá trị sự giàu có của vinh hiển mà 'Ngài chất chứa sẵn cho chúng ta, thì nhờ đó chúng ta sẽ không còn chăm chú vào những sự hấp dẫn và lạc thú của thế gian này.
1:19 Lời khẩn cầu thứ ba của Phaolô cho các thánh đồ là để họ được thưởng thức sâu nhiệm về quyền phép Đức Chúa Trời dùng để khiến mọi sự xảy ra: biết quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào, (y theo phép tối thượng của năng lực mình).
F.B. Meyer nói: "Đây là quyền năng. Đây là quyền năng của Ngài. Đây là quyền năng lớn lao của Ngài; không gì hơn có thể đáp ứng được. Đây là quyền năng lớn vô hạn, vượt Ưổỉ hơn mọi sự suy nghĩ. "7
Đây là quyền năng Đức Chúa Trời dùng để cứu chuộc chúng ta, Ngài dùng để bảo tồn chúng ta, và quyền năng Ngài sẽ dùng để làm vinh hiển chúng ta. Lewis Sperry Chaíer viết:
Phaolô muốn tín hữu này ghi nhớ sự cao trọng của quyền năng được dùng để làm thành cho người ấy mọi điều Chúa dự định đúng theo công tác chọn lựa, định trước và sự nhận làm con nuôi tối thượng của Ngài.8 1:20 Để nhấn mạnh thêm quy mô của quyền năng Ngài, tiếp theo sứ đồ mô tả biểu hiện vĩ đại nhất của quyền năng thiên thượng mà thế gian này từng biết đến, tức là quyền năng để khiến
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Đấng Christ sống lại và tôn Ngài lên ngồi trên ngai bẽn hữu Đức Chúa Trời. Có lẽ chúng ta nghĩ sự tạo dựng cõi vũ trụ là biểu hiện vĩ đại nhất về quyền năng Đức Chúa Trời. Hoặc sự giải cứu bằng phép lạ để Ngài đưa dân sự vượt Biển Đỏ. Nhưng không phải! Tân Ước dạy rằng sự phục sinh và thăng thiên của Đấng Christ đòi hỏi phải có sự tuôn ưào sức lực thiên thượng vĩ đại nhất.
Vì sao lại như vậy? Dường như toàn bộ mọi đạo binh địa ngục đều dồn lại để đánh bại mục đích của Đức Chúa Trời bằng cách giữ Đấng Chrỉst ữong mồ mả, hay ngăn ưở Ngài thăng thiên sau khi đã được khiến từ kẻ chết sống lại rồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã đắc thắng khải hoàn ưên mọi hình thức chống đối. Sự phục sinh và làm vinh hiển Đấng Christ đã đánh bại hoàn toàn Satan và các đạo bỉnh hắn, và là quang cảnh vinh hiển về quyền năng đắc thắng.
Không ai đủ khả năng mô tả một quyền năng như thế. Vì vậy, Phaolô mượn rất nhiều từ ngữ qua vốn văn phạm của ngành động lực học để mô tả quyền năng đã được sử dụng vi cớ chúng ta: "y theo sự vận hành sức mạnh của năng lực Ngài mà Ngài đã truyền sinh lực Ưong Đấng Chrỉst khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại." Những từ ngữ này dường như cũng phải oằn mình dưới sức nặng của ý tưởng. Hầu như chúng ta không cần thiết phải phân biệt những từ ngữ khác nhau này; chừng đó cũng đủ khiến phải thán phục trước tính bao la của quyển năng và đủ để thờ phượng Đức Chúa Trời chúng ta vì sự toàn năng Ngài.
Meyer thốt lên:
Ớ đây có sự tôn cao tuyệt vời biết
bao! Từ mồ mả của loài người hay
chết lên đến ngai Đức Chúa Trời đời
đời, Đấng duy chỉ có sự bất tử mà thôi.
Từ bóng tối của mồ mả đến ánh sáng
không thể chịu nổi. Từ thế giới nhỏ bé
này đến trung tâm và thủ phủ của cả
cõi vũ trụ. Hãy mở la bàn của đức tin
bạn để đo lường vực sâu không thể dò
thấu này. Sau đó hãy thán phục trước
quyền năng đã đem Chúa chúng ta />' ọ
vượt qua vực sâu ây.
Theo Kinh Thánh, sự phục sinh của Đấng Christ là trước tiên ữong số những biến cố như thế của lịch sử con người (I.Côrinhtô 15:23). Nhiều người khác đã được từ kẻ chết sống lại, nhưng họ lại chết lần nữa. Đức Chúa Jêsus là người đầu tiên sống lại ừong quyền phép của sự sống bất tận. Sau khi Đấng Christ phục sinh và thăng thiên, Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng Christ ngồi bẽn hữu Ngài tại các nơi trẽn trời. Bên hữu Đức Chúa Trời biểu thị địa điểm được hưởng đặc ân (Hêbơrơ 1:13), quyền năng (Mathiơ 26:64), sự phân biệt độc đáo (Hêbơrơ Ì :3), sự vui thích (Thithiên 16:11), và quyền thống trị (I.Phierơ 3:22).
Địa điểm này được mô tả thêm là trong các nơi trẽn trời. Điều này cho thấy cụm từ bao gồm nơi ở của Đức Chúa Trời. Đây chính là nơi Đức Chúa Jêsus đang ở ngày nay Ưong thân thể bằng xương bằng thịt đúng nghĩa đen, một thân thể đã được làm cho vinh hiển, không còn có thể chết được nữa. Hiện nay Ngài ở đâu , thì chúng ta cũng sẽ được ở chỗ ấy.
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1:21 Sự làm vinh hiển Cứu Chúa chúng ta được mô tả thêm là cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nẩy, mà cũng trong đời hầu đến nữa. Đức Chúa Jêsus trồi hơn mọi vua hoặc mọi thẩm quyền, dầu là thẩm quyền của loài người hay của thiên sứ, hiện nay cho đến đời đời vô cùng.
Trong các nơi trên ười có nhiều cấp bậc khác nhau của thiên sứ, một số là thiên sứ ác và một số là thiên sứ thiện. Họ có mức độ quyền lực khác nhau. Chẳng hạn, có thể một số cấp bậc tương ứng với những chức vị của con người chúng ta là tổng thống, tổng đốc, thị trưởng, hay ủy viên hội đồng thị ưấn. Cho dù quyền cai trị, thẩm quyền, thế lực và quyền thống trị của họ có vĩ đại đến đâu đi nữa, Đấng Christ vẫn troi cao hơn hết.
Và điều này đúng không những ương thời đại chúng ta đang sống, mà cũng đúng trong thời đại hầu đến, tức Ưong Thời Trị Vì Thiên Hy Niên theo nghĩa đen của Đấng Christ trên đất. Bấy giờ Ngài sẽ làm Vua ưên muôn vua và Chúa trên muôn chúa. Ngài sẽ được tôn cao trên mọi loài thọ tạo; không một ngoại lệ nào.
1:22 Ngoài ra, Đức Chúa Trời còn bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ. Điều này biểu thị quyền thống trị trên cõi vũ trụ, không những ưên loài người và thiên sứ mà thôi, nhưng trên cả mọi tạo vật còn lại của Ngài, cả loài sống động lẫn loài vô tri vô giác. Tác giả thơ Hêbơrơ nhắc hiện nay chúng ta không thấy muôn vật phục dưới Ngài (Hêbơrơ 2:8). Đúng như vậy. Dầu quyền thống ưị vũ trụ thuộc về Đấng Christ, hiện nay Ngài vẫn chưa dùng quyền ấy. Lấy ví dụ, con người vẫn nổi loạn chống nghịch Ngài và phủ nhận Ngài, hoặc chống cự Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời đã định Con Ngài sẽ nắm lấy bính quyền thống ưị cả cõi vũ trụ, và điều ấy cũng chắc chắn y như là một thực tế hiện tại vậy.
Điều tiếp theo dường như không thể tin nổi. Chính Đấng có đôi tay mang dấu đinh sẽ là Đấng nắm quyền tể trị tối thượng ưên toàn cõi vũ trụ - Đức Chúa Trời đã ban Đấng vinh hiển này cho Hội Thánh! ỏ đây Phaolô nêu sự bày tỏ đến sửng sốt về sự mầu nhiệm của ý muốn Đức Chúa Trời; từng bước một ông đang dẫn đến lời công bố đỉnh điểm này. Với tài năng sinh động, ông đang mô tả sự phục sinh, sự làm vinh hiển và quyền thống ỪỊ của Đấng Christ. Đương khi lòng chúng ta vẫn còn đang kinh sợ chiêm ngưỡng Chúa vinh hiển mọi bề này, thì vị sứ đồ lên tiếng: "Đấng Christ đã được ban cho Hội Thánh với tư cách là Đẩu trên hết thảy muôn vật."
Nếu đọc câu Kinh Thánh này cách bất cẩn, chúng ta có thể nghĩ câu này nói Đấng Christ là Đầu của Hội Thánh. Tuy cũng đúng như vậy, nhưng câu Kinh Thánh còn nói nhiều hơn thế. Câu Kinh Thánh này nói Hội Thánh được liên hệ gần gũi với Ngài là Đấng đã được ban quyền thống trị toàn cõi vũ trụ.
Trong câu 21, chúng ta biết Đấng Christ ưổi hơn mọi tạo vật trên ười dưới đất, trong đời này và đời hầu đến.
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Trong phần đầu của câu 22, chúng ta biết muôn vật cũng như mọi loài thọ tạo đều phải phục dưới chân Ngài. Giờ đây chúng ta biết sự kêu gọi độc nhất vô nhị của Hội Thánh chính là kêu gọi Hội Thánh liên kết với Ngài trong quyền thống ưị vô biên của Ngài. Hội Thánh sẽ dự phần quyền cai ưị của Ngài. Hết thảy toàn bộ phần tạo vật còn lại sẽ phục dưới quyền tể trị của Ngài.
1:23 Trong câu cuối này của đoạn Ì, chúng ta biết mối quan hệ của Đấng Christ và Hội Thánh khăng khít biết bao. Ổ đây nêu lên hai hình ảnh: (1) Hội Thánh là Thân Thể Ngài; (2) Hội Thánh là sự đẩy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.
Không còn mối quan hệ nào gần gũi hom quan hệ giữa đầu và thân. Đầu và thân hiệp một ữong sự liên hiệp sống còn và được một Thánh Linh cư ngụ bên ừong. Hội Thánh là cộng đoàn của những người được kêu gọi ra khỏi thế gian giữa ngày Lễ Ngũ Tuần và ngày cất Lên, được cứu bởi ân điển tuyệt diệu, được ban đặc ân độc đáo là làm Thân Thể của Đấng Christ. Không một nhóm tín hữu nào khác trong bất kỳ thời đại nào từng có được hay sẽ có được sự phân biệt này.
Lời mô tả thứ nhì là: Sự đẩy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Điều này đơn giản có nghĩa Hội Thánh là sự bổ sung của Đấng Christ, Đấng lập tức hiện diện đồng thời ở khắp mọi nơi. Sự bổ sung là điều điền vào hoặc làm cho đầy đủ hoàn chỉnh. Câu này hàm ý hai điều, mà khi kết hợp lại sẽ tạo thành một tổng thể. Thân thể là phần bổ sung cho đầu thể nào, thì Hội Thánh cũng là phần bổ sung cho Đấng Christ thể ấy.
Nhưng để khỏi ai nghĩ điều này hàm ý có sự bất toàn hay không hoàn chỉnh ương Đấng Christ, Phaolô nhanh chóng nói thêm: Sự đẩy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Ngài không hề cần bất kỳ điều gì để điền vào bất kỳ chỗ thiếu hoàn chỉnh nào, nên Đức Chúa Jêsus Christ chính là Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài, Đấng thấm nhuần khắp cõi vũ trụ và cung cấp cho vũ trụ mọi điều vũ trụ cần.
Phải thừa nhận điều này quá lớn lao, chúng ta không hiểu nổi. Chúng ta chỉ còn có thể thán phục tâm trí và kế hoạch vô hạn của Đức Chúa Trời đang khi thừa nhận mình không đủ khả năng hiểu hết.
D. Quyển Năng Của Đức Chúa Trãi Thể Hiện Trong Việc Cứu Người Ngoại Và Người Do Thái (2:1-10)
2:1 Đừng để phần ngắt đoạn Kinh Thánh làm lu mờ sự liên ý quan trọng giữa phần cuối đoạn Ì với những câu đi tiếp theo. Tại đó, chúng ta thấy quyền năng mạnh mẽ của Đức Chúa Trời khi quyền năng ấy khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và đội mão triều thiên vinh hiển tôn trọng cho Ngài. Giờ đây, chúng ta thấy thể nào chính quyền năng ấy đã hành động trong đời sống chúng ta, khiến chúng ta sống lại từ sự chết thuộc linh và cho chúng ta ngồi Ưong Đấng Christ trong các nơi ưên ười.
Phân đoạn này tương tự với đoạn thứ nhất của sách Sáng Thế Ký. Trong mỗi nơi, chúng ta đều có: (Ì) Một quang cảnh điêu tàn, hỗn loạn và đổ nát (Sáng
1139
ÊPHỀSÔ
1143
ÊPHỀSÔ


Thế Ký l:2a; Êphêsô 2:1-3); (2) Lời giới thiệu quyền- năng thiên thượng (Sáng Thể Ký l:2b; Ềphesô 2:4); (3) Tạo dựng sự sống mới (Sáng Thế Ký 1:3-31; Êphêsô 2:5-22).
Khi Êphêsô đoạn hai bắt đầu, chúng ta là những xác chết thuộc linh nằm Ương trũng bóng chết. Khi đoạn 2 kết thúc, chúng ta không những ngồi ương Đấng Christ ương các nơi trên ười mà còn làm thành nơi ồ của Đức Chúa Trời qua Thánh Linh. Giữa hai phần đó, chúng ta có phép lạ quyền năng đem lại sự biến đổi đáng lưu ý này.
Mười câu đầu mồ tả quyền năng của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi người ngoại bang và người Do Thái. Không Cô Bé Lọ Lem nào từng được biến từ những đống giẻ rách ghê tởm như thế đến sự giàu có như vậy!
Trong câu Ì và 2, Phaolô nhắc độc giả ngoại bang của ông nhớ lại trước khi hoán cải, họ là những người chết, bại hoại, thuộc về ma quỉ và không vâng phục. Họ đã chết phần thuộc linh vì cớ lầm lỗi và tội ác của họ. Điều này có nghĩa họ không có sự sống đối với Đức Chúa Trời. Họ không hề có mối quan hệ sống còn nào với Ngài. Họ sống dường như thể Ngài không hiện hữu vậy. Nguyên nhân sự chết này chính là do lẩm lỗi và những tội ác. Tội ác ở đây chính là bất kỳ hình thức làm điều sai quấy nào, dù cố ý hay vô ý phạm, và những tư tưởng, những lời nói hay những hành động nào thiếu hụt sự ữọn lành của Đức Chúa Trời. Những lẩm lỗi ở đây là những tội vi phạm công khai một luật đã biết. Theo ý nghĩa rộng hơn, có lẽ chúng cũng bao gồm cả những bước đi, những biện pháp sai lầm, hay những sai lầm.
2:2 Người Êphêsô đã bại hoại cũng như đã chết. Họ bước đi theo thói quen đời này. Họ làm theo tinh thần của đời này. Họ buông mình ương những tội lỗi của thời bấy giờ. Thế gian này có cái khuôn để nhào nắn những người tận hiến với nó trong khuôn ấy. Đó là chiếc khuôn lừa gạt, gian dâm, không tín kính, ích kỷ, hung bạo và chống nghịch. Nói tóm lại, đây là chiếc khuôn của sự bại hoại. Người Êphêsô đã từng giống y như thế.
Không những vậy mà thôi. Hành vi của họ còn thuộc về ma quỉ nữa. Họ noi gương của ma quỉ, là vua cẩm quyển chốn không trung. Họ đã bị vua cầm quyền các tà linh dẫn đi loanh quanh, và vinh quang của chúng chính là chốn không trung. Họ sẵn lòng vâng lời thần của đời này. Điều này giải thích vì sao người chưa tin thường có hình thức hạ mình xuống những hành vi xấu xa gian ác còn thấp hơn cả hành vỉ của loài thú.
Cuối cùng, họ đã không vâng lời, bước đi theo thần hiện đương hành động trong cắc con bạn nghịch. Hết thảy những người chưa được cứu đều là con bạn nghịch theo ý nghĩa đặc trưng của họ chính là không vâng lời Đức Chúa Trời. Họ được Satan ban sinh lực nên đo đó sẵn sàng thách thức, xem thường và không vâng lời Chúa.
2:3 Việc Phaolô chuyển đại từ nhân xưng từ "anh em" sang "chúng ta" cho thấy ông giờ đây đang nói chủ yếu đến những tín hữu người Do Thái (đầu những điều ông nói cũng đúng cho mọi người trước lúc được hoán cải). Ba từ
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ngữ mô tả thân phận của họ: xác thịt, bại hoại và bị định tội.
Chúng ta hết thảy cũng đểu ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình. Phaolô và các bạn cùng niềm tín của ông cũng đã bước đi ở giữa con cái bạn nghịch trước khỉ được tái sanh. Sự sống của họ là theo tư dục xác thịt, chỉ lo làm thỏa mãn những tư dục và ham mê của xác thịt. Nói chung, chính Phaolô đã sống cuộc đời đạo đức ở bề ngoài, nhưng giờ đây ông nhận thấy đời sống ấy ích kỷ biết bao. Và phẩm tính có trong chính bản thân ông còn tồi tệ hơn bất kỳ mọi điều ông đã từng làm.
Người Do Thái chưa tín Đấng Christ cũng bại hoại nữa, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và của ý tưởng. Điều này cho thấy họ buông mình vào mọi sự dục vọng tự nhiên. Sự ham mê của xác thịt và của ý tưởng có thể ưải dài suốt phạm vi từ những đàm mê hợp pháp cho đến các hình thức khác nhau của sự gian dâm và bại hoại; ở đây chắc nhấn mạnh vào những tội lỗi nghiêm trọng hơn. Và cũng lưu ý, Phaolô nói đến những tội lỗi trong tư tướng cũng như những hành động tội lỗi. F. B. Meyer cảnh cáo: Buông mình vào những đàm mê của ý tưởng thì cũng bại hoại y như buông mình vào những ham mê của xác thịt. Bởi món quà tuyệt diệu là trí tưởng tượng, chúng ta có thể buông mình vào những ý nghĩ ngông cuồng bất khiết, và buông thõng cương trên cổ những chú ngựa đàm mê - luôn luôn díùig lại khỉ vẫn chưa làm việc đó. Không cặp mắt nào của con người dõi theo tâm hồn này khi nó tiến tới để
khiêu vũ với những thần nửa người nửa dê (satyrs) hay để thả sợi chì trong mê cung của những hòn đảo đàm mê. Nó đi tới đi về mà người đứng gần nhất cũng không nghi ngờ chi cả. Tiếng thơm cho sự thanh sạch như tuyết cửa tâm hồn vẫn không bị mất đi. Nó vẫn còn được phép thức canh giữa những người nữ đồng trinh chờ đón Chàng Rể đến. Nhưng nếu không chịu tra xét và không xưng ra nếp sống này, nó sẽ đánh dấu người vi phạm ấy là con cái bạn nghịch và là con của sự thạnh nộ"
Đây là lời mô tả cuối cùng của Phaolô về người Do Thái chưa được cứu: người ấy tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Điều này có nghĩa họ có thiên hướng bẩm sinh để nổi giận, hiểm ác, cay đắng, nóng nảy. Họ chia sẻ bẩm tính này với cả phần nhân loại còn lại. Đương nhiên, cũng đúng là họ ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Họ đã bị chỉ định để chịu chết và bị đoán phạt. Lưu ý ba kẻ thù của con người được đề cập ưong câu 2 và câu 3: thế gian (c. 2), ma quỉ (c. 2), và xác thịt (c.3).
2:4 Những chữ "nhưng Đức Chúa Trời" hình thành một trong những phần chuyển ý quan trọng nhất, hùng hổn nhất và cảm động nhất ữong mọi văn phẩm. Chúng cho thấy có sự thay đổi kỳ diệu xảy ra. Đây là sự thay đổi từ số phận ảm đạm và tuyệt vọng của trũng bóng chết sang vui thích khôn tả xiết nơi vương quốc tình yêu của Con Đức Chúa Trời.
Tác giả sự thay đổi này là chính Đức Chúa Trời. Không ai khác có thể thực
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hiện được điều đó, và không ai khác làm được.
Một đặc tính của Đấng đầy phước hạnh này ấy là Ngài giàu lòng thương xót. Ngài tỏ lòng thương xót chúng ta bằng cách không đối đãi với chúng ta theo như cách chúng ta đáng nhận được (Thithièn 103:10). Đúng như Eadie nhận định: "Dầu sự thương xót đã được Ngài ứiển hạn suốt sáu thiên niên kỷ, và hằng hà sa số người đã được dự phần, sự thương xót ấy vẫn là mỏ giàu có không thể cạn được.11
Nguyên nhân khiến Ngài can thiệp được nêu trong những từ ngữ "vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta." Tình yêu của Ngài bao la vì Ngài chính là nguồn tình yêu ấy. Sự cao Ương của người ban cho sẽ tỏa hào quang của sự cao ữọng trên món quà của người thể nào, thì sự xuất sắc vượt trồi của Đức Chúa Trời cũng tăng thêm vẻ lộng lẫy tột bậc cho tình yêu của Ngài thể ấy. Lấy ví dụ, được Đấng Tể Trị Tối Thượng đầy quyền năng của cõi vũ trụ này yêu thương thì vĩ đại hơn là được yêu bởi một người đồng loại. Tình yêu của Đức Chúa Trời là vĩ đại bởi giá Ngài đã trả. Tình yêu đã sai Chúa Jêsus, là Con Độc Sanh của Đức Chúa Trời, đến chết thay chúng ta Ương thống khổ tại đồi Gôgôtha. Tình yêu của Đức Chúa Trời là vĩ đại vì cớ sự giàu có không thể dò thấu của tình yêu ấy tuôn đổ ưên những đối tượng được yêu.
2:5 Và tình yêu của Đức Chúa Trời là lớn bới cớ tình trạng cực kỳ không xứng đáng và cực kỳ không đáng yêu của người được yêu. Chúng ta đã chết vì tội mình đã phạm. Chúng ta là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Chúng ta thiếu thốn cơ cực và biến thoái. Ngài đã yêu chúng ta bất chấp mọi điều ấy.
Nhờ tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, và do kết quả công tác cứu chuộc của Đấng Christ, chúng ta đã (1) được làm cho sống với Đấng Christ; (2) được làm cho đồng sống lại với Đấng Christ; (3) được đồng ngồi trong Ngài.
Những cụm từ này mô tả địa vị thuộc linh của chúng ta như một kết quả từ sự liên hiệp với Ngài. Ngài đã hành động với tư cách Đấng Đại Diện chúng ta - không những cho chúng ta, mà còn giống như chúng ta. Do đó, khi Ngài chết, chúng ta cũng chết. Khi Ngài bị chôn, chúng ta cũng bị chôn.
Khi Ngài được làm cho sống, được sống lại, và được ngồi trong các nơi trên trời, chúng ta cũng được như vậy. Hết thảy những lợi ích từ công tác hy sinh của Ngài thì chúng ta đều được hưởng nhờ liên kết với Ngài. Được làm cho sống với Đấng Christ có nghĩa những người Do Thái và ngoại bang tín nơi Ngài giờ đây được liên kết với Ngài trong sự sống mới. Quyền năng đã đem sự sống phục sinh đến cho Ngài cũng chính là quyền năng đem sự sống phục sinh ấy đến cho chúng ta.
Thán phục trước điều này khiến Phaolô ngắt ngang dòng tư tưởng để thốt lên: "Ây là nhờ ân điển mà anh em được cứu." Ồng chìm ngập ữong ơn không thể dò thấu của Đức Chúa Trời bày tỏ cho những người chỉ đáng nhận điều trái ngược lại. Đó chính là ân điển!
Chúng ta đã nói rồi rằng lòng thương xót có nghĩa chúng ta không nhận lấy hình phạt mình đáng phải
nhận. Ân điển có nghĩa chúng ta thật sự được nhận sự cứu rỗi mà mình không xứng đáng được nhận. Chúng ta nhận lấy ân điển như món quà, chứ không phải như một điều chúng ta làm để kiếm được. Và ân điển đến từ Đấng vốn không hề bị bắt buộc phải ban ân điển ấy. A. T. Pierson nói:
Đây là sự tỏ lòng yêu cách tình nguyện mà Ngài không hề có bổn phận phải làm. Điều trở nên vinh hiển của ăn điển chính là: đây là sự tỏ bày không hề bị ràng buộc, không hề bị giới hạn của tình yêu Đức Chúa Trời dành cho những tội nhân đáng thương}2
2:6 Không những chúng ta được làm cho sống lại với Đấng Christ, mà còn được đồng sống lại với Ngài nữa. Sự chết và đoán xét ở lại đàng sau Ngài thế nào, thì chúng cũng ở đàng sau chúng ta thể ấy. Chúng ta đứng phía bên sự phục sinh đối với mồ mả. Đây là địa vị vinh hiển của chúng ta nhờ được liên hiệp với Ngài. Và vì điều này đúng cho chúng ta về mặt địa vị, chúng ta đáng phải sống như những người đã được sống lại từ kẻ chết.
Một phương diện khác nữa Ương địa vị của chúng ta là chúng ta được ngồi Ương Ngài trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. Bởi được liên hiệp với Ngài, chúng ta được xem như được giải thoát khỏi đời ác hiện tại này rồi, và được ngồi trong Đấng Chrỉst ương vinh hiển. Đây là cách Đức Chúa Trời nhìn xem chúng ta. Nếu chúng ta nắm lấy điều đó bởi đức tin, thì nó sẽ thay đổi đặc điểm của đời sống chúng ta. Chúng ta không còn bị ràng buộc vào trần gian này, không còn ám ảnh với những điều vụn vặt thoáng qua. Chúng ta sẽ tìm kiếm những điều đến từ ưên cao, là nơi Đấng Christ đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời (Côlôse 3:1).
Chìa khóa của câu 5 và ó chính là cụm từ trong Đức Chúa Jêsus Christ.
Chính nhờ Ưong Ngài chúng ta mới được làm cho sống, được sống lại và được đồng ngồi. Ngài là Đấng Đại Diện chúng ta; do đó, những chiến thắng của Ngài và địa vị của Ngài là của chúng ta. George Williams thốt lên: "Một ý tưởng lạ lùng biết bao! Mali Mađơlen và một tên cướp bị đóng đinh sẽ là những người bạn đồng hành Ưong vinh hiển của Con Đức Chúa Trời."
2:7 Phép lạ của ân điển biến hóa này sẽ là đề tài của sự bày tỏ thiên thượng. Trải những thời đại bất tận, Đức Chúa Trời sẽ cứ bày tỏ cho những đoàn người đông đảo trên thiên đàng biết Ngài đã phải trả giá nào để sai Con Ngài đến rừng sâu tội lỗi này, và Chúa Jêsus đã phải trả giá nào để gánh lấy tội lỗi chúng ta ừên cây thập tự. Đây là một đề tài không bao giờ cạn. Một lần nữa, Phaolô xây dựng những từ ngữ lên trên từ ngữ để gợi lên tính bao la cho điều ấy:
Ngài bởi lòng nhơn từ đã dùng ra cho chúng ta
Ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhơn từ
đã dùng ra cho chúng ỉa Sự giàu có của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhơn từ đã dùng ra cho chúng ta Sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta
Giờ đây có thể suy ra rằng nếu Chúa cứ tiết lộ điều này suốt cả cõi đời đời, thì chúng ta cũng sẽ cứ học tập đời đời. Thiên đàng sẽ là trường học của chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ là Giáo Sư. Ân điển Ngài chính là đề tài. Chúng ta sẽ là học viên. Và học kỳ tại trường này sẽ là suốt cả cõi đời đời.
Điều này đáng phải giải thoát chúng ta khỏi suy nghĩ mình sẽ biết hết mọi sự khi đến thiên đàng. Chỉ Đức Chúa Trời mới biết hết mọi sự, và chúng ta sẽ không bao giờ ngang hàng được với Ngài."3
Điều này cũng làm nảy sinh thắc mắc thú vị: Khi đến thiên đàng, chúng ta sẽ biết được đến mức độ nào? Và gợi ra khả năng chúng ta có thể chuẩn bị cho viện đại học thiên đàng bằng cách học chuyên Kinh Thánh ngay giờ này.
2:8 Ba câu Kinh Thánh tiếp theo trình bày lời tuyên bố về kế hoạch đơn giản của sự cứu rỗi rõ ràng y như chúng ta có thấy trong Kinh Thánh.
Kế hoạch này hoàn toàn xuất phát từ ân điển của Đức Chúa Trời: Ngài đã khởi xướng bước đầu tiên để dự bị sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi được ban cho những người hoàn toàn không xứng đáng được cứu rỗi, được ban dựa ữên cơ sở Thân Vị và công tác của Chúa Jêsus Christ.
Sự cứu rỗi được ban cho như một của sở hữu ngay hiện tại. Những người được cứu có thể biết mình đã được cứu rỗi. Khi viết cho người Êphêsô, Phaolô nói: Anh em được cứu. ồng đã biết sự cứu rỗi, và họ đã biết sự cứu rỗi.
Phương cách để nhận lấy món quà sự sống đời đời chính là qua đức tin. Đức tin có nghĩa con người nhận lấy địa vị của mình với tư cách một tội nhân hư mất và có tội, và nhận lãnh Chúa Jêsus như niềm hy vọng duy nhắt để được cứu rỗi. Đức tín cứu rỗi thật sự chính là lòng cam kết của một người đối với Một Thân Vị.
Bất cứ ý tưởng nào cho rằng con người có thể làm để kiếm được sự cứu rỗi hay xứng đáng được sự cứu rỗi đều bị đập tan vĩnh viễn bởi những từ ngữ: "Điểu đó không phải đến từ anh em." Người chết không thể làm được việc gì, và tội nhân không xứng đáng được điều gì khác hem là hình phạt.
Đây là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đương nhiên, sự ban cho là một món quà vô điều kiện và miễn phí. Đó là cơ sỏ duy nhất mà Đức Chúa Trời căn cứ vào để ban sự cứu rỗi. Sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi bởi ân điển và qua đức tin. Và được ban cho mọi người ở khắp mọi nơi.
2:9 Ấy chẳng phải bởi việc làm, có nghĩa đây không phải là việc con người có thể làm để kiếm được thông qua những việc làm được xem là công đức. Lấy ví dụ, không thể làm việc để kiếm được sự cứu rỗi nhờ vào:
Ì. Lễ thêm sức (lễ Kiên Tín)
2.	Lễ báptem
3.	Làm thuộc viên Hội Thánh
4.	Đi nhà thờ
5.	Tiệc Thánh
ố. Cố giữ Mười Điều Răn
7.	Sống đúng theo Bài Giảng Trên
Núi
8.	Bố thí của từ thiện Ọ. Làm láng giềng tốt
10. Sống cuộc đời đạo đức và đáng tôn trọng.
Người ta không được cứu nhờ việc làm. Người ta cũng không được cửu nhờ đức tín cộng với việc làm. Họ được cứu qua duy một mình đức tin mà thôi. Chính giây phút bạn cộng thêm việc làm bất kỳ loại nào hay bất kỳ lượng việc làm nào vào để làm phương tiện kiếm sự cứu rỗi đời đời, thì sự cứu rỗi không còn là bởi ân điển nữa (Rôma Ì l:ố). Một nguyên nhân khiến việc làm bị loại trừ hoàn toàn chính là để ngăn chặn sự khoe khoang của con người. Nếu có người được cứu nhờ việc làm của mình, thì người đó có lý do để khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Không thể nào có điều này được (Rôma 3:27).
Nếu có ai được cứu nhờ những việc lành của chính mình, thì sự chết của Đấng Christ là không cần thiết nữa (Galăti 2:21). Nhưng chúng ta biết nguyên nhân Ngài chết chính là vì không còn phương cách nào khác để những tội nhân có tội có thể nhờ vào đó được cứu rỗi.
Nếu có người được cứu nhờ việc lành của chính người, thì người ấy sẽ tĩở thành cứu chúa của chính mình, và có thể thờ phượng chính mình. Nhưng như vậy sẽ là thờ lạy hình tượng, và Đức Chúa Trời cấm thờ hình tượng (Xuất Êdíptô Ký 20:3).
Thậm chí nếu có người được cứu nhờ đức tin nơi Đấng Christ cộng với việc lành của chính bản thân thì cũng dẫn tới tình huống không thể nào có được là có hai Cứu Chúa cùng một lúc -Đức Chúa Jêsus và chính tội nhân ấy. Bây giờ Đấng Christ sẽ phải chia sẻ vinh hiển của Cứu Chúa với một người khác, và Ngài không bao giờ làm như vậy đâu (Êsaị 42:8).
Cuối cùng, nếu có người góp phần vào sự cứu rỗi của mình nhờ việc làm, thì Đức Chúa Trời sẽ phải mang ơn người ấy. Điều này cũng không thể có được. Đức Chúa Trời không thể mắc nợ bất kỳ ai (Rôma 11:35).
Trái với việc làm, đức tín loại bỏ sự khoe mình (Rôma 3:27), vì đức tín không do công đức. Chẳng có lý do gì để kiêu hãnh vì cớ mình đã tin cậy Chúa. Đức tin nơi Ngài là điều tinh táo nhất, có lý nhất và khôn ngoan nhất mà một người có thể làm được. Tin Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Chuộc của mình là hoàn toàn hợp lý và phải lẽ. Nếu không thể tin cậy Ngài, chúng ta còn tin cậy được ai?
2:10 Kết quả của sự cứu rỗi ấy là chúng ỉa là việc Ngài làm ra - là công việc từ tay Đức Chúa Trời, chứ không phải từ tay chúng ta. Một tín hữu được tái sanh là kiệt tác của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nghĩ đến nguyên liệu thô mà Ngài đã phải chế biến, thì thành tựu của Ngài lại càng nổi bật hơn. Thật ra, kiệt tác này còn gì khác hơn tạo vật mới thông qua mối liên hiệp với Đấng Christ, vì "nếu ai ở ương Đấng Christ, thì nấy là người đựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nẩy mọi sự đều ưở nên mới" (Il.Côrinhtô 5:17).
Và mục tiêu của người được dựng nên mới này được tìm thấy Ương cụm từ "để làm việc lành." Tuy đúng là chúng ta được cứu không bởi việc lành, nhưng cũng hoàn toàn đúng không kém ấy là chúng ta được cứu để làm việc
lành. Việc lành không phải là rễ, nhưng là bông trái. Chúng ta không làm việc để được cứu, nhưng vì cớ được cứu nên chúng ta làm việc.
Đây là phương diện chân lý được nhấn mạnh ương Giacơ 2:14- 26. Khi Giacơ nói: "Đức tin không có việc làm thì chết," ông không có ý bảo chúng ta được cứu bởi đức tín cộng với việc làm, nhưng bởi loại đức tín sinh ra một đời sống cỏ việc lành. Việc làm chứng tỏ thực tại đức tín của chúng ta. Phaolô hết lòng đồng ý: Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành.
Như vậy, thứ tự của Đức Chúa Trời ấy là: Đức Tin -+ Sự Cứu Rỗi ■+ Việc Lành ■+ Phần Thưởng. Đức tin dẫn đến sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi dẫn kết quả thành các việc lành. Các việc lành sẽ được Chúa ban thưởng.
Nhưng lại nảy sinh thắc mắc: Tôi phải làm loại việc lành nào? Phaolô trả lời: Làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẩn trước cho chúng ta làm theo. Nói cách khác, Đức Chúa Trời có kế hoạch cho mỗi một đời sống. Trước khi chúng ta hoán cải, Ngài đã lập ra một sự nghiệp thuộc linh cho chúng ta. Trách nhiệm của chúng ta là tìm thấy ý muốn của Ngài dành cho chúng ta rồi vâng theo. Chúng ta không phải tính toán kế hoạch cho đời sống mình, nhưng chỉ việc chấp nhận kế hoạch Ngài đã vạch ra cho chúng ta. Điều này giải thoát chúng ta khỏi lo lắng băn khoăn và kích động điên cuồng, và được bảo đảm rằng đời sống chúng ta sẽ đem lại vinh hiển tối đa cho Ngài, đem lại phước hạnh lớn nhất cho người khác, và đem lại phần thưởng lớn nhất cho chúng ta.
Để tìm ra việc lành Ngài đã sắm sẵn trước cho đời sống cá nhân mình, chúng ta nên: (1) xưng ra và lìa bỏ tội ngay khi biết về tội ấy ương đời sống mình; (2) đầu phục Ngài liên tục và vô điều kiện; (3) nghiên cứu Lời Đức Chúa Trời để biết ý muốn Ngài, và rồi làm bất kỳ việc nào Ngài truyền chúng ta làm; (4) dành thì giờ cầu nguyện mỗi ngày; (5) Nắm lấy những cơ hội phục vụ khi chúng xuất hiện; (ó) nuôi dưỡng mối thông công và sự tư vấn của những Cơ Đốc nhân khác. Đức Chúa Trời chuẩn bị chúng ta để làm việc lành. Ngài chuẩn bị việc lành cho chúng ta thực hiện. Rồi Ngài ban thưởng khi chúng ta làm việc lành. Ân điển Ngài tuyệt vời biết bao!
E. Sự Liên Hiệp Những Người Do Thái Và Người Ngoại Bang Tin Chúa Trong Đấng Chpist (2:11-22)
Trong phần đầu của đoạn 2, Phaolô lần theo sự cứu rỗi của cá nhân những người ngoại và người Do Thái. Giờ đây, ông tiến sang phá bỏ những khác biệt chủng tộc ngày trước của họ để tiến đến sự liên hiệp họ trong Đấng Christ, lập họ thành Hội Thánh, một đền thờ thánh Ương Chúa.
2:11 Trong câu 11 và 12, sứ đồ nhắc độc giả nhớ trước khi hoán cải, họ là người ngoại bang từ lúc lọt lòng mẹ, nên do đó là người bị loại ra ngoài so với người Do Thái. Trước hết, họ bị khinh bỉ. Điều này được tỏ ra qua sự kiện người Do Thái gọi người ngoại là "người không chịu cắt bì." Điều này có nghĩa người ngoại đã không có dấu hiệu giải phẫu trên xác thịt vốn đánh đấu ưên người Ysơraên như một dân giao
ước của Đức Chúa Trời. Tên gọi "người không chịu cắt bì" là lời nói gièm pha chủng tộc, tương tự với những tên gọi mà dân chúng ngày nay hay dùng chỉ về những dân tộc bị khinh bỉ. Chúng ta có thể cảm nhận phần nào nỗi đau nhói của từ ngữ ấy khi nghe Đavít nói về Gôliát ngoại bang: "Vì người Philitin nẩy, kẻ chẳng chịu phép cắt bì nẩy, là ai, mà lại dám sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống" (I.Samuên 17:26).
Trái lại, người Do Thái gọi họ là "người chịu cắt bì." Đây là tên gọi khiến họ rất hãnh diện. Tên gọi này xác định họ là tuyển dân ưên đất của Đức Chúa Trời, được biệt riêng khỏi mọi dân khác trên ưần gian. Dường như Phaolô mạnh mẽ phản đối một số điều khoe khoang của họ bằng cách nói phép cắt bì của họ chỉ là trong xác thịt bởi tay người ta. Điều đó chỉ là thuộc thể mà thôi. Dầu họ có dấu hiệu bề ngoài thuộc dân sự giao ước của Đức Chúa Trời, nhưng họ không có thực tại bề ữong về đức tín thật nơi Chúa. "Vì người nào chỉ bề ngoài là người Giuđa, thì không phải là người Giuđa, còn phép cắt bì làm về xác thịt ỏ ngoài, thì không phải là phép cắt bì; nhưng bề trong là người Giuđa mới là người Giuđa, phép cắt bì bởi ương lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa, mới là phép cắt bì thật. Một người Giuđa như vậy được khen ngợi, chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời" (Rôma 2:28,29).
Nhưng dầu người Do Thái cỏ chịu cắt bì ương lòng hay không đi nữa, đại ý câu 11 vẫn là: Trong mắt họ, họ là dân tộc được chọn duy nhất, còn dân ngoại bang bị khinh bỉ. Sự thù địch giữa người Do Thái và người ngoại bang là sự phân biệt chủng tộc và tôn giáo vĩ đại nhất mà thế gian này từng biết đến. Người Do Thái được hưởng địa vị có đặc ân lớn lao trước mặt Đức Chúa Trời (Rôma 9:4,5). Người ngoại bang là người ngoại quốc. Nếu người ngoại muốn thờ phượng Đức Chúa Trời Chân Thần theo cách đã được chỉ định, thì phải thực sự trở thành người cải đạo Do Thái trước đã (cũng xem Raháp và Rutơ). Đền thờ Do Thái giáo tại Giêrusalem là địa điểm duy nhất ưên ưần gian được Đức Chúa Trời đặt danh xưng của Ngài và là nơi con người có thể đến với Ngài. Dân ngoại bang bị cấm bước vào những hành lang phía trong đền thờ với lời đe dọa nếu bước vào sẽ lãnh án tử hình.
Trong lần Chúa Jêsus phỏng vấn một người nữ ngoại bang đến từ vùng Tyrơ và Siđôn, Ngài đã thử nghiệm đức tín của bà bằng cách mô tả người Do Thái là con cái trong nhà, còn người ngoại bang là những con chó nhỏ bên dưới bàn ăn. Bà công nhận mình chỉ là con chó nhỏ, nhưng cầu xin những mẩu bánh vụn mà con cái cỏ thể làm rơi xuống. Không cần nói thêm nữa, đức tin của bà đã được ban thưởng (Mác 7:24-30). ở đây ương Ềphêsô 2:11, Sứ đồ đang nhắc độc giả nhớ ngày trước họ là người ngoại bang nên do đỏ bị khinh thường.
2:12 Người ngoại bang cũng không có Đấng Christ: họ không hề có Đấng Mêsi nào cả. Đấng Mêsi được hứa ban cho dân tộc Ysơraên. Dầu được dự ngôn
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rằng phước hạnh sẽ được tuôn đổ cho các dân thông qua chức vụ của Đấng Mêsi (Êsai 11:10; 60:3), thế nhưng Ngài đã được sanh ra làm người Do Thái và thi hành chức vụ chủ yếu cho "các con chiên lạc mất của nhà Ysơraên đó thôi" (Mathiơ 15:24). Ngoài việc không có Đấng Christ, người ngoại bang còn bị ngoại quyển công dân Ysơraên. Họ là người "không thuộc về" dân Ysơraên. Họ là khách lạ và người ngoại quốc, không có quyền lợi và đặc ân của quyền công dân. Đối với cộng đồng Ysơraên, người ngoại bang ở bên ngoài, đứng bên ngoài nhìn vào. Họ là người chẳng dự vào giao ước của lời hứa. Đức Chúa Trời đã lập nhiều giao ước với dân Ysơraên qua những nhân vật như Áp-ra-ham, Ysác, Giacốp, Môise, Đavít, và Salômôn. Những giao ước này hứa ban nhiều phước hạnh cho người Do Thái. Thực ra, người ngoại bang bị xem là không được chấp nhận. Họ không có hy vọng, cả về mặt dân tộc lẫn mặt cá nhân. về mặt dân tộc, họ không có lời bảo đảm nào rằng xứ sở của họ, chính quyền của họ, hay dân của họ sẽ sống sót. Và về mặt cá nhân, ừiển vọng của họ thật ảm đạm: Họ không có hy vọng nào ở bên kia mồ mả. Có người nói tương lai của họ là một đêm dài không một ánh sao. Cuối cùng, họ không có Đức Chúa Trời trong thế gian này. Điều này không có nghĩa họ là người vô thần. Họ có những thần riêng bằng gỗ và bằng đá, họ thờ lạy các thần ấy. Nhưng họ không biết Đức Chúa Trời Đấng chân thần có một và duy nhất. Họ không có Đức Chúa Trời Ương một thế giới thù địch vô thần.
2:13 Những từ ngữ nhưng ... hiện
nay báo hiệu phần chuyển ý đột ngột khác nữa (cũng xem 2:4). Người ngoại bang tại Êphêsô đã được giải cứu khỏi địa vị khách lạ và xa cách, đã được nâng lên địa vị ở gần Đức Chúa Trời. Điều này được thực hiện vào lúc họ hoán cải. Khi họ tin cậy Cứu Chúa, Đức Chúa Trời đã đặt họ trong Đức Chúa Jêsus Chrỉst và chấp nhận họ ương Đấng Yêu Dấu này. Từ đó trở đi, họ đã à gần với Đức Chúa Trời như Đấng Christ ở gần Ngài vậy, vì họ ở trong Chúa Jêsus Christ. Giá phải ưả để thực hiện sự thay đổi kỳ điệu này chính là huyết của Đấng Christ. Trước khi những tội nhân người ngoại bang này có thể hưởng được đặc ân ở gần Đức Chúa Trời, họ phải được tẩy sạch tội lỗi đã phạm. Chì huyết Đấng Christ tuôn đổ tại Gôgôtha mới tẩy sạch được. Khi họ tiếp nhận Chúa Jêsus bằng hành động dứt khoát của đức tin, toàn bộ giá trị tẩy sạch của huyết báu Đấng Christ đã được kể cho họ.
Đức Chúa Jêsus không những đem họ đến gần, Ngài còn tạo ra một xã hội mới ương đó sự thù địch ngày xưa giữa người Do Thái và người ngoại bang bị phá bỏ đời đời. Mãi đến thời Tân Ước, toàn bộ thế giới vẫn chia thành hai hạng người - người Do Thái và người ngoại bang. Cứu Chúa chúng ta đã giới thiệu hạng người thứ ba - Hội Thánh của Đức Chúa Trời (I.Côrinhtô 10:32). Trong những câu tiếp theo, chúng ta thấy thể nào người Do Thái tin Chúa và người ngoại bang tín Chúa giờ đây được hiệp thành một Ưong Đấng Christ, và được đưa vào Ưong xã hội mới này, là nơi
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không còn người Do Thái lẫn người ngoại bang.
2:14 Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Lưu ý câu này không nói: "Ngài đã lập ra sự hòa hiệp." Đương nhiên nói vậy cũng đúng, như sẽ thấy trong cầu tiếp theo. ở đây, sự thật chính là: Chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Nhưng làm sao một con người lại là sự bình an (sự hòa hiệp) được?
Đây chính là phương cách: khi một người Do Thái tín nơi Chúa Jêsus, người ấy mất lý lịch dân tộc của mình; từ đó trở đi, người ấy ở "trong Đấng Christ." Tương tự, khi người ngoại bang tiếp nhận Cứu Chúa, người ấy không còn là người ngoại bang nữa; từ ấy ưở đi người ở "trong Đấng Christ." Nói cách khác, người Do Thái tin Đấng Christ và người ngoại bang tín Đấng Christ, ngày trước vốn bị chia cách bởi thù địch, giờ đây cả hai đểu là một trong Đấng Christ. Sự liên hiệp của họ với Đấng Christ tất nhiên liên hiệp họ lại với nhau. Do đó, một Con Người là sự bình an, đúng như Michê báo trước (Mỉchê 5:4).
Phạm vi công tác của Ngài với tư cách sự hòa hiệp của chúng ta được nêu chi tiết trong câu 14-18.
Trước hết là công tác liên hiệp chúng ta vừa mô tả. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một - tức là cả người Do Thái và người ngoại bang đã tín Ngài. Họ không còn là người Do Thái hoặc người ngoại bang nữa, nhưng là những Cơ Đốc nhân. Nói nghiêm túc, thì thậm chí nói họ là những Cơ Đốc nhân người Do Thái hay Cơ Đốc nhân người ngoại bang thì cũng vẫn không chính xác nữa. Mọi phân biệt về mặt xác thịt, chẳng hạn như quốc tịch, dân tộc, đều đã bị đóng đinh vào thập tự giá.
Cụm từ thứ hai nói về công tác của Đấng Christ có thể gọi là công tác triệt hạ: Đấng Christ đã phá đổ bức tường ngăn cách. Đương nhiên đây không phải là một bức tưởng theo nghĩa đen, nhưng là rào cản vô hình, dựng lên bới luật pháp Môise của những điều răn có trong những điều lệ tách Ysơraên ra khỏi các dân khác. Điều này thường được minh họa bởi bức tường để cấm những người không phải dân Do Thái chỉ được vào Hành Lang Dân Ngoại của khu vực đền thờ. Trên bức tường này có nhiều biển báo "Cấm vượt qua!" ghi rằng: "Không ai thuộc bất kỳ dân tộc nào khác được bước vào bên trong hàng rào quanh nơi thánh. Bất cứ ai bị bắt gặp vượt rào sẽ bị tử hình."
2:15 Phương diện thứ ba trong công tác của Đấng Christ là phá hủy sự thù nghịch đã nung nấu ầm ỉ giữa người Do Thái và người ngoại bang và cũng cháy âm ỉ giữa con người với Đức Chúa Trời. Phaolô gọi luật pháp là nguyên nhân vô tội của sự thù địch này, tức là luật pháp của các điểu răn chép thành điểu lệ. Luật pháp Môise là một bộ luật lập pháp đơn, thế nhưng được hợp thành từ nhiều điều răn chính thức và riêng biệt nhau. Đến lượt những điều răn này gồm nhiều tín điều hoặc nhiều điều lệ, quy định, bao trùm rất nhiều - nếu không nói là hầu hết - lãnh vực đời sống. Bản thân luật pháp là thánh khiết, công bình và tốt lành (Rôma 7:12), nhưng bản tánh tội lỗi của con người đã dùng luật
pháp làm cơ hội tạo lòng thù ghét. Vì luật pháp thật sự lập Ysơraên làm tuyển đàn ừên trần gian này của Đức Chúa Trời, nhiều người Do Thái đã trở nên ngạo mạn và khinh thường người ngoại bang. Người ngoại bang ưả đũa bằng sự thù địch sâu xa, mà chúng ta đã biết rất rõ như là chủ nghĩa bài Do Thái. Nhưng làm thể nào Đấng Christ phá bỏ luật pháp như nguyên nhân của sự thù địch này? Trước hết, Ngài đã chết để trả xong án phạt của luật pháp mà xưa nay đã bị vi phạm. Bới đó Ngài làm thỏa mãn hoàn toàn những đòi hỏi công bình của Đức Chúa Trời. Giờ đây luật pháp không còn lên tiếng gi nữa với những người "ở trong Đấng Christ"; án phạt đã được trả đầy đủ cho họ rồi. Tín hữu không ở dưới luật pháp nhưng ở dưới ân điển. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa họ có thể sống tùy theo ý thích của mình; điều này có nghĩa giờ đây họ đã ở dưới luật pháp của Đấng Christ, và phải sống đúng như ý Ngài muốn.
Nhờ kết quả triệt phá sự thù địch do luật pháp gây nên, Chúa đã có thể khai mạc một sự dựng nên mới. Ngài đã muốn lấy cả hai - tức là từ người Do Thái đã tin Ngài và người ngoại bang đã tin Ngài - lập nên một người mới - tức là Hội Thánh - trong Ngài. Thông qua sự liên hiệp với Ngài, những người trước kia vốn tranh chiến với nhau nay được liên hiệp với nhau ương mối thông công mới này. Hội Thánh là mới theo ý nghĩa đây là một loại cơ quan chưa từng hiện hữu trước đây. Phải thấy được điều quan trọng này. Hội Thánh Tân Ước không phải là sự nối tiếp Ysơraên của Cựu Ước. Đây là một điều hoàn toàn phân biệt với mọi điều đã từng đến trước đó hay sẽ đến sau đó. Sẽ phải thấy rõ qua những điều sau:
1.	Đây là mới để người ngoại bang phải có quyền và đặc ân bình đẳng với người Do Thái.
2.	Đây là mới để cả người Do Thái lẫn người ngoại bang phải bỏ mất những sự nhận diện chủng tộc của họ bằng cách trở nên Cơ Đốc nhân.
3.	Đây là mới để người Do Thái và người ngoại bang phải trở nên đồng những chi thể trong Thân của Đấng Christ.
4.	Đây là mới để người Do Thái phải có hy vọng được trị vì với Đấng Christ thay vì làm thần dân trong vương quốc Ngài.
5.	Đây là mới để người Do Thái không còn ở dưới luật pháp nữa.
Hội Thánh rõ ràng là một sự dựng nên mới, với sự kêu gọi đặc trưng và số phận đặc trưng, chiếm giữ địa vị độc nhất vồ nhị trong mục đích của Đức Chúa Trời. Nhưng phạm vi công tác của Đấng Christ không đừng lại tại đó. Ngài cũng lập sự hòa hợp giữa người Do Thái và người ngoại bang nữa. Ngài thực hiện điều này bằng cách cất bỏ nguyên nhân thù địch, truyền đạt bản tánh mới, đựng nên một sự liên hiệp mới. Thập tự giá là câu ưả lời của Đức Chúa Trời cho sự kỳ thị chủng tộc, sự phân biệt đối xử, chủ nghĩa bài Do Thái, thái độ cố chấp và mọi hình thức xung đột giữa con người.
2:16 Ngoài việc giảng hòa người Do Thái và người ngoại bang với nhau, Đấng Christ còn giải hòa cả hai với Đức Chúa Trời. Dầu Ysơraên và các dân tộc
thường chống đối nhau cay đắng, nhưng có một phương diện họ hiệp một với nhau - để thù địch với Đức Chúa Trời. Nguyên nhân sự thù địch này chính là tội lỗi. Bởi sự chết của Chúa Jêsus ưên thập tự giá, Ngài xóa bỏ thù địch bằng cách cất bỏ nguyên nhân. Ai tiếp nhận Ngài đều được kể là công bình, được tha thứ, được cứu chuộc, được tha tội và được giải thoát khỏi quyền lực tội lỗi. Sự thù địch không còn nữa; giờ đây họ được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus liên hiệp người Do Thái và người ngoại bang tín Ngài thành một thân thể, là Hội Thánh, và ưình diện Thân Thể này cho Đức Chúa Trời không còn chút đấu vết thù địch nào nữa.
Đức Chúa Trời không bao giờ cần được giải hòa với chúng ta; Ngài không bao giờ ghét chúng ta. Nhưng chúng ta cần được giải hòa với Ngài. Công tác của Chúa chúng ta trên thập tự giá cung cấp cơ sở công bình để nhờ đó chúng ta được đem vào trước hiện điện của Ngài với tư cách bạn hữu chứ không phải với tư cách những người thù địch.
2:17 Trong câu 14, Đấng Christ là sự hòa bình của chúng ta. Trong câu 15, Ngài thiết lập hòa bình. Giờ đây chúng ta thấy Ngài đến và giảng về hòa bình. Ngài đã đến khi nào và bằng cách nào? Trước hết, Ngài đã đích thân đến trong sự sống lại. Thứ nhì, Ngài đã đến với tư cách đại diện bởi Đức Thánh Linh. Ngài đã rao giảng sự bình an trong sự sống lại; trên thực tế, sự bình an là một Ưong những từ ngữ đầu tiên Ngài đã phán ra sau khi sống lại từ kẻ chết (Luca 24:30; Giăng 20:19,21,20). Sau đó Ngài sai các sứ đồ ra đi trong quyền năng của Thánh
Linh và rao giảng sự bình an thông qua họ (Công Vụ 10:3Ố). Tin mừng của sự bình an được trình bày cho anh em là kẻ ở xa (người ngoại bang) và cho những kẻ ở gần (người Do Thái), sự ứng nghiệm giàu em của Lời Đức Chúa Trời đã hứa ương Êsai 57:1 ọ.
2:18 Bằng chứng thực tiễn cho tình trạng bình an hiện hữu giờ đây giữa các chi thể ữong một thân với Đức Chúa Trời chính là họ được phép đến gần sự hiện diện của Đức Chúa Trời vào bất cứ lúc nào. Đây là sự tương phản rõ nét với thời kỳ Cựu Ước, ương đó chỉ những thầy tế lễ mới được phép vào Nơi Chí Thánh, là nơi hiện diện của Đức Chúa Trời. Và thầy tế lễ thượng phẩm chỉ được vào đó duy nhất một ngày ữong năm. Eadie nêu rõ sự tương phản này:
Nhưng giờ đây hầu hết những người ngoại bang ở xa hiện đang ở trong Đấng Christ thì thực sự liên tục hưởng đặc ân thuộc linh uy nghiêm mà một người duy nhất của một chi phái duy nhất ương một dân tộc duy nhất vào một ngày duy nhất ữong năm, chỉ được sở hữu về mặt hình bóng và có định kỳ.14
Qua sự cầu nguyện, bất kỳ tín hữu nào cũng được bước vào Ngai trên Thiên đàng, quỳ gối trước mặt Đấng chủ tể của toàn cõi vũ trụ, và gọi Ngài là Cha.
Thứ tự thông thường cần theo ữong lời cầu nguyện được nêu ở đây. Trước hết, chính là nhờ Ngài (Đức Chúa Jêsus). Ngài là Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và con người. Sự chết, sự chôn và sự sống lại của Ngài đã xóa bỏ mọi chướng ngại pháp lý ngăn trở chúng ta vào trước hiện diện Đức Chúa
Trời. Giờ đây với tư cách Đấng Trung Bảo, Ngài sống ưên ười để giữ cho chúng ta luôn được thông công với Cha. Chúng ta đến gần Đức Chúa Trời ứong danh Ngài; tự chúng ta không có gì xứng đáng, vì vậy chúng ta nài xin sự xứng đáng của Ngài. Những người dự phần sự cầu nguyện chính là cả hai chúng ỉa - cả người Do Thái tín Chúa lẫn người ngoại bang tin Chúa. Đặc ân được hưởng chính là chúng ta "được phép đến gần." Đấng Giúp Đỡ chúng ta Ương sự câu nguyện là Thánh Linh -Sồng trong một Thánh Linh. "Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Lỉnh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta" (Rôma 8:2ó).
Đấng mà chúng ta đến gần là Đức Chúa Cha. Không một thánh đồ Cựu Ước nào từng biết Đức Chúa Trời trong tư cách Cha. Trước khi Đấng Christ phục sinh, con người đứng trước mặt Đức Chúa Trời trong tư cách tạo vật trước mặt Đấng Tạo Hóa. Chỉ sau khi từ kẻ chết sống lại Ngài mới phán: "Chớ rờ đến ta; vì ta chưa lên cùng Cha! Nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng Cha ta và Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi" (Giăng 20:17). Nhờ công tác chuộc tội của Ngài, bấy giờ tín hữu có thể lần đầu tiên gọi Đức Chúa Trời là Cha. Trong câu 18, cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời đều trực tiếp tham dự trong lời cầu nguyện của một tín hữu khiêm cung nhất: người cầu nguyện với Đức Chúa Cha, đến gần Ngài qua Đức Chúa Jêsus Christ, trong quyền năng của Đức Thánh Linh.
2:19 Trong bốn câu Kinh Thánh cuối đoạn, sứ đồ Phaolô liệt kê một số đặc ân mới của những người ngoại bang tín Chúa Jêsus. Họ không còn là người ngoại và kẻ ở trọ nữa. Họ sẽ không còn bị gọi là người xa lạ, là những con chó, là những người không chịu cắt bì hoặc người ngoại nữa. Giờ đây họ là người đổng quốc với các thánh đồ của thời kỳ Tân Ước. Tín đồ thuộc dòng dõi Do Thái không còn lợi thế nào hom họ nữa. Mọi Cơ Đốc nhân đều là công dân hạng nhất Ương Thiên đàng (Philíp 3:20,21). Họ cũng là người nhà của Đức Chúa Trời. Họ không những được "siêu nhập quốc tịch" vào vương quốc thiên thượng; họ còn được nhận làm con nuôi ương gia đình Đức Chúa Trời.
2:20 Cuối cùng, họ còn được khiến trở nên thành viên của Hội Thánh, hay như cách Phaolô mồ tả ở đây, họ đã ứở thành những hòn đá để xây cất một đền thờ thánh. Vị sứ đồ mô tả rất chi tiết đền thờ này - nên của đền thờ, đá góc nhà, tác nhân gắn kết, sự hiệp một và tính đối xứng của đền thờ, sự tăng trưởng cùng nhiều đặc trưng độc đáo khác nữa của đền thờ ấy.
Đền thờ này được xây trên nền các sứ đổ và các đấng tiên tri. Điều này nói đến các sứ đổ và các đấng tiên tri của kỷ nguyên Tân Ước; câu này không thể nói đến các tiên tri Cựu Ước, vì họ không biết gì về Hội Thánh. Câu này không nói các sứ đồ và các đấng tiễn
tri là nền của Hội Thánh. Đấng Christ là nền (I.Côrinhtô 3:11). Nhưng họ đã lập nền ương những điều họ đã dạy về Thân VỊ và công tác của Chúa Jêsus. Hội Thánh được thành lập trên Đấng Christ khi Ngài được bày tỏ ra bởi lời tuyên xưng và dạy dỗ của các sứ đồ và các đấng tiên tri. Khi Phierơ tuyên xưng Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời Hằng sống, Đức Chúa Jêsus tuyên bố Hội Thánh của Ngài sẽ được xây trên đá đó, tức là ữên chân lý vững chắc rằng Ngài là Đấng được xức dầu của Đức Chúa Trời và là Con độc nhất của Đức Chúa Trời (Mathiơ 16:18). Trong Khải Huyền 21:14, các sứ đồ được liên kết với mười hai nền của thành Giêrusalem thánh. Họ không phải là nền nhưng được liên kết với nền, vì họ trước hết đã dạy chân lý vĩ đại về Đấng Christ và Hội Thánh. Nền của một tòa nhà cần phải được thiết lập chỉ một lần duy nhất. Các sứ đồ cùng các đấng tiên tri đã làm công tác này một lần đủ cả. Nền do họ thiết lập được bảo tồn cho chúng ta trong các tác phẩm của Tân Ước, dầu chính họ không còn ở với chúng ta nữa. Theo ý nghĩa thứ yếu, trong mọi thời đại đều có những người cỏ chức vụ của sứ đồ hoặc của tiên ưi. Các giáo sĩ và những người thiết lập Hội Thánh là các sứ đồ theo một ý nghĩa thấp hơn, và những người rao giảng Lời Chúa để gây dựng đức tín chính là các tiên ưi. Nhưng họ không phải là các sứ đồ và các tiên tri theo ý nghĩa chính yếu.
Đức Chúa Jêsus Chrisỉ không những là nền của đền thờ này; Ngài còn là đá góc nhà nữa. Không một hình ảnh hay một hình bóng nào có thể mô tả thỏa đáng chân dung của Ngài ừong những sự vinh hiển đa diện của Ngài hay ừong những chức vụ đa dạng của Ngài. Có ít nhất ba lời giải thích khả dĩ về đá góc nhà, cả ba đều chỉ về Đức Chúa Jêsus Christ như là Đầu nổi bật và không thể thiếu của Hội Thánh.
1.	Chúng ta thường nghĩ về đá góc nhà như hòn đá ở góc thấp phía trước của một tòa nhà. Vì phần còn lại của cả cấu trúc này dường như được nâng đỡ bởi đá góc nhà, nên đá góc nhà biểu thị điều gì đó có tầm quan ưọng nền tảng. Theo ý nghĩa đó, đây là hình bóng thật về Chúa. Vì đá góc nhà cũng nối hai bức tường lại với nhau, nên có thể gợi ý sự liên hiệp của những người Do Thái và người ngoại bang đã tin Chúa trong Hội Thánh thông qua chính Ngài.
2.	Một số học giả Kinh Thánh tin chữ được dịch là "đá góc nhà" chỉ về viên đá chính của một mái vòm. Viên đá này chiếm chỗ cao nhất trong mái vòm và tạo sức nâng những viên đá khác lên. Vì vậy Đấng Christ là Đấng nổi bật trong Hội Thánh. Ngài cũng là Đấng không thể thiếu được: bỏ Ngài ra khỏi thì cả phần còn lại sẽ đổ sụp.
3.	Cách hiểu khả dĩ thứ ba về từ ngữ này ấy là: Đây là viên đá đỉnh của một ngọn tháp. Viên đá này chiếm địa vị cao nhất trong toàn cấu trúc. Đây là viên đá duy nhất mang kích cỡ và hình dáng ấy. Những góc độ và cạnh của viên đá xác định hình dạng của toàn khối tháp. Vì vậy Đấng Christ là Đầu của Hội Thánh. Ngài là độc nhất về
1.	Thân Vị và chức vụ của Ngài. Và Ngài là Đấng ban cho Hội Thánh những đặc điểm độc đáo của Hội Thánh. Trước hết là nền của Hội Thánh:
2:21 Những từ ngữ "trong Chúa" chỉ về Đấng Christ: Ngài là nguồn sự sống và sự tăng trưởng của Hội Thánh. Blaikie nói:
Trong Ngài chúng ta được thêm vào Hội Thánh; trong Ngài chúng ta được tăng trưởng trong Hội Thánh; trong Ngài, toàn bộ đền thờ tăng trưởng tiến đến sự hoàn thành chung cuộc, và hòn đá đỉnh sẽ xuất hiện với những tiếng kêu lớn 'Ẩn điển, ân điển cho đền thờ ấy.'15 Sự hiệp một và tính đối xứng của đền thờ được chỉ ra bởi cụm từ cả cái nhà... sắp đặt cách hẳn hoi. Đây là sự hiệp một hợp thành từ rất nhiều chi thể cá biệt. Mỗi một chi thể có một địa vị cụ thể trong tòa nhà nơi phù hợp chính xác cho người nam hoặc nữ ấy. Những hòn đá được khai quật từ trũng bóng chết bởi ân điển của Đức Chúa Trời được xem là ăn khớp với nhau hoàn hảo. Đặc trưng độc nhất vô nhị của tòa nhà này ấy là nó lớn lên (bản Việt Ngữ chỉ ghi là "để làm nên"). Tuy nhiên, đặc trưng này không giống như sự lớn lên của một tòa nhà thông qua việc bổ sung thêm gạch và xi măng. Hãy nghĩ đến sự lớn lên này là sự tăng trưởng của một cơ quan sống, như thân thể con người vậy. Suy cho cùng, Hội Thánh không phải là một tòa nhà vô ưi vô giác. Cũng không phải là một tổ chức. Hội Thánh là một thực thể sống có Đấng Christ làm Đầu và mọi tín hữu hình thành Thân Thể của nó. Hội Thảnh được khai sinh trong
ngày Lễ Ngũ Tuần, đã lớn lên kể từ đó, và sẽ tiếp tục lớn lên cho đến ngày cất Lên.
Tòa nhà ngày càng lớn lên gồm những chất liệu sống này được mô tả là đền thờ thánh trong Chúa. Từ ngữ Phaolô dùng để chỉ về đền thờ không phải nói đến những hành lang bên ngoài nhưng đến đền thánh bên trong (Hy văn là naos), không phải là những khu ngoại vi nhưng là chính đền thánh. Ông đang nghĩ đến tòa nhà chính ữong quần thể đền thờ, chứa Nơi Chí Thánh. Đức Chúa Trời ở tại đỏ, và tại đó Ngài tự thể hiện ưong một đám mây chói sáng vinh quang.
Có nhiều bài học cho chúng ta ở đây: (1) Đức Chúa Trời ở trong Hội Thánh. Những người Do Thái và người ngoại bang được cứu đã hình thành một đền thánh sống động mà Đức Chúa Trời ngự Ương đó và Ngài bày tỏ vinh quang Ngài tại đó. (2) Đền thờ này là thánh. Đền thờ được biệt riêng khỏi thế gian và được cung hiến cho Chúa để dùng vào những mục đích thiêng liêng. (3) Là đền thờ thánh, Hội Thánh là trung tâm để từ đó dâng lên lời ngợi khen, thờ phượng và chúc tôn Đức Chúa Trời thông qua Đức Chúa Jêsus Christ.
Phaolô mô tả thêm đền thờ thánh này là à trong Chúa. Nói cách khác, Đức Chúa Jêsus là nguồn thánh khiết của đền thờ. Những thành viên của đền thờ này là thánh về mặt địa vị nhờ mối liên hiệp với Ngài, và họ đáng phải thánh khiết trong nếp sống đạo bởi lòng yêu mến Ngài.
2:22 Trong đền thờ kỳ diệu này, những người ngoại bang đã tin Chúa
được địa vị bình đẳng với những người Do Thái tín Ngài. Điều này đáng phải khiến chúng ta rộn ràng đọc câu này, cũng như ắt hẳn đã khiến người Êphêsô và nhiều người khác rộn ràng khi nghe lần đầu tiên. Chân giá ưị lớn lao của địa vị tín hữu chính là họ lập thành nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Đây là mục đích của đền thờ này - để cung cấp nơi Đức Chúa Trời có thể ở để thông công với dân sự Ngài. Hội Thánh chính là nơi đó. Hãy so sánh điều này với địa vị của dân ngoại bang trong Cựu Ước. Lúc đó, họ không thể đến gần nơi ở của Đức Chúa Trời. Giờ đây chính họ làm thành một phần tốt lành của nơi ở áy!
Và lưu ý chức vụ của mỗi một Ngôi trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời đối với Hội Thánh: (1) nhờ Ngài, tức là nhờ Đấng Christ. Chính bởi mối liên hiệp với Ngài mà chúng ta được xây dựng vào trong đền thờ này. (2) nơi ở của Đức Chúa Trời. Đền thờ này là nhà của Đức Chúa Cha trên đất. (3) ưong Thánh Linh. Đức Chúa Trời ở Ương Hội Thánh chính trong ngôi vị Đức Thánh Linh (I.Côrinhtô 3:16).
Và như vậy, đoạn này mở đầu với lời mô tả người ngoại là những người đã chết, bại hoại, thuộc ma quỉ và bất tuân, đã kết thúc với cùng một nhóm người ngoại bang ấy được tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi và ô uế, và làm thành nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh!
ĩ. Soạn Ghi Chú Trong Ngoặc VỀ sự Mẩn Nhiệm (3:1-13)
3:1 Phaolô mở đầu lời tuyên bố ưong câu Ì, là câu bị ngắt ngang ở câu 2 và không bắt đầu ưỗ lại mãi đến câu 14. Những câu xen vào hình thành một đoạn Ương ngoặc, chủ đề của đoạn đó là sự mầu nhiệm - Đấng Chrỉst và Hội Thánh.
Điều khiến phân đoạn này ướ thành hết sức thú vị chính là: Thời Đại Hội Thánh hiện tại này chính là một phần cách quảng (Ưong ngoặc) Ưong những cách đối đãi của Đức Chúa Trời. Có thể giải thích điều này như sau: ương hầu hết các thời kỳ lịch sử được ghi lại trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đang đối đãi chủ yếu với dân Do Thái thôi. Trên thực tế, từ Sáng Thế Ký 12 cho đến Malachi 4, câu chuyện tập trung hầu như độc quyền vào Ápraham và đòng dõi của ông. Khi Đức Chúa Jêsus đến trần gian, Ngài đã bị Ysơraên khước từ. Kết quả là Đức Chúa Trời tạm thời loại dân sự ấy không còn làm tuyển dân ưên trần gian này của Ngài nữa. Giờ đây chúng ta sống trong Thời Đại Hội Thánh, khi người Do Thái và người ngoại bang đều ở bình diện ngang hàng trước mặt Đức Chúa Trời. Sau khỉ Hội Thánh đã được đầy đủ và được đưa về quê hương trên Thiên đàng, Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu lại chương trình của Ngài đối với dân Ysơraên. Những cây kim ưên chiếc đồng hổ tiên ừi sẽ bắt đầu chuyển động một lần nữa. Vì vậy, thời hiện tại là một phân đoạn trong ngoặc ở giữa những cách đối đãi Ương quá khứ và tương lai của Đức Chúa Trời với Ysơraên. Đây là tiến trình quản lý mới trong chương trình thiên thượng -độc đáo và tách biệt khỏi mọi điều có trước hoặc có sau đó.
Trong câu 2-13, Phaolô nêu phần giải thích rất chi tiết về phân đoạn trong
ngoặc này. Đây có phải là sự trùng hợp không tính trước nên khi viết như vậy, ông phải dùng đoạn văn ừong ngoặc để giải thích một phần khoảng cách định kỳ?
Sứ đồ mỏ đầu phần này: Ây bởi diều đó, mà tôi, Phaolô, vì anh em là người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Chúa Jêsus Christ. Cụm từ "ấy bới điều đó" hồi tướng lại điều ông vừa mới nói về địa vị đặc ân mà những tín hữu người ngoại bang được đem vào nhờ mối liên hệ của họ với Đấng Christ.
Người ta thường cho rằng thơ này được viết ương lúc Phaolô bị tù lần đầu tại Lamã. Nhưng ông không nói về mình như một người tù của Lamã. Nói như vậy có thể cho thấy một phương diện thất bại, một cảm xúc tự thương hại, hay nỗi khao khát được đồng cảm. Phaolô gọi mình là kẻ tù của Đức Chúa Jêsus Chrĩst; điều này nói đến sự chấp nhận về chân giá trị và chiến thắng. Ruth Paxson nói điều này rất hay:
Không hề có chút hơi hướng tù ngục trong thơ Ềphêsô, vì tinh thần Phaolô không hề bị xiềng xích. Ông ở tại tù với tư cách tù nhân của Lamã, nhiùig ông không thừa nhận điều này, mà tuyên bố mình là người tù của Đức Chúa Jêsus Christ. Đâu là bí quyết của sự siêu phàm khải hoàn như thế? Tâm linh của Phaolồ ở với Đấng Christ trong các nơi trên trời, dâu thân thể của ông đang tiều tụy trong từ.'6
Ông ở tù rõ ràng là vì cớ người ngoại bang. Trong suốt chức vụ, ông đã bị chống đối cay đắng vì dạy rằng tín hữu người ngoại bang giờ đây được hưởng những quyền lợi và đặc ân bình đẳng với các tín hữu Do Thái Ưong Hội Thánh Cơ Đốc. Điều cuối cùng khiến ông bị bắt giữ và xét xử trước mặt Sêsa chính là lời vu cáo ông đã đem Trôphim, một người Ềphêsô, vào trong khu vực đền thờ vượt qua khỏi ranh giới dành cho người ngoại bang (Công Vụ 21:29). Nhưng đàng sau lời buộc tội ấy là sự thù địch hung hãn của những lãnh tụ tôn giáo.
3:2 Giờ đây Phaolô ngưng dòng tư tướng của mình để bắt đầu bài giảng về sự mầu nhiệm, trong phần mà chúng ta đã đề cập như là một đoạn văn trong ngoặc đề cập đến một phần định kỳ cách quảng.
Chữ "vả" ương câu 2 (vả, anh em có nghe...) có thể tạo ấn tượng là độc giả không biết sứ mạng đặc biệt của ông cho người ngoại bang. Trên thực tế, đôi khi người ta dùng câu này chứng tỏ Phaolô không biết những người nhận thơ của Phaolô nên bởi đó thơ này hẳn không thể viết ra cho những người Êphêsô yêu đấu. Nhưng chữ "vả" thường mang ý nghĩa của chữ "bởi vì." Như vậy, Phillips diễn ý câu này: "Vì anh em ắt hẳn phải nghe rằng...." Chắc chắn họ đã biết chức vụ đặc biệt này đã được ừao phó cho ông. ồng mô tả chức vụ đó là sự ban ân điển của Đức Chúa Trời. ở đây "ban" chỉ về sự quản lý. Quản gia là người được chỉ định để quản lý công việc của người khác. Phaolô là quản gia của Đức Chúa Trời, được giao rao truyền chân lý vĩ đại về Hội Thánh Tần Ước. Đây là chức quản gia của ân điển Đức Chúa Trời ít nhất theo ba ý nghĩa:
Ì. Đối với người được chọn. Đây là ơn Phaolô không xứng đáng được nhận để lựa chọn ông cho đặc ân cao cả như thế.
2.	Về nội dung của sứ điệp. Đây là lòng nhân ái của Đức Chúa Trời được ban cách nhưng không và không bởi cồng đức.
3.	Đối với người nhận. Người ngoại bang là những người hoàn toàn không xứng đáng để được hưởng ơn như thế.
Thế nhưng chức quản lý ân điển này được ban cho Phaolô để đến lượt ông có thể truyền lại cho người ngoại bang.
3:3 Ông không học sự mẩu nhiệm
này từ bất kỳ ai khác, cũng không phải đã tự khám phá sự mầu nhiệm ấy bởi thông minh của chính mình. Sự mầu nhiệm này đã được tỏ ra cho ông bởi sự bày tỏ trực tiếp từ Đức Chúa Trời. Chúng ta không biết điều này đã xảy ra ở đâu, hoặc bằng cách nào; toàn bộ những điều chúng ta biết ấy là bằng một phương pháp kỳ diệu nào đó, Đức Chúa Trời tỏ cho Phaolô biết kế hoạch của Ngài dành cho Hội Thánh bao gồm cả người Do Thái và người ngoại bang đã hoán cải. Chúng ta đã nói sự mầu nhiệm là một bí mật thiêng liêng từ trước đến nay chưa ai biết, con người không thể biết được, và giờ đây được bày tỏ cách thiên thượng. VỊ sứ đồ đã nói bóng gió vắn tắt đến sự mẩu nhiệm trong 1:9-14,22,23; 2:11-22.
3:4 Những điều ồng đã viết về đề tài này đủ chứng tỏ cho độc giả thấy ông nhận được sự sáng suốt từ Đức Chúa Trời để hiểu sự mẩu nhiệm của Đấng Christ. Blaikie diễn ý phân đoạn này như sau:
Nói đến điều tôi đã viết trước đây, để giúp càng dễ hiểu hơn, giờ đây tôi viết đầy đủ hơn về đề tài này, để anh em sẽ thấy người hướng dẫn anh em được thông báo kỹ lưỡng về vấn đề sự mầu nhiệm này..}7 Bản dịch của Darby: "Sự mầu nhiệm của Đấng Christ này" gợi ý ở đây đang xét đến chính Đấng Christ mầu nhiệm, tức là Đầu và Thân Thể. (Về một trường hợp khác nữa tên Đấng Christ bao gồm cả Chúa Jêsus và dân sự Ngài, xin xem I.Côrỉnhtô 12:12.)
3:5 Câu 5 và ó cho chúng ta định nghĩa đầy đủ nhất về sự mầu nhiệm. Phaolô giải thích sự mầu nhiệm là gì, sau đó giải thích sự mầu nhiệm của Đấng Christ là gì.
Trước hết, đây là một chân lý trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người. Điều này có nghĩa tìm trong Cựu Ước cũng vô ích. Có thể có những hình bóng và những hình ảnh của lẽ mầu nhiệm này tại đó, nhưng bản thân chân lý này thời bấy giờ vẫn chưa được tỏ ra.
Thứ nhì, đây là chân lý bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. Đức Chúa Trời là Đấng Bày Tỏ; các sứ đổ và các đấng tiên tri là những người được biệt riêng ra để nhận sự bày tỏ; chính Đức Thánh Linh là phương tiện diễn đạt để sự khải thị thông qua Ngài đến với họ.
Nếu chúng ta không thấy các sứ đồ và các đấng ỉiên tri này là các sứ đồ và tiên tri của Tân Ước, chứ không phải của thời Cựu Ước, thì câu Kinh Thánh này mâu thuẫn. Phần thứ nhất nói chân lý này chưa được bày tỏ cho các đời
khác; do đó các tiên ưi Cựu Ước vẫn chưa biết. Vậy làm sao có thể có việc tỏ sự mầu nhiệm ấy ra ương thời Phaolô bởi những người đã chết bao thế kỷ rồi? Ý nghĩ hiển nhiên ấy là: chân lý vĩ đại về Đấng Christ và Hội Thánh đã được tỏ ra cho con người thuộc Thời Đại Hội Thánh như Phaolô, là người đã được Chúa phục sinh sai phái đặc biệt để phục vụ trong tư cách phát ngôn nhân hay là cái loa của Chúa. (Phaolô không tuyên bố mình là người duy nhất được tiết lộ cho biết điều bí mật thiêng liêng này; ông là một Ương số rất nhiều người, dầu vậy ông là người quan ương nhất để truyền chân lý này cho người ngoại bang thời ông, và cho thế hệ kế tiếp thông qua các Thơ Tín của ông.)
Cũng phải nói rằng rất nhiều Cơ Đốc nhân theo một quan điểm hoàn toàn khác. với quan điểm nêu trên. Họ nói Hội Thánh đã thực sự hiện hữu trong Cựu Ước; rằng Ysơraên bấy giờ là Hội Thánh; nhưng chân lý về Hội Thánh bây giờ mới được bày tỏ ra đầy đủ hơn. Họ bảo: "Sự mầu nhiệm này chưa được biết đến trong các đời khác như cách hiện nay được bày tỏ ra. Sự mầu nhiệm này đã được biết đến, nhưng chưa được biết với cùng một mức độ như hiện nay. Chúng ta có sự bày tỏ đầy đủ hơn, nhưng chúng ta vẫn là Ysơraên của Đức Chúa Trời, tức là sự tiếp nối của dân sự Ngài." Để hậu thuẫn lập luận, họ trưng dẫn Công Vụ 7:38 trong KJV 1611, ương đó dân Ysơraên được gọi là "Hội Thánh (NKJV, NASB: hội chúng) Ương đồng vắng. Đúng là tuyển dân của Đức Chúa Trời được nói đến như hội chúng ừong đồng vắng, nhưng điều này không có nghĩa họ có bất kỳ mối liên kết nào với Hội Thánh của Đấng Christ. Suy cho cùng, từ ngữ Hylạp ekklẽsỉa là một thuật ngữ tổng quát có thể nói đến bất kỳ một hiệp hội, hội chúng, hay một nhóm người nào được gọi ra khỏi. Từ ngữ này không những được áp đụng cho Ysơraên ừong Công Vụ 7:38; mà cùng một từ ngữ này, được dịch là "hội" được dùng ương Công Vụ 19:32,41 để chỉ về một đoàn người ngoại giáo. Chúng ta phải dựa vào văn mạch để xác định chữ này muốn nói đến "Hội Thánh" nào hay hội nào.
Nhưng còn lập luận cho rằng câu 5 muốn nói đến Hội Thánh đã hiện hữu trong thời Cựu Ước tuy lúc bấy giờ vẫn chưa được bày tỏ đầy đủ như hiện nay thì sao? Lập luận này được trả lời Ưong Côlôse Ì :26, nói rõ ràng sự mầu nhiệm này "tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp, mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài." Đây không phải vấn đề mức độ của sự khải thị, nhưng là về sự thật của sự khải thị ấy.
3:6 Giờ đây chúng ta tiến đến lẽ thật ưọng tâm của sự mầu nhiệm này, tức là trong Hội Thánh của Đức Chúa Jêsus Christ, dân ngoại đã tin Chúa là kẻ đồng kế tự, là những đổng chi thể, những người đổng dự phần lời hứa đã dùng Tin Lành mà lập trong Đức Chúa Jêsus Chrỉst. Nói cách khác, những tín hữu ngoại bang giờ đây được hướng tước hiệu và đặc ân ngang hàng với những tín hữu người Do Thái.
Trước hết, họ là những người âồng kế tự. Xét về cơ nghiệp, họ chia sẻ cơ nghiệp bình đẳng với những người Do
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Thái được cứu. Họ là những người kế tự của Đức Chúa Trời, đồng kế tự với Đức Chúa Jêsus Christ, và đổng kế lự với mọi người được chuộc.
Rồi họ là đồng chi thể của cùng một thân. Giờ đây họ không còn ở xa hay thất thế nữa, nhưng được chia sẻ phần bình đẳng với những người Do Thái được cứu trong Hội Thánh.
Cuối cùng, họ là người đổng dự phần lời hứa trong Đấng Christ qua Tin Lành. Lời hứa ớ đây có thể nói đến Thánh Linh (Công Vụ 15:8; Galatỉ 3:14), hoặc có thể toàn bộ những điều được hứa trong Tin Lành cho những người ở trong Đức Chúa Jêsus Christ. Dân ngoại là người đồng dự phần với người Do Thái Ưong toàn bộ lời hứa này.
Không một điều nào ưên đây đã đúng Ương định kỳ Cựu Ước, cũng sẽ không điều nào đúng ương vương quốc hầu đến của Đấng Christ.
Trong Cựu Ước, Ysơraên giữ địa vị đặc ân đặc biệt trước mặt Đức Chúa Trời. Người Do Thái sẽ cười nhạo bất kỳ lời gợi ý nào cho rằng người ngoại bang được dự phần bình đẳng với mình trong những lời hứa của Đức Chúa Trời. Điều này là hoàn toàn không đúng. Các tiên tri của Ysơraên đã thực sự báo trước sự kêu gọi dân ngoại (Êsaỉ 49:6; 56:6,7), nhưng không chỗ nào gợi ý dân ngoại sẽ là những đồng chi thể trong một thân mà người Do Thái không hề có bất kỳ quyền ưu tiên nào trong đó.
Trong vương quốc hầu đến của Chúa chúng ta, Ysơraên cũng sẽ là đầu của các dân (Êsai 60:12); dân ngoại sẽ được ban phước, nhưng sẽ được ban phước thông qua Ysơraên (Êsai 60:3, ồl:ó; Xachan 8:23).
Sự kêu gọi của Ysơraên chủ yếu, dầu không phải là độc quyền, là gọi họ đến với những phước hạnh tạm thời ưong các nơi ưên trần gian (Phụctruyền Luậũệ Ký 28; Amốt 9:13-15). Sự kêu gọi Hội Thánh chủ yếu là đến với các phước hạnh thuộc linh trong các nơi trên Ười (Ềphêsô 1:3). Ysơraên được gọi làm tuyển dân của Đức Chúa Trời ưên trần gian này. Hội Thánh được gọi làm Tân Nương trên ười của Đấng Christ (Khải Huyền 21:2,9). Ysơraên sẽ được ban phước dưới thời cai trị của Đấng Christ trong thiên hy niên (Ôsê 3:5); Hội Thánh sẽ đồng trị vì với Ngài trên toàn vũ trụ, dự phần vinh hiển Ngài (Êphêsô 1:22,23).
Do đó, phải thấy rõ Hội Thánh không phải là một với Ysơraên hay với vương quốc. Đây là một xã hội mới, một hiệp hội độc nhất vô nhị, một hiệp hội có đặc ân nhất của các tín hữu mà chúng ta đọc thấy ưong Kinh Thánh. Hội Thánh hiện hữu sau khi Đấng Christ thăng thiên và Thánh Linh được ban xuống (Công Vụ 2). Hội Thánh được hình thành bởi phép báptem của Thánh Linh (I.Côrinhtô 12:13). Và Hội Thánh sẽ được hoàn tất tại kỳ Được cất Lên, khi mọi người thuộc về Đấng Christ sẽ được đưa về quê hương ữên Ười (I.Têsalônica 4:13-18; I.Côrinhtô 15:23,51-58).
3:7 Sau khi đã nhấn mạnh quyền dự phần bình đẳng của người ngoại bang và người Do Thái Ưong Hội Thánh, giờ đây
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Phaolô tiến sang thảo luận chức vụ của chính ông đối với lẽ mầu nhiệm ấy (câu 7-9).
Trước hết, ông đã ưở thành kẻ giúp việc của Tin Lành. Wuest viết: "Từ ngữ 'kẻ giúp việc' gây hiểu lầm, vì đây là một từ chuyên môn ngày nay được đùng để chỉ về các mục sư của một Hội Thánh." Từ ngữ này không hề nói đến điều đó Ương Tân Ước. Ý nghĩa cơ bản của từ ngữ là một tôi tớ; Phaolô chỉ nói rằng ông hầu việc Chúa vì cớ sự mầu nhiệm.
Chức vụ này mang bản chất của sự ban cho không xứng đáng được nhận. Cứ theo sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời là ân điển đã ban cho tôi. Và đây không chỉ là sự tỏ bày ân điển mà còn chứng minh quyển phép của Đức Chúa Trời đã đụng chạm thật hiệu quả đến một người Pharisi kiêu hãnh, tự cho mình là công bình, để cứu linh hồn người, giao cho người làm sứ đồ, ban quyền năng cho nhận lấy những sự khải thị, và ban sức cho nhận lãnh công tác. Vì vậy Phaolô nói ơn này được ban cho ông bởi công hiệu của quyển phép Ngài.
3:8 Vị sứ đồ nói mình là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đổ. Có thể một số người thấy điều này có vẻ như chế nhạo sự khiêm nhường. Trên thực tế, đây là sự tự đánh giá chân thật của một người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Bất kỳ ai nhìn thấy Đấng Christ trong sự vinh hiển Ngài thì đều nhận thấy tình trạng tội lỗi và vô dụng của chính mình. Trong trường hợp Phaolô, còn có thêm ký ức là ông đã bắt bớ Chúa Jêsus (Công Vụ 9:4) bằng cách bắt bớ Hội Thánh Đức
Chúa Trời (Galati 1:13; Philíp 3:6). Bất chấp điều này, Chúa vẫn giao nhiệm vụ cho ông cách đặc biệt để đem Tin Lành đến cho dân ngoại (Công Vụ 9:15; 13:47; 22:21; Gaĩatí 2:2,8). Phaolô là sứ đồ cho dân ngoại còn Phierơ là sứ đồ cho dân Do Thái. Chức vụ của ông gồm hai phần: liên quan đến Tin Lành, và liên quan đến Hội Thánh. Thứ nhất, ông nói cho con người biết cách để được cứu, sau đó ông dẫn họ vào chân lý về Hội Thánh Tân Ước. Đối với ông, công tác truyền giảng Tin Lành tự nó không phải là một kết cuộc, nhưng là một bước tiến để thiết lập và củng cố các Hội Thánh bản xứ Tân Ước.
Chức năng thứ nhất trong chức vụ của ông là rao truyền cho dân ngoại sự giàu có khôn dò thấu của Đấng Christ. Blaikie diễn tả điều này rất hay:
Hai từ ngữ hấp dẫn, là sự giàu có và không dò được, truyền đạt ý về những điều vốn quý báu nhất đang có dư dật vô hạn. Thường những điều quý báu thì rất hiếm; tình trạng rất hiếm của chúng càng làm tâng giá của chúng; nìuỡig ở đây, những điều quý nhất cũng có dư dột vô biên - sự giàu có về lòng thương xót và tình yêu thương, giàu có công đức, quyền nũng thánh hóa, yên ủi và biến đổi, hết thảy đều vô giới hạn, có thể làm thỏa mãn mọi sự thiếu thốn, mọi khát khao và mọi tấm lòng ao ước, hiện nay và cho đến đời đời}* Khi một người tin cậy Đức Chúa Jêsus, người ấy lập tức ưở nên tỷ phú thuộc linh; ương Đấng Christ, người sở hữu những kho báu không thể cạn kiệt được.
3:9 Phần thứ nhì của chức vụ Phaolô là soi sáng cho mọi người biết đâu là "sự phân phát lẽ mầu nhiệm" (JND), nói cách khác, để soi sáng cho họ thấy sự mầu nhiệm này được thi hành thế nào trong thực tế. Kế hoạch của Đức Chúa Trời cho đời hiện tại này là gọi từ dân ngoại ra một dân cho danh Ngài (Công Vụ 15:14), là một Tân Nương cho Con Ngài. Toàn bộ những điều liên quan đến kế hoạch này chính là sự quản lý (chức quản lý, chú thích ngoài lề của bản NKJV19) về sự mầu nhiệm. Mọi người ở đây ắt hẳn phải nói đến mọi tín hữu. Những người chưa được cứu không thể mong hiểu được những chân lý sâu xa của lẽ mẩu nhiệm này (I.Côrinhtô 2:11). Do đó, Phaolô đang nói mọi người theo ý nghĩa mọi người được cứu thuộc mọi hạng - cả người Do Thái lẫn người ngoại bang, cả nô lệ lẫn người tự do.
Lẽ mầu nhiệm này từ đời thượng cố đã giấu kín trong Đức Chúa Trời. Kế hoạch này đã có ương ý của Đức Chúa Trời từ đời đời, nhưng ý tưởng ở đây ấy là: Ngài đã giữ bí mật kế hoạch ấy trải suốt các thời đại của lịch sử con người. Một lần nữa, chúng ta thấy sự cẩn thận của Thánh Linh để cho chúng ta ghi nhớ sự thực là hiệp hội này, hay Hội Thánh phổ thông là một điều mới mẻ, độc nhất vô nhị, không tiền khoáng hậu. Trước đây chưa từng ai biết đến mầu nhiệm ấy ngoài Đức Chúa Trời. Bí mật này đã được giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật. Ngài đã dựng nên cõi vũ trụ vật chất, Ngài đã dựng nên các thời đại, và Ngài đã dựng nên Hội Thánh - nhưng ừong sự khôn ngoan Ngài, Ngài quyết định giữ lại mọi hiểu biết về sự dựng nên mới mẻ này cho đến kỳ hiện ra lần thứ nhất của Đấng Christ.
3:10 Một trong những mục đích hiện tại của Đức Chúa Trời đối với sự mầu nhiệm này ấy là bày tỏ sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cho các đạo thiên binh trên Thiên đàng. Một lần nữa Phaolô dùng phép tỉ dụ về một trường học. Đức Chúa Trời là Giáo Sư. Cõi vũ trụ là phòng học. Các bậc cầm quyền trong thiên sứ là sinh viên. Bài học về đề tài "Sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời." Hội Thánh là bài học trực quan. Từ Thiên đàng, các thiên sứ được thúc giục phải khâm phục những đánh giá không thể dò thấu được của Ngài và kinh ngạc trước những đường lối của Ngài mà họ đã phát hiện trong quá khứ. Họ nhìn thấy Đức Chúa Trời đã đắc thắng ưên tội lỗi thế nào cho chính sự vinh hiển Ngài. Họ nhìn thấy thế nào Đức Chúa Trời đã sai Đấng Tốt Nhất của Thiên đàng đến để đổi lấy kẻ tệ hại nhất trên trần gian. Họ đã nhìn thấy thể nào Ngài cứu chuộc những kẻ thù của Ngài với giá phải ưả hết sức lớn lao, chinh phục họ bởi tình yêu thương, và chuẩn bị họ làm Tân Nương cho Con Ngài. Họ nhìn thấy cách Ngài ban cho những người được chuộc này mọi phước hạnh thuộc linh Ương các nơi trên trời. Và các đạo thiên binh nhìn thấy qua công tác của Chúa Jêsus trên thập tự giá, Đức Chúa Trời càng được vinh hiển nhiều hem và những tín hữu người Do Thái và người ngoại bang nhận được nhiều phước
hạnh hơn lúc tội lỗi chưa từng được phép bước vào thế gian. Đức Chúa Trời đã được binh vực; Đấng Christ được tôn cao; Satan bị đánh bại. Và Hội Thánh được tôn lên ngai trong Đấng Chrỉst để chia sẻ vinh hiển của Ngài.
3:11 Bản thân sự mầu nhiệm này, sự giấu kín của nó, việc cuối cùng bày tỏ nó ra, và cùng cách sự mầu nhiệm ấy bày tỏ sự khôn sáng của Đức Chúa Trời thảy đều đúng theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. Trước khi thế gian được dựng nên, Đức Chúa Trời đã biết Satan sẽ sa ngã và con người sẽ đi theo Satan trong tội lỗi. Và Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn một chiến lược đối phó, một kế hoạch chính yếu. Kế hoạch này đã được thực thỉ ương sự nhập thể, sự chết, sự phục sinh, sự thăng thiên và sự tôn vinh hiển của Đấng Christ. Toàn bộ chương trình tập trung Ương Đấng Christ và đã được thực hiện qua Ngài. Giờ đây Đức Chúa Trời có thể cứu những người Do Thái và người ngoại bang không tin kính, khiến họ trở thành các chi ương thân thể Đấng Christ, biến hóa họ trớ nên hình ảnh của Con Ngài, và tôn ừọng họ một cách độc nhất vô nhị trong tư cách Tân Nương của Chiên Con ừong suốt cõi đời đời.
3:12 Do kết quả công tác của Đấng Christ và mối liên hiệp của chúng ta với Ngài, giờ đây chúng ta có được đặc ân lớn khôn tả khi được bước vào trong hiện diện của Đức Chúa Trời bất kỳ lúc nào, hoàn toàn tin quyết mình được Chúa nghe, và không hề sợ bị quở ưách (Giacơ Ì :5). Sự dạn dĩ của chúng ta là thái độ tôn kính và không hề sợ hãi, thái độ chúng ta có ừong tư cách người con thưa chuyện với Cha mình. Quyền đến gần Ngài của chúng ta là quyền tự do nói với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Sự tín nhiệm vững vàng của chúng ta chính là sự bảo đảm mình được nghênh đón, được lắng nghe, và được nhận câu ưả lời khôn ngoan và trìu mến. Và toàn bộ điều đó đến bởi đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Jêsus Christ.
3:13 Xét đến chân giá trị của chức vụ ông và những kết quả kỳ diệu phát lưu từ chức vụ ấy, Phaolô khích lệ các thánh đồ đừng ngã lòng khi nghĩ đến những sự chịu khổ của ông. ông vui mừng chịu đựng những sự hoạn nạn để thực thi sứ mạng của mình cho các dân ngoại. Thay vì ngã lòng bởi những hoạn nạn của ông, ưên thực tế ông nói họ nên hãnh điện vì ông được kể là xứng đáng chịu khổ cho Chúa Jêsus. Họ nên vui mừng nghĩ đến ích lợi ra từ những hoạn nạn của ông dành cho họ và cho các người ngoại bang khác. Họ nên xem việc ông hiện bị tù như là vinh hiển, chứ không phải nỗi hổ thẹn.
G. Lời Phaolở Cẩn Thay Cho Các Thánh Bổ (3:14-19)
3:14 Giờ đây sứ đổ tiếp tục ý tưởng ông bắt đầu ở câu Ì nhưng đã ngắt ngang với một phần Ưong ngoặc nói về sự mầu nhiệm. Do đó, những từ ngữ "ấy là vì cớ đó" nói ưở về đoạn hai với phần mô tả bản chất của người ngoại bang và mô tả họ đã ƯỞ nên thế nào thông qua sự liên hiệp với Đấng Christ. Sự cất nhắc họ lên cách đầy kinh ngạc từ sự nghèo khổ và chết chóc đến sự
giàu có và vinh hiển khiến Phaolô phải cầu nguyện để họ sẽ luôn luôn sống vui hưởng địa vị tôn cao của họ cách thực tiễn.
Tư thế cầu nguyện của ông được nêu rõ: tôi quỳ gối. Điều này không có nghĩa tư thế của thân thể phải là luôn luôn quỳ gối, dầu vậy, đây nên luôn là tư thế của linh hồn. Chúng ta có thể cầu nguyện đang khi đi bộ, khi ngồi, hoặc khi nằm, nhưng tâm linh của chúng ta phải quỳ sấp mình xuống trong sự khiêm nhường và tôn kính.
Lời cầu nguyện được trình dâng lên Đức Chúa Cha. Theo ý nghĩa tổng quát, Đức Chúa Trời là Cha của toàn nhân loại, có nghĩa Ngài là Đấng Tạo Hóa của họ (Công Vụ 17:28, 29). Theo ý nghĩa hạn chế hem, Ngài là cha của mọi tín hữu, có nghĩa Ngài đã sanh họ ra ương gia đình thuộc linh của Ngài (Galati 4:6). Theo ý nghĩa độc nhất, Ngài là Cha của Đức Chúa Jẽsus Chrỉst Chúa chúng la, có nghĩa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con bình đẳng với nhau (Giăng 5:18).
3:15 Vai ưò đặc thù của Đức Chúa Cha mà Phaolô đang nhìn thấy ở đây chính là Đắng: bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đểu được đặt tên. Câu này có thể mang nghĩa:
1.	Toàn bộ những người được cứu chuộc trên Thiên đàng và ưên đất nhìn hướng đến Ngài như là Đầu của một gia đình.
2.	Mọi loại thọ tạo, cả thiên sứ lẫn con người, đều nhờ Ngài mà được hiện hữu không những với tư cách cá nhân, mà còn với tư cách gia đình nữa. Các gia đình trên Thiên đàng bao gồm nhiều hạng thiên sứ khác nhau. Các gia đình ưên đất là các chủng tộc khác nhau xuất phát từ Nôê và giờ đây chia ra thành nhiều dân tộc khác nhau.
3. Toàn bộ tư cách làm Cha ương cõi vũ trụ đều từ Ngài mà được đặt tên. Tư cách làm Cha của Đức Chúa Trời là nguyên thủy và lý tưởng; đây là nguyên mẫu cho mọi mối quan hệ cha con khác. Phillỉps dịch câu này: "Mọi quyền làm cha - cả dưới đất hay ở trên ười - đều do nơi Ngài mà có tên gọi."
3:16 Chúng ta không thể không sửng sốt trước tính bao la của lời Phaolô cầu xin: "TÔI cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài." ông sắp cầu xin để các thánh đồ có thể được mạnh mẽ phần tâm linh. Nhưng đến mức độ nào? Jamieson, Fausset, và Brown ưả lời: "Dồi dào dư dật, phù hợp với sự giàu có của vinh hiển Ngài; không phải 'tùy theo' sự hẹp hòi của lòng chúng ta."20 Nhiều vị truyền đạo thường nói có sự khác biệt giữa những cụm từ "bởi sự giàu có" và cụm từ "tùy sự giàu có." Có thể một người giàu sẽ cho một lượng của cải vụn vặt; điều đó là bởi sự giàu có của người, nhưng không tùy theo sự giàu có! Phaolô cầu xin Đức Chúa Trời sẽ ban sức mạnh tùy sự giàu có của những sự trọn lành Ngài. Vì Chúa giàu có vô hạn trong sự vinh hiển, nên các thánh đồ hãy chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận một ưận hồng thủy! Cớ sao chúng ta lại cầu xin quá ít từ một vị vua quá vĩ đại như thế? Khi có người cầu xin Napoleon một ân huệ lớn lao, ân huệ ấy lập tức được ban cho vì Napoleon nói:
"Người này đã tôn kính ta bởi lời cầu xỉn thật lớn lao của người."
Bạn đang đến với một vị vua, mang theo những lời khẩn cầu lởn lao;
Vì ân điển và quyền năng cửa Ngài lớn lao biết bao,
Nên chưa hề có ai cầu xin điều gì là quá lớn cả.
- John Newton Giờ đây chúng ta đến với những lời cầu khẩn cụ thể của Phaolô. Thay vì một loạt những lời khẩn cầu rời rạc không liên kết gì với nhau, chúng ta nên nghĩ đây là những lời cầu xin tiệm tiến, ừong đó lời cầu xin này đặt nền tảng cho lời cầu xin kế tiếp. Hãy phác họa chúng như một kim tự tháp. Lời cầu xin thứ nhất là lớp đá dưới đáy. Khi những lời cầu xin tiếp tục, Phaolô xây dần lên ưên để tiến đến một đỉnh điểm vinh diệu.
Lời cầu xin thứ nhất ấy là để họ được quyển phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng. Phước hạnh được tìm kiếm ỗ đây là quyền năng thiêng liêng. Không phải là quyền phép để thi hành các phép lạ ngoạn mục, nhưng là sức sống thuộc linh mạnh mẽ cần có để trở thành những Cơ Đốc nhân trưởng thành, ổn định và minh mẫn. Đấng ban quyền phép này chính là Đức Thánh Linh. Đương nhiên, Ngài có thể ban cho chúng ta sức mạnh chỉ khi chúng ta được nuôi dưỡng bằng Lời của Đức Chúa Trời, khi chúng ta hít thở không khí ưong lành của sự cầu nguyện, và khi chúng ta tập thể dục phục vụ Chúa hằng ngày.
Quyền phép này được kinh nghiệm trong lòng, tức là phần thuộc linh ừong bản chất chúng ta. Chính người bể trong là người ưa thích luật pháp của Đức Chúa Trời (Rôma 7:22). Chính người bể trong là người được đổi mới hằng ngày, cho dù người bề ngoài hư mất (Il.Côrinhtô 4:16). Dầu người bề ữong thuộc về Đức Chúa Trời, nhưng người bề trong của chúng ta cần sức mạnh, sự tăng trưởng và phát triển.
3:17 Bước thứ nhì ấy là để Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em. Đây là kết quả sự ban sức sống mạnh mẽ của Thánh Linh: chúng ta được làm mạnh mẽ để Đấng Chrisl có thể ngự trong lòng chúng ta. Trên thực tế, Chúa Jêsus đảm nhiệm việc đích thân cư ngụ ương tín hữu tại thời điểm hoán cải (Giăng 14:23; Khải Huyền 3:20). Nhưng đây không phải là đề tài của lời cầu nguyện này. Đây không phải là vấn đề Ngài ở trong tín hữu ấy, nhưng đúng hơn là vấn đề Ngài cảm thấy tự nhiên tại trong lòng tín hữu ấy! Ngài là Đấng Cư Ngụ vĩnh viễn Ương mỗi một người được cứu, nhưng đây là lời cầu xin để Ngài có thể được toàn quyền đến mỗi căn phòng và mỗi chiếc tủ; để Ngài không bị làm buồn bởi những lời nói, những tư tưởng, những động cơ và những việc làm tội lỗi; để Ngài có thể hưởng mối thông công nguyên vẹn với tín hữu ấy. Tấm lòng của Cơ Đốc nhân vì vậy ƯỞ thành nhà ở của Đấng Christ, là nơi Ngài thích ở -giống như ngôi nhà của Mali, Mathê và Laxarơ tại Bêthani. Đương nhiên, tấm lòng muốn nói đến trung tâm của đời sống thuộc linh. Tấm lòng kiểm soát mọi phương diện của hành vi. Trên thực tế, sứ đồ cầu nguyện để quyền tể
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trị của Đấng Christ có thể mở rộng đến những quyển sách chúng ta đọc, những việc chúng ta làm, thức ăn, đến tiền chúng ta tiêu xài, những lời chúng ta nói ra - nói tóm lại mớ rộng đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất của đời sống chúng ta.
Chúng ta càng được mạnh mẽ bởi Thánh Lỉnh, chúng ta sẽ càng trở nên giống như chính Chúa Jêsus. Chúng ta càng giống Ngài, Ngài sẽ "sống ổn định và cảm thấy tự nhiên thoải mái ương lòng chúng ta" (KSW).
Chúng ta bởi đức tin được vui hưởng Ngài cư ngụ ữong lòng. Điều này bao gồm sự nương cậy không ngừng nơi Ngài, không ngừng đầu phục Ngài, không ngừng công nhận "tình Ưạng cảm thấy tự nhiên thoải mái như ở nhà" của Ngài. Chính bởi đức tin mà chúng ta "thực hành sự hiện diện Ngài," như Anh Lawrence đã nói cách thật hấp dẫn.
Cho đến lúc này, lời cầu nguyện của Phaolồ đã liên quan đến từng Ngôi ữong Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha là Đấng ông nài xin (câu 14) Ngài làm mạnh mẽ tín hữu thông qua Thánh Linh (câu ló) để Đấng Christ có thể hoàn toàn cảm thấy tự nhiên như ở nhà Ngài trong lòng họ (câu 17). Một trong những đặc ân lớn lao của sự cầu nguyện chính là chúng ta có thể nhờ được Ba Ngôi đời đời hành động vì cớ người khác và vì cớ chúng ta.
Kết quả từ việc Đấng Christ tiếp cận không hạn chế chính là Cơ Đốc nhân này ưở nên đâm rễ và vững nến trong sự yêu thương, ở đây, Phaolô lựa những từ ngữ từ thế giới thực vật và xây dựng. Rễ của một cái cây cung cấp chất bổ dưỡng và sự nâng đỡ. Công tác làm nền cho một tòa nhà chính là nền tảng để tòa nhà dựa ưên đó. Đúng như Scroggie nói: "Tình yêu thương là lớp đất mà đời sống của chúng ta phải đâm rễ trong đó, và tình yêu thương là lớp đá để đức tín của chúng ta phải luôn luôn yên nghỉ trên đó."21 Được đâm rễ vững nền trong sự yêu thương tức là được vững lập ừong tình yêu thương như một phương cách sống. Đời sống có tình yêu thương là đời sống nhân từ, không ích kỷ, chịu tan vỡ và nhu mì. Đây là đời sống của Đấng Christ được thể hiện trong tín hữu (xem I.Côrinhtô 13:4-7).
3:18 Lời cầu xin trước đây đã phác họa bố cục chương trình tảng trưởng và phát triển tâm linh để chuẩn bị cho con cái Đức Chúa Trời có đầy đủ khả năng hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bể rộng, bể dài, bể cao, bể sâu của nó là thể nào.
Trước khi xem xét chính các chiều hướng này, chúng ta lưu ý từ ngữ: "được hiệp cùng các thánh đồ." Đề tài này vĩ đại đến nỗi không một tín hữu nào có thể hiểu thấu được nhiều hơn một phần rất nhỏ của đề tài. Vì vậy cần có nghiên cứu, thảo luận và chia sẻ với người khác. Đức Thánh Linh có thể sử dụng sự suy gẫm tổng hợp của một nhóm tín hữu rất quan tâm để Ngài soi sáng thêm về Kinh Thánh.
Các chiều hướng này thường được xem là nói đến tình yêu thương của Đấng Christ, dầu bản văn không nói điều này. Trên thực tế, tình yêu của
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Đấng Christ được đề cập riêng biệt ra trong mệnh đề tiếp theo. Nếu có ý định nói tình yêu của Đấng Christ, thì sự nối kết có thể được thể hiện như sau: Bề rộng - thế gian (Giăng 3:16) Bề dài - đời đời (I.Côrinhtô 13:8) Bề sâu - thậm chí chịu chết trên thập tự giá (Philíp 2:8)
Bề cao - Thiên đàng (I.Giăng 3:1-2) F. B. Meyer diễn đạt rất hay:
Đường chân trời phía trước chúng ta sẽ luôn luôn trải dài y như đàng sau chúng ta. Và khi chúng ta đang chăm chú nhìn xem mặt Chúa Jêsus suốt bao thiên niên kỷ, vẻ đẹp của khuôn mặt Ngài sẽ cứ tươi mới và hấp dẫn, không thể dò thấu y như khi chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt ấy từ cổng Thiên đàng.22 Nhưng những chiều hướng này cũng có thể nói đến sự mầu nhiệm vốn giữ một địa vị quan ữọng ữong thơ Êphêsô. Trên thực tế, rất dễ tìm thấy các chiều hướng này ương chính bản văn:
1.	Bể rộng được mô tả trong 2:11-18. Điều này nói đến chiều rộng của ân điển Đức Chúa Trời khỉ cứu người Do Thái và người ngoại bang, rồi sau đó kết hợp họ vào ữong Hội Thánh. Sự mầu nhiệm bao gồm cả hai thành phần như loại này.
2.	Bề dài Ưải dài từ cõi đời đời đến cõi đời đời. Xét về quá khứ, tín hữu được chọn ưong Đấng Christ từ trước tai sáng thế (1:4). Xét về tương lai, cõi đời đời sẽ tiết lộ bất tận về sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài Ưong lòng nhân từ Ngài đối với chúng ta qua Đức Chúajêsus Christ (2:7).
3.	Bể sâu được mô tả sinh động trong 2:1-3. Chúng ta bị chìm đắm Ương vực sâu của tội lỗi và biến thoái không thể tả nổi. Đấng Christ đã đến với rừng sâu ô uế và bại hoại này để chết thay chúng ta.
4. Bề cao được nhìn thấy ương 2:6, nơi đó không những chúng ta được đồng sống lại với Đấng Christ, mà còn được đồng ngồi trên ngai với Ngài ưong các nơi trên ười để chia sẻ vinh hiển Ngài.
Như vậy, đây là những chiều kích của tính bao la mênh mông và thực sự là tính vô hạn. Khi nghĩ về những chiều kích ấy, đúng như Scroggie nói: "Tất cả những gì chúng ta có thể làm là đánh dấu theo đúng thứ tự ương sự lộn xộn của những từ ngữ thánh thiện này."
3:19 Lời cầu xin tiếp theo của sứ đồ là để các thánh đồ có thể hiểu thấu bằng kinh nghiệm về sự yêu thương của Đấng Christ là sự ừổi hơn mọi sự thông biết. Họ không bao giờ có thể khám phá đầy đủ tình yêu ấy, vì tình yêu ấy là một đại dương không bờ bến, nhưng họ có thể mỗi ngày học biết ngày càng nhiều hơn về tình yêu ấy. Và vì vậy, ông cầu xin Chúa ban sự hiểu biết và sự vui hưởng sâu nhiệm ưong kinh nghiệm về tình yêu tuyệt diệu của Cứu Chúa tuyệt diệu của chúng ta.
Đỉnh điểm của lời cầu nguyện phi thường này chính là lúc Phaolô cầu nguyện để cho anh em được đẩy dẫy (nguyên văn là về hướng - unto), hướng về (Hy văn là eis) mọi sự dư đật của Đức Chúa Trời. Mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời vốn ở trong Đức Chúa Jêsus (Côlôse 2:9). Ngài càng ở ữong lòng chúng ta bởi đức tin, chúng ta càng đầy dẫy hướng về mọi sự dư dật cùa Đức
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Chúa Trời. Chúng ta không bao giờ có thể được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Nhưng đây là một mục tiêu mà chúng ta đang hướng đến.
Và tuy chưa giải thích điều này, chúng ta phải nói rằng có những chiều sâu của ý nghĩa ở đây mà chúng ta vẫn chưa đạt đến. Khi chúng ta học và nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta biết mình đang tiếp xúc với những chân lý vĩ đại hơn khả năng hiểu hay khả năng giải thích của chúng ta. Chúng ta có thể dùng những minh họa để làm sáng tỏ thêm câu Kinh Thánh này, chẳng hạn như minh họa cái đê may kim nhúng trong đại dương thì được đầy dẫy nước, nhưng đại dương ở Ưong cái đê ấy ít ỏi biết dường nào! Thế nhưng khỉ chúng ta nói mọi điều này, sự mầu nhiệm vẫn cứ còn đó, và chúng ta chỉ có thể thấy kinh sợ trước Lời Đức Chúa Trời và thán phục vẻ vô hạn của Lời Ngài.
H. Lời Ngợi Khen Chúc Tụng của Phaolô (3:20,21)
3:20 Lời cầu nguyện kết thúc với bài ca tôn vinh chúc tụng làm phấn khởi cả tâm hồn, những lời cầu xin trước đây là bao la, dạn dĩ và dường như không thể thực hiện được. Nhưng Đức Chúa Trời có thể làm troi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cẩu xin hoặc suy tưởng. Phạm vi năng lực Ngài được nhìn thấy qua phương cách Phaolô xếp các từ ngữ theo hình tháp để mô tả những phước hạnh vô cùng dư dật:
Có thể Có thể làm Có thể làm việc chúng ta cẩu xin Có thể làm việc chúng ỉa suy tưởng
Có thể làm việc chúng ỉa cẩu xin hoặc
suy tưởng Có thể làm mọi việc chúng ta cầu xỉn
hoặc suy tưởng Có thể làm troi hơn mọi việc chúng ỉa
cẩu xin hoặc suy tưởng Có thể làm trồi hơn vô cùng mọi việc
chúng ta cẩu xin hoặc suy tưởng Có thể làm trồi hơn dư dật vô cùng mọi việc chúng ta cẩu xỉn hoặc suy tưởng.
Phương tiện Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện được nêu Ương cụm từ bởi quyển lực cảm động trong chúng ỉa. Điều này nói đến Đức Thánh Linh, Đấng liên tục hành động trong đời sống chúng ta, tìm cách sinh ra bông trái của đức tính giống như Đấng Christ, quở trách chúng ta về tội lỗi, hướng dẫn chúng ta ương sự cầu nguyện, cảm động thúc giục chúng ta ương sự thờ phượng, dẫn dắt chỉ huy chúng ta ưong sự phục vụ. Chúng ta càng đầu phục Ngài, hiệu quả Ngài biến đổi chúng ta nên giống như Đấng Christ sẽ càng lớn lao hơn.
3:21 Nguyền Ngài được vinh hiển trong Hội Thánh, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, trải các thời đại, đời đời vô cùng! Amen. Đức Chúa Trời là đối tượng xứng đáng được ngợi khen đời đời. Sự khôn ngoan và quyền năng Ngài được bày tỏ trong các đạo thiên binh; Ưong mặt ười, mặt trăng và các ngôi sao; trong các loài thú đồng, chim ười, cá biển; Ưong -lửa, mưa đá, tuyết và sương mù; Ương gió; Ưên núi, đồi, cây cối; trong các vua và dân chúng, ương người già và người trẻ; trong Ysơraên và các dân tộc. Toàn bộ những đối tượng này đều được dự định để ca ngợi danh Đức Giêhôva (Thithiên 148).
Nhưng còn một nhóm người khác nữa để họ dâng lên sự vinh hiển bất tận cho Đức Chúa Trời, và nhóm đó là Hội Thánh - Đấng Christ là Đầu và tín hữu là Thân Thể. Cộng đồng được cứu chuộc này sẽ là lời chứng đời đời cho ân điển tuyệt diệu vô song của Ngài. WiUiam viết:
Vinh hiển đời đời của Đức Chúa Trời trong tư cách Đức Chúa Cha sẽ được bày tỏ rõ rồng suốt các thời đại trong Hội Thánh và trong Đức Chúa Jêsus Christ. Một lời tuyên bố lạ lùng biết dường nào! Đấng Christ và Hội Thánh trong tư cách một thân thể sẽ là phương tiện cho sự chứng minh đời đời
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ây.
Ngay cả hiện nay, Hội Thánh đáng ra phải đang dâng vinh hiển lên danh Ngài "trong những buổi nhóm ca ngợi, trong những đời sống thanh sạch của thuộc viên Hội Thánh, ương sự công bố Tin Lành ưên khắp hoàn cầu, và ữong những chức vụ của Hội Thánh để chăm sóc cho sự sầu khổ vạ nhu cầu của con người" (Erdman).
Độ dài thời gian của sự ca ngợi này là trải các thời đại, đời đời vô cùng. Khi chúng ta nghe Phaolô kêu gọi dâng sự ngợi khen đời đời lên Đức Chúa Trời ở trong Hội Thánh và Ưong Đức Chúa Jêsus Christ, đáp ứng của lòng chúng ta chính là Amen hết lòng!
li- NẾP SÔNG CỦA TÍN HỮU TRONG CHÚA (Đoạn 4-6)
A. Ui Kêu Gọi HIỆP Một Trong Mõi Thăng Cổng Cú Dóc (4:1-6)
4:1 Đến đây có phần ngắt chính yếu trong thơ Êphêsô. Các đoạn trước đề cập đến sự kêu gọi của Cơ Đốc nhân.
Trong ba đoạn cuối, Cơ Đốc nhân được thúc giục phải ăn ở cách xứng đáng với sự kêu gọi của mình. Địa vị mà ân điển Chúa đã nhấc chúng ta lên đến vẫn là chủ đề chi phối mãi đến hiện giờ. Từ đầy trở đi sẽ là kết quả thực tiễn của địa vị đó. Địa vị được tôn cao của chúng ta ữong Đấng Christ đòi hỏi một nếp sống tin kính tương xứng. Vì vậy, đúng là thơ Êphêsô chuyển từ các nơi ưên ười trong đoạn Ì- 3 sang Hội Thánh địa phương, đến gia đình, rồi sang xã hội chung ưong những đoạn 4- ó. Như Stott nói rõ, các đoạn kết thúc này dạy "chúng ta phải vun đắp sự hiệp một ương Hội Thánh, sự thanh sạch ương đời sống cá nhân của chúng ta, sự hòa thuận ương gia đình và sự ổn định ữong trận chiến của chúng ta với các thế lực của ma quỉ."
Lần thứ nhì Phaolô nói mình là kẻ tù - lần này là kẻ tù trong Chúa. Theodoret giải thích: "Điều mà thế gian kể là hổ nhục, ông kể là vinh dự cao cả nhất, và ông khoe mình về những xiềng xích ông chịu vì cớ Đấng Christ còn hem cả một vị vua đang đội vương miện."
Với tư cách một người đang chịu tù do trung tín và vâng lời Chúa, Phaolô khuyên độc giả phải ăn ở cách xứng đáng với sự kêu gọi của họ. ông không truyền lệnh hay điều khiển. Với sự dịu dàng mềm mại, ông kêu gọi họ với ngôn ngữ của ân điển.
Từ ngữ "ăn ở" được tìm thấy bảy lần trong thơ này (2:2,10; 4:1,17; 5:2, 8,15), mô tả toàn bộ nếp sống của một con người. Ăn ở cách xứng đáng là nếp sống nhất quán với địa vị cao trọng của Cơ Đốc nhân trong tư cách chi thể của Thân Đấng Christ.
4:2 Trong mọi phương diện của đời sống, điều quan ừọng là phải bày tỏ tính thần giống Đấng Christ. Tỉnh thần này gồm có:
Sự khiêm nhường - sự khiêm nhường thật xuất phát từ sự liên kết với Đức Chúa Jêsus. Sự khiêm nhường khiến chúng ta ý thức tình trạng không ra chi của mình và giúp chúng ta có thể kính yêu người khác hơn chính mình. Điều này ưái ngược với tính tự cao tự đại và ngạo mạn.
Mềm mại - thái độ biết thuận phục những cách đối xử của Đức Chúa Trời mà không nổi loạn, và thuận phục sự thiếu tử tế của con người mà không báo thù. Điều này được nhìn thấy rõ nhất trong đời sống của Đấng đã phán: "Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường." Wright nhận định:
Một câu nói tuyệt vời lạ lùng biết bao! Đấng tạo dựng thế gian, Đấng đặt các vì sao trong không gian và gọi đích danh chúng, Đấng bảo tồn vô số chòm sao trong quỹ đạo của chúng, Đấng dùng cân cân núi và dùng thăng bằng cân gò, Đấng nhấc các hòn đảo lên như một vật rất nhỏ, Đấng giữ nước đại dương trong lòng bàn tay, trước mặt Đấng ấy cư dân trái đất giống như cào cào, khi Ngài đến trong đời sống con người thì tự thấy Ngài có tâm lòng nhu mì và khiêm nhường. Không phải Ngài đã dựng lên một lý tưởng hoàn hảo của con người rồi điều chỉnh Ngài cho phù hợp với lý tưởng đó; Ngài đã là lý tưởng đó.2A Nhịn nhục - tính tình điềm tính và tính thần kiên nhẫn Ưong lúc bị khiêu khích kéo dài. Điều này được minh họa như sau: hãy hình dung một con chó con và một con chó lớn ở chung với nhau. Khi con chó nhỏ sủa con chó lớn, gây rối và tấn công con chó lớn, thì con chó lớn - vốn có thể táp con chó nhỏ một miếng, nhưng lại cứ kiên nhẫn chịu đựng sự xấc láo của con chó nhỏ.
Lấy lòng yêu thương mà chiu nhau -có nghĩa chiếu cố những lỗi lầm và thất bại của người khác, hay những cá tính, khả năng và tánh khí khác biệt với mình. Đây không phải là vấn đề duy ưì vẻ bề ngoài lịch sự đang khi ương lòng sôi sục căm hờn. Điều này có nghĩa yêu thương tích cực đối với những người chọc giận, gây rối hay quấy rầy mình.
4:3 Dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Lỉnh. Khi thành lập Hội Thánh, Đức Chúa Trời đã loại bỏ sự chĩa rẽ lớn nhất từng hiện hữu giữa vòng loài người - sự rạn nứt giữa người Do Thái và dân ngoại. Trong Đức Chúa Jêsus Christ, những sự phân biệt này bị phá bỏ. Nhưng điều này thực hiện thế nào ữong cuộc sống chung của họ? Có phải sẽ vẫn còn sự thù địch vương vất không? Có phải sẽ có khuynh hướng thành lập "Hội Thánh Đấng Christ của người Do Thái" và một "Hội Thánh cho các dân tộc?" Để phòng ngừa mọi chia rẽ hay thù địch âm ỉ, giờ đây Phaolô nài nỉ phải giữ gìn sự hiệp một giữa vòng Cơ Đốc nhân.
Họ nên chuyên tâm gìn giữ sự hiệp một của Thánh Lỉnh. Thánh Linh đã khiến cho mọi tín hữu thật trở nên một ương Đấng Christ; Thân Thể này được một Thánh Linh ngự ở ữong. Đây là sự hiệp một cơ bản mà không điều gì phá hủy được. Nhưng bởi cãi cọ hoặc ưanh cãi nhau, tín hữu có thể hành động
dường như thể không hề có sự hiệp một cơ bản ấy. Giữ gìn sự hiệp một của Thánh Lỉnh có nghĩa sống hòa bình với nhau. Hòa bình là sợi dây gân ràng buộc các chỉ thể ương thân lại với nhau bất chấp những sự khác biệt tự nhiên và rộng lớn của họ. Phản ứng thông thường khi có sự khác biệt là chia rẽ ra và bắt đầu thành lập một bè phái mới. Phản ứng thuộc linh là thế này: "Trong những điểu cơ bản thiết yếu, phải hiệp một. Trong những thắc mắc còn đáng ngờ, được quyền tự do. Trong mọi sự, phải nhân từ cảm thông." Trong mỗi chúng ta đều cỏ tánh xác thịt đủ để phá hoại bất kỳ Hội Thánh địa phương nào hay bất kỳ công tác nào khác của Đức Chúa Trời. Do đó, chúng ta phải kiềm nén những ý thích và thái độ thất thường vụn vặt của cá nhân mình, và cộng tác trong hòa bình vì cớ vinh hiển của Đức Chúa Trời và vì phước hạnh chung.
4:4 Thay vì phóng đại những khác biệt, chúng ta nên nghĩ đến bảy thực tại tích cực vốn hình. thành cơ sớ cho sự hiệp một thật của Cơ Đốc nhân.
Một thân thể. Dầu có nhiều khác biệt về chủng tộc, màu da, quốc tịch, văn hóa, ngôn ngữ và tính khí, nhưng chỉ có một thân thể, hợp thành bởi mọi tín hữu thật từ ngày Lễ Ngũ Tuần cho đến Sự Cất Lên. Các hệ phái, các giáo phái ly khai và các bè đảng ngăn ưở không cho thực hiện chân lý này. Toàn bộ những chia rẽ do con người gây ra như thế sẽ bị quét sạch khi Cứu Chúa trở lại. Do đó, khẩu hiệu của chúng ta lúc này phải là: "Hãy để các danh xưng, các giáo phái và bè phái rơi xuống, và Chúa Jêsus là mọi sự ữong mọi sự."
Một Thánh Linh. Đức Thánh Lỉnh
ngự ưong mỗi tín hữu một cách cá nhân (I.Côrinhtô 6:19) cũng chính là Thánh Linh ngự ương Thân Thể Đấng Christ (I.Côrinhtô 3:16).
Một sự trông cậy. Mỗi thành viên của Hội Thánh được kêu gọi đến một số phận - được ở với Đấng Christ, ưở nên giống như Ngài, và chia sẻ vinh hiển của Ngài cách bất tận. Một sự trông cậy bao gồm toàn bộ những điều chờ đợi thánh đồ tại lúc Đức Chúa Jêsus tái lâm và từ đó trở đi.
4:5 Một Chúa. "Thật người ta xưng có các thần khác, hoặc ở trên ười, hoặc ồ dưới đất, (bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều chúa), về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi... lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jêsus Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy" (I.Cồrinhtô 8:5, 6; cũng xem I.Côrinhtô 1:2.)
Một đức tin. Đây là đức tin Cơ Đốc, tập hợp giáo lý "đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi" (Giuđe 3), và được bảo tồn cho chúng ta ương Tân Ước.
Một phép báptem. Điều này đúng trên hai phương diện. Trước hết, có một phép báptem bởi Thánh Linh, bới đó những ai tín cậy Đấng Christ thì được đặt vào Ương một thân (I.Côrinhtô 12:13). Rồi có một phép báptem để bởi đó tân tín hữu tuyên xưng sự liên hiệp của mình với Đấng Christ ừong sự chết, sự chôn và sự sống lại. Dầu ngày nay có nhiều phương thức làm phép báptem khác nhau, nhưng Tân Ước công nhận một phép báptem của tín hữu, nhân danh Đức Cha Đức Con và Đức Thánh
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Linh. Bằng cách chịu phép báptem, các môn đồ bày tỏ lòng trung thành với Đấng Christ, chôn bản ngã cũ của mình, và quyết tâm bước đi ữong đời sống mới.
4:6 Một Đức Chúa Trời. Mỗi một con
cái của Đức Chúa Trời công nhận chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người được chuộc, là Đấng:
Trên cả mọi người - Ngài là Đấng tể ưị tối thượng của cõi vũ trụ.
ở giữa mọi người - Ngài hành động thông qua mọi người, sử dụng mọi điểu để hoàn tất những mục đích của Ngài.
ở trong mọi người - Ngài ngự trong mọi tín hữu, và hiện diện đồng thời tại mọi nơi cùng một lúc.
B. Chương Trình Bể Vận Hành Đúng Chức Năng Cho Các Chi Thể Trong Than (4:7-16)
4:7 Giáo lý về sự hiệp một của thân thể Đấng Christ có một lẽ thật sinh đôi, tức là sự đa dạng của các chi thể ưong thân. Mỗi chi thể được giao một vai ứò đặc thù. Không có hai chi thể nào giống y nhau và cũng không có hai chi thể nào có chính xác cùng một chức năng. Phần vai ưò của mỗi một chi thể được giao theo lượng sự ban cho của Đấng Chrisỉ, tức là Ngài ban cho đúng theo cách Ngài thấy là phù hợp. Nếu sự ban cho của Đấng Christ ở đây có nghĩa Đức Thánh Linh (Giăng 14:10,17; Công Vụ 2:38,39), thì ý tưởng ở đây là: Đức Thánh Linh là Đấng đã giao một ân tứ nào đó cho mỗi một thánh đồ, và cũng là Đấng ban khả năng để vận dụng ân tứ đó. Khi mỗi chi thể đã làm ừọn công tác được giao cho mình, thì Thân Thể Đấng Christ tăng trưởng cả về mặt tâm linh lẫn mặt số lượng.
4:8 Để giúp mỗi con cái Đức Chúa Trời tìm thấy và làm Ươn chức năng của mình, Chúa đã ban một số ơn đặc biệt của chức vụ, hay của sự phục vụ, cho Hội Thánh. Đừng nên lẫn lộn các ơn này với những sự ban cho được đề cập ừong câu Kinh Thánh đi trước. Mỗi tín hữu có một ân tứ nào đó (câu 7), nhưng không phải mọi người đều có một ưong những ơn được liệt kê Ưong câu li: đây là những ân tứ đặc biệt nhằm mục đích giúp cho thân lớn lên.
Trước hết, chúng ta thấy Đấng Ban Phát các ơn đặc biệt này chính là Đức Chúa Jêsus Christ phục sinh, thăng thiên và được vinh hiển. Phaolô ưích Thỉthiên 68:18 như là lời tiên tri báo trước Đấng Mêsỉ sẽ thăng thiên, sẽ chinh phục các kẻ thù, và dẫn họ như phu tù, và là phần thưởng cho chiến thắng của Ngài, Ngài sẽ nhận lấy các ơn để ban cho con người.
4:9 Nhưng điều này làm nảy sinh nan đề! Làm thế nào Đấng Mêsi có thể lên Thiên đàng? Chẳng phải Ngài đã sống ưên Thiên đàng với Đức Chúa Cha từ suốt cả cõi đời đời sao? Hiển nhiên, nếu Ngài muốn lên Thiên đàng, trước hết Ngài phải xuống khỏi Thiên đàng. Lời tiên tri về sự thăng thiên của Ngài ữong Thithiên 68:18 hàm ý có sự hạ giáng trước đó. Vì vậy chúng ta có thể diễn ý câu ọ như sau: "Vậy khi Thithiên Ó8 nói 'Ngài đã lẽn' - điểu đó còn có ý nghĩa nào khác hơn Ngài cũng trước hết đã giáng xuống những miên thấp ở dưới đất sao." Chúng ta biết đây chính xác là điều đã xảy ra. Đức Chúa Jêsus đã giáng xuống chuồng chiên ở Bếtlêhem, đến sự chết ưên thập tự giá, và đã đi xuống
mổ mả. Các miên thấp ở dưới đất đôi
khi được xem như chỉ đến âm phủ hay địa ngục. Nhưng ý nghĩ đó không phù hợp với lập luận ở đây: sự thăng thiên của Ngài bắt buộc trước đó phải có sự giáng xuống trần gian nhưng không phải xuống địa ngục. Ngoài ra, Kinh Thánh cho thấy khi Đấng Christ chịu chết, linh của Ngài đi Thiên đàng chứ không phải xuống địa ngục (Luca 23:43,46).
Bản Kỉnh Thánh New English Bible dịch câu này như sau: "Bây giờ từ ngữ 'đã lên' hàm ý rằng Ngài cũng đã xuống bình diện thấp nhất, đã xuống đến chính trần gian."
4:10 Lời tiên tri của Thithiên 08:18 và sự đi xuống được hàm ý trong lời tiên ữi này đã được ứng nghiệm chính xác bởi sự nhập thể, sự chết và chôn của Chúa Jêsus. Đấng đã xuống khỏi Thiên đàng cũng là Đấng đã chiến thắng tội lỗi, Satan, ma quỉ và sự chết, và cũng là Đấng đã lên trên hết các từng trời của bầu khí quyển và tinh tú, để Ngài làm cho đẩy dẫy mọi sự.
Ngài thực sự làm đẩy dẫy mọi sự theo ý nghĩa: Ngài là nguồn của mọi phước hạnh, làm tổng toàn bộ mọi mỹ đức và là Đấng tể ưị tối thượng ưên mọi loài. F. w. Grant viết: "Chưa hề có nơi nào ở giữa khoảng đáy sâu thập tự giá và đỉnh cao của vinh hiển mà Ngài chưa đến."25
Ý tưởng ưọng tâm trong câu 8- 10 ấy là: Đấng ban phát các ân tứ chính là Đấng Christ thăng thiên. Trước khi Ngài trở về trời, thì chưa có sự ban cho nào như thế. Điều này được hậu thuẫn thêm bởi ý cho rằng Hội Thánh đã không tồn tại trong thời Cựu Ước; vì nếu Hội
Thánh tồn tại lúc bấy giờ, thì đó là một Hội Thánh không có ân tứ.
4:11 Tên của các sự ban cho giờ đây được nêu ra. Chúng ta hết sức kinh ngạc khi thấy đây là những con người, chứ không phải những sự ban cho thiên nhiên hay những tài năng thiên nhiên. Ấy chính Ngài đã cho người nẩy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư.
Các sứ đổ là những con người được chính Chúa trực tiếp sai phái đi giảng Lời Chúa và thành lập Hội Thánh. Họ là những người đã chứng kiến Đấng Christ phục sinh (Công Vụ 1:22). Họ có quyền năng để thi hành các phép lạ (Il.Côrinhtô 12:12) để làm phương tiện khẳng định sứ điệp họ rao giảng (Hêbơrơ 2:4) cùng với các tiên Ưi Tân Ước, chức vụ của họ chủ yếu liên quan đến nền của Hội Thánh (Êphêsô 2:20). Các sứ đồ được nói đến ứong phân đoạn này thì chỉ có những người làm sứ đồ sau sự thăng thiên của Đấng Christ.
Tiên tri là phát ngôn nhân hay chiếc loa của Đức Chúa Trời. Họ nhận những khải thị trực tiếp đến từ Chúa rồi truyền lại cho Hội Thánh. Những điều họ nói ra bởi Thánh Linh chính là Lời của Đức Chúa Trời.
Theo ý nghĩa chính yếu, chúng ta không còn các sứ đồ và tiên ừi nữa. Chức vụ của họ đã kết thúc khi nền của Hội Thánh thiết lập xong, và khi bộ kỉnh điển Tân Ước hoàn tất. Chúng ta đã nhấn mạnh rằng ở đây Phaolô đang nói về các tiên tri Tân Ước; họ đã được Đấng Christ ban xuống sau khi Ngài thăng thiên. Nếu nghĩ họ là những tiên
tri Cựu ước sẽ đưa ra nhiều khó khăn và nhiều điều phi lý vào thêm ương phân đoạn này.
Thầy giảng Tin Lành là những người rao giảng Tin Lành cứu rỗi. Họ được ữang bị cách thiên thượng để chinh phục người hư mất về cho Đấng Christ. Họ có khả năng đặc biệt để chẩn đoán tình ữạng của tội nhân, dò thấu lương tâm, Ưa lời những sự chống đối, khích lệ những quyết định tiếp nhận Đấng Christ, và giúp những tân tín hữu tìm được sự bảo đảm thông qua Lời Chúa. Những thầy giảng Tin Lành nên đi ra từ một Hội Thánh địa phương, rao giảng cho thế gian, rồi hướng dẫn những tân tín hữu của mình về với một Hội Thánh địa phương để tại đó họ sẽ được nuôi dưỡng và khích lệ.
Mục sư là những người phục vụ trong tư cách những phụ tá chăn bầy chiên của Đấng Christ. Họ dẫn dắt và nuôi bầy chiên. Chức vụ của họ là chức vụ đưa ra những lời tư vấn khôn ngoan, sửa trị, khích lệ và an ủi.
Công tác của mục sư liên quan mật thiết đến công tác của trưởng lão Ưong Hội Thánh địa phương, khác biệt chính yếu ấy là: mục sư là một sự ban cho Ương khi trưởng lão là một chức vụ. Tân Ước mô tả rất nhiều mục sư Ương một Hội Thánh địa phương (Công Vụ 20:17,28; I.Phierơ 5:1,2) thay vì một mục sư hay một trưởng lão chủ tọa.
Giáo sư là những người được ban quyền năng thiên thượng để giải nghĩa những điều Kinh Thánh nói, thông giải những điều Kinh Thánh muốn nói, và áp đụng vào tấm lòng và lương tâm của các thánh đồ. Trong khi thầy giảng Tin
Lành có thể rao giảng Tin Lành từ một phân đoạn ngoài văn mạch, giáo sư tìm cách cho thấy phân đoạn đó phù hợp thế nào ương văn mạch ấy.
Vì mục sư và giáo sư được liên kết với nhau ừong câu Kinh Thánh này, có người kết luận câu này chỉ muốn nói đến một sự ban cho, nên lý giải là "mục sư kiêm giáo sư." Nhưng không nhất thiết phải như vậy. Một người có thể làm giáo sư mà không có tấm lòng của một người chăn bầy. Và có thể mục sư có khả năng sử dụng Lời Chúa nhưng lại không có ân tứ đặc trưng của công tác dạy dỗ. Nếu mục sư và giáo sư là cùng một nhân vật ở đầy trong câu 11, thì theo cùng một quy luật văn phạm đó,26 các sứ đồ và các tiên tri trong 2:20 cũng phải là cùng nhân vật y như vậy.
Còn một lời cuối nữa. Chúng ta nên cẩn thận phân biệt giữa các sự ban cho thiên thượng và những tài năng thiên nhiên. Không một người chưa được cứu nào, cho dù tài năng đến đâu đi nữa, có thể làm một thầy giảng Tin Lành, mục sư hay giáo sư theo ý nghĩa của Tân Ước. Cũng không một Cơ Đốc nhân nào có thể làm được như vấn đề vừa nêu, trừ phi người nhận lãnh sự ban cho đặc thù ấy. Các ân tứ của Thánh Linh là siêu nhiên. Chúng giúp một người làm được những điều mà con người ương người ấy không thể làm được.
4:12 Giờ đây chúng ta đến với chức năng hay mục đích của các ân tứ này. Đó là để các thánh đổ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ. Tiến trình như thế này:
Ì. Các ân tứ ừang bị các thánh đổ.
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2.	Bấy giờ các thánh đồ sẽ phục vụ.
3.	Lúc đó thân thể sẽ gây dựng. Chức dịch không phải là một nghề
nghiệp chuyên môn giới hạn cho những con người đã được huấn luyện chuyên môn. Từ này đom giản có nghĩa là sự phục vụ. Nó bao gồm mọi hình thức phục vụ thuộc linh. Và điều câu này dạy dỗ ấy là: mỗi tín hữu nên ở "Ương chức dịch."
Các ân tứ được ban ra để kiện toàn hay ừang bị mọi Cơ Đốc nhân phục vụ Chúa, để bởi đó gây dựng thân thể của Đấng Chrỉst. Vance Havner đã giải thích thật tài tình:
Mỗi Cơ Đốc nhân đều được sai phái vì mỗi Cơ Đốc nhân là một giáo sĩ. Người ta nói Tin Lành không chỉ là một điều gì đó để đến tại nhà thờ mà nghe, nhưng là một điều gì đó ra từ nhà thờ để kể lại - và hết thảy chúng ta đều được chỉ định để kể Tin Lành ấy ra. Cũng có người nói: "Cơ Đốc giáo bắt đầu như một cộng đoàn những chứng nhân không chuyên, rồi đã trở thành chủ nghĩa bục giảng chuyên 'nôn, được chu cấp tài chánh bởi những khán giả không chuyên!" Ngày nay, chúng ta thuê một nhân viên của giáo hội đến để thực hiện 'công tác Cơ Đốc trọn thời gian,' rồi đến ngày Chúa nhật chúng ta ngồi trong nhà thờ để theo dõi họ thực hiện công việc đó. Mỗi Cơ Đốc nhân đều phải ở trong sự phục vụ Cơ Đốc trọn thời gian... thực sự có một chức vụ đặc biệt của các mục sư, các giáo sư và thầy giảng Tin Lành - nhiữig để nhằm mục đích gì?... Đê kiện toàn các thánh đồ CÌĨO chức vụ của họ.27
Những con người do Chúa ban này đừng nên phục vụ theo cách khiến người ta mãi mãi lệ thuộc vào họ. Thay vào đó, họ nên làm việc hướng về ngày mà các thánh đồ sẽ có thể tự thực hiện công tác. Chúng ta có thể minh họa điều này như sau:
file_8.png

file_9.wmf


Chúng ta lấy ví dụ, vòng Ườn ở trung tâm mồ tả ân tứ của một giáo sư. Ổng thi hành chức vụ cho những người ở ữong các vòng ườn quanh mình để họ được ữang bị, có nghĩa họ được gây dựng ữong đức tín. Sau đó, họ ra đi chăm sóc những người khác theo các sự ban cho mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Theo cách này, Hội Thánh tăng trưởng và bành trướng. Đây là phương pháp thiên thượng để đem lại sự lớn lên ưong Thân Thể Đấng Christ, cả về số lượng lẫn đời sống tâm linh.
Giới hạn sự phục vụ Cơ Đốc ừong một giai cấp tuyển chọn thì ngăn trở sự phát triển của dân sự Đức Chúa Trời, làm nghẹt ngòi sự truyền giảng Tin Lành thế giới, và làm chùn sự lớn lên của Hội Thánh. Sự phân biệt giữa hàng giáo phẩm và giáo dân là phi Kinh Thánh, và có lẽ là ưở ngại đơn lớn nhất cho sự truyền bá và lan tràn Tin Lành.
4:13 Cầu 13 giải đáp câu hỏi: "Tiến trình tăng trưởng này sẽ tiếp tục bao lâu?" Câu ưả lời: Cho đến chừng chúng ta thảy đểu tiến đến tình trạng hiệp
một, trưởng thành và trở nên giống Đang Christ.
Hiệp một. Khi Chúa rước Hội Thánh Ngài về Thiên đàng, chúng ta thảy đều tiến đến sự hiệp một trong đức tin. "Bây giờ chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ" đối với rất nhiều vấn đề. Chúng ta có nhiều ý kiến khác nhau về vô số đề tài. Lúc bấy giờ chúng ta hết thảy đều sẽ đồng ý hoàn toàn. Và chúng ta sẽ đạt đến sự hiệp một trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời. ở đây chúng ta có nhiều quan điểm riêng về Chúa, về những đặc tính của Ngài, về những hàm ý trong lời dạy của Ngài. Đến lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy, và biết như Chúa đã biết chúng ta vậy.
Trường thành. Tại lúc Cất Lên, chúng ta cũng sẽ đạt đến sự tăng trưởng trọn vẹn hay trưởng thành, cả với tư cách cá nhân lẫn với tư cách thân thể Đấng Christ, chúng ta sẽ đạt đến sự trọn lành trong sự phát ưiển tâm linh.
Biến hóa nên giống như Chúa. Và chúng ta sẽ được biến hóa nên giống như Ngài. Mỗi người sẽ giống Đấng Christ về mặt đạo đức. Và Hội Thánh phổ thông sẽ là một Thân Thể phát triển trọn vẹn, phù hợp hoàn hảo với Đầu vinh hiển của thân. "Sự đầy đẫy ưọn vẹn của Đấng Christ là chính Hội Thánh, và sự trọn vẹn của Ngài đầy dẫy mọi sự ương mọi sự" (FWG). Tẩm thước vóc giác của Hội Thánh muốn nói đến sự phát triển Ưọn vẹn của Hội Thánh, làm ứng nghiệm kế hoạch Đức Chúa Trời dành cho sự tăng trướng của Hội Thánh.
4:14 Khi các ân tứ vận hành đúng phương cách Đức Chúa Trời đã định, và các thánh đồ đều hoạt động tích cực để phục vụ Chúa, thì cần ưánh ba nguy hiểm - tình trạng thiếu trưởng thành, bất ổn định, và cả tin.
Tình trạng ấu trĩ. Những tín hữu nào không hề dự phần phục vụ Đấng Christ cách năng nổ thì không bao giờ tiến lên khỏi tình trạng làm trẻ con thuộc linh. Họ kém phát triển vì thiếu luyện tập. Tác giả thơ Hêbơrơ đã nói cho những người như thế: "Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta... dạy anh em...." (Hêbơrơ 5:12).
Tình trạng bất ổn. Một nguy cơ khác nữa là giao động tâm linh. Những Cơ Đốc nhân ấu ứĩ thường dễ mắc phải những điều mới lạ lố bịch phi lý và những mốt nhất thời của những tay "lang băm" chuyên nghiệp. Họ trở nên những người gypsies mộ đạo (một dân tộc sống thang lang) tôn giáo, đao động tới lui từ một điều hoang tướng hấp đẫn này đến một điều hoang tưởng khác.
Tính cả tin. Nghiêm ưọng hem hết chính là nguy cơ bị lừa dối. Những người là con trẻ thì chưa thành thạo về lời của sự công bình, những giác quan của họ vẫn chưa được rèn luyện để phân biệt thiện và ác (Hêbơrơ 5:13, 14). Họ không thể tránh khỏi chuyện gặp một số những người theo tà giáo nào đó gây ấn tượng sâu sắc cho họ bởi lòng nhiệt thành và có vẻ như thành thật. Vì người theo tà giáo kia sử dụng những lời lẽ tôn giáo, nên những Cơ Đốc nhân con trẻ nghĩ đây chắc phải là một Cơ Đốc nhân thật. Nếu đã đích thân nghiên cứu Kinh Thánh, họ sẽ có thể nhìn thấy bản chất những trò tráo
trở và lời lẽ đầy lừa dối của người kia. Nhưng giờ đây họ bị day động và đời dổi theo chiều gió của đạo lạc của người theo tà giáo, và bị dẫn đi bởi những mưu chước dỗ đành vô nguyên tắc để sa vào một hình thức đạo lạc có hệ thống.
4:15 Hai câu cuối trong phân đoạn này mô tả tiến trình tăng trưởng đúng đắn ữong thân thể Đấng Christ. Trước hết, có tính cần thiết của sự trung thành về giáo lý: Nhưng... nói ra lẽ chân thật... Không thể có sự thỏa hiệp những giáo lý nền tảng của đạo. Thứ nhì, phải có một tính thần đúng: Nhưng... lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật. Nếu lẽ chân thật được nói ra theo bất kỳ cách nào khác, kết quả vẫn chỉ là lời làm chứng phiến diện. Blaikie khuyến cáo:
Lẽ thật là một yểu tố mà chúng ta phải sống, vận động và để cho tính cách của mình sống trong đó... Nhưng lẽ thật phải kết hôn không thể tách rời khỏi tình yêu thương; những lời chúc tót đẹp được nói ra cách chói tai thì không còn là những lời chúc tốt đẹp nữa. Sự duyên dáng của sứ điệp bị phá hãy bởi tinh thần bất hòa của sứ giả.2* Và rồi khi các ân tứ trang bị các thánh đồ, và các thánh đồ dự phần phục vụ tích cực, thì trong mọi việc họ đều được thêm lẽn trong Đấng Chrỉst. Đấng Christ là mục tiêu và đối tượng cho sự tăng trưởng của họ, và phạm vi môi trường tăng trưởng là trong mọi việc. Trong mọi lãnh vực của đời sống, họ trở nên càng giống Ngài hơn. Khi Đầu thực hiện được ý muốn của Ngài trong Hội Thánh, thân thể Ngài sẽ ưình
bày về Ngài càng chính xác hơn bao giờ hết cho thế gian!
4:16 Chúa Jêsus không những là mục tiêu của sự tăng trưởng, Ngài còn là nguồn của sự tăng trưởng nữa. Nhờ nơi Ngài mà cả thân thể đều dự phần tiến trình lớn lẽn. Sự tổng hợp kỳ diệu của các chỉ thể ương thân được mô tả bởi cụm từ ràng buộc vững bển. Điều này có nghĩa mỗi chi thể được đặt chính xác vị trí và chức năng của chính mình, và được ràng buộc hoàn hảo với mọi chi thể khác để tạo nên một cơ quan sống và hoàn chỉnh. Tầm quan trọng, tình trạng không thể thiếu được, của mỗi một chi thể được nêu ra tiếp theo: ràng buộc vững bển bởi những cái lắt léo. Thân thể người chủ yếu gồm xương, các cơ quan, và thịt. Xương ràng buộc với nhau bởi khớp và dây gân, các cơ quan cũng được gắn với nhau bởi gân. Mỗi khớp và gân (bản Việt Ngữ ghi là lắt léo) làm Ưọn vai ưò ưong sự tăng trưởng và ích lợi cho thân thể. Trong thân thể của Đấng Christ cũng vậy. Không một thành viên nào là không quan trọng; ngay cả một tín hữu tầm thường nhất cũng là cần thiết không thể thiếu được.
Khi mỗi tín hữu làm trọn vai Ưò thích đáng của mình, cả thân lớn lên như một đơn vị được kết hợp khéo léo và hài hòa. Theo ý nghĩa rất thực tế, thân thể làm cho thân thể lớn lên, dầu nghe có vẻ như nghịch lý. Điều này đơn giản có nghĩa sự lớn lên được chính thân thể kích thích khi các chi thể được nuôi dưỡng bằng Kinh Thánh, sự cầu nguyện, thờ phượng, làm chứng về Đấng Christ. Đúng như Chaíer nói: "Hội
Thánh - giống như thân thể người - là tự phát ưiển." Ngoài sự tăng trưởng về kích cỡ, còn có sự lự gây dựng trong yêu thương. Điều này nói đến sự quan tâm lẫn nhau của các chi thể. Khỉ Cơ Đốc nhân ở trong Đấng Christ và làm ứọn chức năng của mình ương Hội Thánh, họ ngày càng gần gũi nhau trong tình yêu thương và sự hiệp một.
c. Lãi KỀU Gọi Có Một Nên Bạo Đức Mài (4:17-5:21)
4:17 Câu này bắt đầu cho lời sứ đồ kêu gọi hùng hồn để có một nền đạo đức mới, lời kêu gọi này kéo dài đến tận 5:21. Nhơn danh Chúa mà rao ra có nghĩa làm chứng bởi thẩm quyền của Chúa và bới sự soi dẫn thiên thượng, ông khuyên các Cơ Đốc nhân dẹp bỏ mọi dấu vết nếp sống quá khứ, dường như thể đó là một chiếc áo khoác vấy bùn, rồi mặc lấy những đức hạnh cùng những điều xuất sắc của Đức Chúa Jêsus Christ. Anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ không còn là người ngoại bang; họ là Cơ Đốc nhân. Phải có sự thay đổi tương xứng trong đời sống họ. Phaolô xem thế giới không có Đấng Christ của các dân tộc là thế giới đắm chìm trong ngu dốt và thoái hóa. Có bảy điều kinh khiếp đặc trưng cho họ. Những điều ấy là:
Không có mục đích. Họ bước đi trong sự hư không của ý tường mình. Đời sống của họ là Ương rỗng, vô mục đích và vô kết quả. Có hoạt động vĩ đại nhưng không có tiến bộ. Họ rượt đuổi theo những bong bóng và những chiếc bóng, họ xao lãng những thực tại vĩ đại của đời sống.
4:18 Đui mù. "Họ sống đui mù trong một thế giới đầy ảo tưởng" (JBP). Trí khôn họ tối lăm. Trước hết, bẩm sinh họ không thể hiểu chân lý thuộc linh, và sau đỏ, vì cớ chối bỏ sự hiểu biết Đức Chúa Trời chân thân, nên họ bị đui mù như là sự đoán phạt đến từ Chúa.
Không tin kính. Họ xa cách sự sống của Đức Chúa Trời, hay ở rất xa Ngài. Điều này chính là do sự ngu đốt cố ý thâm căn cố đế và do sự cứng lòng của họ. Họ đã khước từ ánh sáng của Đức Chúa Trời Ương sự sáng tạo và ương lương tâm, và đã quay sang thờ lạy hình tượng. Sau đó họ ngày càng xa khỏi Đức Chúa Trời.
4:19 Không biết hổ thẹn. Họ đã mất cả sự cảm biết. w. c. Wright giải thích:
Moule dịch câu này: "Sau khi đã hết đau đớn." Thật diễn cảm biết bao! Khi lương tâm lần đầu tiên bị khước từ, thì bị cắn rứt đau đớn; có tiếng phản kháng mà ta có thể nghe được. Nhưng nếu tiếng nói này bị dập tắt, thì nó ngày càng kém rõ ràng và bớt phản kháng đi; tiếng phản kháng bị bóp nghẹt; sự cắn rứt ngày càng bớt sắc bén, cho đến cuối cùng thì có thể "khắc phục được cơn đau. "2Ọ
Bẩn thỉu. Họ cố tình buông mình vào cuộc đời buông lung, có nghĩa là buông mình vào những dạng hành vi gian ác. Tội lỗi ưầm ương của người ngoại bang đã và hiện vẫn là gian dâm. Họ đã sa xuống những vực sầu vô cùng của sự bại hoại; các vách thành của Pompeii kể lại câu chuyện nhục nhã và không đứng đắn lầm lạc. Cũng chính những tội lỗi này là đặc trưng điển hình cho thế giới ngoại bang ngày nay.
Không đứng đắn. Trong tội tính dục của họ, họ phạm hết mọi điểu ô uế. ỏ
đây có gợi ý rằng họ đã buông mình ứong mọi loại ô uế dường như thể đang buôn bán hay kinh doanh sự buông tuồng.
Không thỏa lòng. Lòng mẽ đắm.
Không bao giờ thỏa mãn. Họ không bao giờ có đủ. Tội lỗi của họ tạo ra sự mê đắm vô bờ để được có thêm của một điều nào đó.
4:20 Toàn bộ điều này khác biết bao so với Đấng Christ, là Đấng người Êphêsô đã được biết và yêu mến! Ngài là hiện thân của sự thánh khiết và trinh bạch. Ngài không hề biết tội lỗi, Ngài không hề phạm tội, ương Ngài không có tội lỗi nào cả.
4:21 Chữ nếu trong câu nếu quả thật anh em đã nghe Ngài và được Ngài dạy dỗ không có ý nghỉ ngờ sự hoán cải của người Êphêsô. Điều này chỉ nhấn mạnh rằng toàn bộ những ai đã nghe Đấng Christ và được Ngài dạy dỗ thì đã biết Ngài là thực chất của sự thánh khiết và tín kính. Nghe Đấng Christ có nghĩa là đã nghe Ngài bằng sự lắng nghe của đức tin - đã chấp nhận Ngài làm Chúa và Cứu Chúa. Cụm từ "được dạy dỗ trong Ngài" nói đến sự dạy dỗ người Êphêsồ nhận được khi họ bước đi trong mối thông công với Ngài sau khi hoán cải. Blaikie nhận định: "Toàn bộ chân lý mang lấy một sắc thái khác và đặc điểm khác khi có mối quan hệ cá nhân với Chúa Jêsus. Chân lý tách rời khỏi Thân VỊ của Đấng Christ thì có rất ít quyền năng."30 Y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jêsus. Ngài không những dạy lẽ thật; Ngài là hiện thân của lẽ thật (Giăng 14:ó). Danh xưng Jêsus đưa chúng ta trở về lại với đời sống của Ngài trên đất, vì đó chính là danh xưng của Ngài Ương Sự Nhập Thể. Trong đời sống không tì vít khỉ Ngài sống như một Con Người ứên thế gian này, chúng ta nhìn thấy sự ưáỉ ngược với nếp ăn ở của người ngoại bang mà Phaolô vừa mới mô tả.
4:22 Trong trường học của Đấng Christ, chúng ta học biết tại lúc hoán cải, chúng ta đã lột bỏ con người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành của mình. Người cũ nói đến toàn bộ những gì của một con người trước khi hoán cải, toàn bộ những đặc tính của người trong tư cách con cái của Ađam. Người cũ bị hư hỏng do đã buông mình trong những mê đắm xấu xa và giả dối mà khi nếm trước thì thấy rất dễ chịu và đầy hứa hẹn nhưng lại xấu xa và đầy thất vọng khi hồi tướng lại. Xét đến địa vị tín hữu Ương Đấng Christ, người cũ của tín hữu này đã bị đóng đinh và bị chôn với Đấng Christ. Trên thực tế, tín hữu nên kể nó đã chết. ỏ đây, Phaolô đang nhấn mạnh khía cạnh địa vị của chân lý - chúng ta đã lột bố người cũ một lần đủ cả.
4:23 Bài học thứ nhì mà người Êphêsô học được nơi chân Chúa Jêsus chính là họ đã được làm nên mới trong tâm trí mình. Điều này chỉ về sự thay đổi hoàn toàn trong nếp suy nghĩ. Sự thay đổi từ chỗ bất khiết của tinh thần để tiến đến thánh khiết. Thánh Linh Đức Chúa Trời tác động đến những tiến ưình của tư tưởng để lập luận từ quan điểm của Đức Chúa Trời, chứ không
phải từ quan điểm của người chưa được cứu.
4:24 Bài học thứ ba ấy là họ đã mặc lấy người mới một lần đủ cả. Người mới chính là đặc điểm của tín hữu trong Đấng Christ. Đây là người được dựng nên mới, ứong người mới mọi sự cũ đã qua đi và mọi sự đều trở nên mới (Il.Côrinhtô 5:17). Loại con người mới này là theo Đức Chúa Trời, có nghĩa được dựng nên giống như Ngài. Và người mới này tự thể hiện trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật. Sự công bình nói đến nếp ăn ớ đúng đối với người khác. Sự thánh sạch này là "kỉnh kiên đối với Đức Chúa Trời, để tôn Ngài về đúng địa vị của Ngài," theo như cách F. w. Grant định nghĩa.31
4:25 Giờ đầy Phaolô chuyển từ địa vị của tín hữu sang tình ừạng của họ. Vì họ đã lột bỏ người cũ và đã mặc lấy người mới thông qua sự liên hiệp với Đấng Christ, nên họ phải chứng minh sự đảo ngược đáng kinh ngạc này ừong nếp sống hằng ngày của họ.
Trước hết, họ có thể thực hiện được điều này bằng cách chừa sự nói dối và mặc lấy sự nói thật. Nói dối ở đây bao gồm mọi hình thức không ngay thẳng, cho dù có mang dáng dấp của sự thật, sự cường điệu, lừa gạt, không giữ lời hứa, phản bội lòng tín cẩn, tâng bốc, hay là tránh né thuế thu nhập. Lời nói của Cơ Đốc nhân phải tuyệt đối đáng tín. Nói phải là phải, nói không là không. Đời sống của Cơ Đốc nhân sẽ tiở thành lời phỉ báng thay vì lời Kinh Thánh khi người ấy hạ thấp mình xuống dưới bất kỳ hình thức nào để sửa đổi sự thực.
Lẽ thật là món nợ mà chúng ta nợ hết thảy mọi người. Tuy nhiên, khi Phaolô sử dụng từ ngữ "kẻ lân cận" ở đây, ông đang nghĩ cụ thể đến những anh em tín hữu của chúng ta. Điều này rõ ràng từ động cơ được nêu ra: vì chúng ta làm chi thể cho nhau (đối chiếu Rôma 12:5; I.Côrinhtô 12:12-27). Không thể nghĩ ra được chuyện một Cơ Đốc nhân này nói đối Cơ Đốc nhân khác, cũng chẳng khác gì không thể nghĩ ra được một dây thần kinh Ưong thân thể cố tình gởi một thông điệp giả đến não, hay mắt lừa dối phần cơ thể còn lại khỉ nguy hiểm đang đến gần.
4:26 Lãnh vực thứ nhì cho sự đổi mới thực tế ương đời sống chúng ta liên quan đến cơn giận đầy tội lỗi với cơn giận công bình. Nhiều lúc tín hữu có thể nổi giận một cách công bình, chẳng hạn như khi người ta đặt vấn đề nghi ngờ đặc điểm của Đức Chúa Trời. Trong những trường hợp như thế, thì có lệnh truyền phải nổi giận: Hãy nổi giận. Nổi giận nghịch cùng điều ác có thể là công bình. Nhưng cỏ nhiều lúc khác, cơn giận ấy là tội lỗi. Khi cơn giận ấy là một cảm xúc hiểm ác, đố kỵ, phẫn uất, cố gây hại, hay thù ghét vì những lỗi lầm cá nhân, thì cơn giận ấy bị cấm. Aristotle nói: "Ai cũng có thể nổi giận -đó là điều đễ làm; nhưng để nổi giận với đúng người, đúng mức độ và đúng lúc, đúng mục đích và đúng cách -chuyện đó không phải dễ."
Nếu tín hữu chịu thua cơn thạnh nộ không công bình, người ấy nên nhanh chóng xưng ra và lìa bỏ nó. Nên xưng tội với cả Đức Chúa Trời lẫn với nạn nhân của cơn giận mình. Đừng nên
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nuôi cơn phẫn uất, đừng chất chứa những cơn oán giận, đừng nên chọc giận. Chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Phải lập tức sửa lại bất kỳ điều gì làm hỏng mối thông công với Đức Chúa Trời và với anh em mình.
4:27 Phạm tội nóng nảy mà vẫn chưa xưng ra thì tạo cho ma quỉ có chỗ đặt chân hay căn cứ hành động. Nó có thể tìm ra rất nhiều chỗ đặt chân như thế không cần chúng ta cố tình giúp hắn đầu. Do đó, chúng ta không được phép biện hộ cho sự hiểm ác, tức giận, đố kỵ, thù ghét hay tham muốn Ương đời sống mình. Những tội lỗi này làm mất uy tín lời chứng Cơ Đốc, làm người chưa được cứu vấp ngã, mích lòng những tín hữu, và gây hại cho chính mình cả về mặt thuộc linh lẫn thuộc thể.
4:28 Giờ đây Phaolô quay sang đối chiếu những khuôn mẫu hành vi của trộm cắp và chia sẻ. Con người cũ trộm cắp; con người mới chia sẻ. Hãy lột bỏ người cũ; mặc lấy người mới! Sự kiện Phaolô luôn đưa ra những lời chỉ dạy như là "kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa" để nói với những tín hữu đã bác bỏ bất kỳ ý niệm nào cho rằng Cơ Đốc nhân là hoàn hảo không còn phạm tội nữa. Họ vẫn còn bản tánh cũ xấu xa và ích kỷ mà họ phải kể là nó đã chết trong kinh nghiệm hằng ngày. Trộm cắp có thể mang nhiều hình thức - từ vụ ăn cắp lớn cho đến không ưả nợ, cho đến chuyện làm chứng cho Đấng Christ trong thì giờ phải làm việc cho chủ, đến tội đạo văn, dùng những dụng cụ cân đo sai, đến những vụ khai dinh chi tiêu không đúng. Đương nhiên, lệnh cấm ừộm cắp không phải là mới. Luật pháp Môise đã cấm trộm cắp (Xuất Êdíptô Ký 20:15). Điều đi tiếp theo sau cầu này mới khiến phân đoạn mang tính Cơ Đốc đặc trưng. Không những chúng ta kiêng ưộm cắp, mà còn phải thực sự chịu khó làm việc bằng một nghề đáng tôn trọng để có thể chia sẻ cho những người kém may mắn hơn. Ân điển, chứ không phải luật pháp, là quyền năng của sự thánh khiết. Chỉ có quyền năng tích cực của ân điển mới có thể biến tên trộm trở thành nhà hảo tâm.
Điều này thật triệt để và cách mạng. Lối tiếp cận tự nhiên là con người làm việc để chu cấp nhu cầu và ước muốn của chính mình. Khi thu nhập lên cao, tiêu chuẩn sống của họ cũng cao. Mọi sự trong đời sống họ tập trung quanh bản thân. Câu Kinh Thánh này đưa ra một quan điểm cao quý hơn, tôn cao hơn về công việc làm ngoài đời. Đây là phương tiện để chu cấp tiêu chuẩn sống khiêm tốn cho gia đình mình, nhưng cũng để làm dịu bớt nhu cẩu thiếu thốn của con người, cả về mặt thuộc linh lẫn trong trần thế, cả tại quê hương lẫn ở hải ngoại. Và nhu cầu ấy lớn lao biết dường nào!
4:29 Giờ đây sứ đồ quay sang đề tài về lởi nói, và đối chiếu những lời nói vồ giá trị với những lời nói gây dựng. Lời dữ nói chung là cuộc đối thoại tục ưu và gợi đục; điểu này sẽ bao gồm những câu đùa bậy gợi dục và thô tục, lời nói báng bổ, phạm thượng, những câu chuyện tục tíu. Nhưng ở đây chắc câu này còn có ý nghĩa rộng hơn về bất kỳ hình thức đối thoại nào viễn vông, trống rỗng, vô ích và vô giá trị. Phaolồ giải quyết lời
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nói tục tíu và xấu xa ương 5:4; ở đây, ông đang bảo chúng ta bỏ những lời nói không đem lại ích lợi và thay thế bằng cuộc đối thoại xây dựng. Lời nói của Cơ Đốc nhân phải là:
Gây dựng. Lời nói phải đem lại việc gây dựng người nghe.
Thích hợp. Lời nói phải thích hợp với hoàn cảnh và dịp tiện.
Đẩy ơn. Lời nói phải truyền đạt ơn cho người nghe.
4:30 Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Nếu hiểu câu này liên kết với câu trước, thì câu này tuyên bố cuộc nói chuyện vô giá trị sẽ làm buồn Thánh Linh. Cũng có thể liên kết câu này với câu 25- 28 để cho thấy nói dối, cơn giận không công bình và trộm cắp cũng làm tổn thương Ngài. Hoặc trong một ý nghĩa còn rộng hơn, có thể câu này đang nói chúng ta nên kiêng hết thảy mọi điều nào làm buồn Ngài.
Người ta gợi ý ba nguyên nhân mạnh mẽ:
1.	Ngài là Thánh Linh. Bất kỳ điều gì không thánh khiết thì Ngài đều gớm ghiếc.
2.	Ngài là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, là một trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời đầy ơn.
3.	Chúng ta được ấn chứng bởi
Thánh Linh cho đến ngày cứu chuộc.
Như đã nói trước đây, ấn chứng nói đến
quyền sở hữu và sự an ninh. Ngài là ấn
chứng bảo đảm sự gìn giữ chúng ta cho
đến khi Đấng Christ tái lâm đón chúng
ta và sự cứu rỗi chúng ta được hoàn tất.
Cũng khá thú vị, ở đây Phaolô sử dụng
sự an ninh đời đời của tín hữu như một ương những nguyên nhân mạnh mẽ nhất khiến chúng ta đừng nên phạm tội.
Sự kiện có thể làm buồn Thánh Linh chứng tỏ Thánh Linh là một Thân Vị, chứ không phải chỉ là một ảnh hưởng. Điều này cũng có nghĩa Ngài yêu thương chúng ta, vì chỉ có người nào yêu thương thì mới bị làm buồn. Chức vụ ưa thích nhất của Thánh Linh Đức Chúa Trời chính là làm vinh hiển Đấng Christ và biến đổi tín hữu trở nên giống như Đấng Christ (H.Côrinhtồ 3:18). Khi một Cơ Đốc nhân phạm tội, Thánh Linh phải chuyển từ chức vụ này sang chức vụ phục hổi. Ngài bị làm buồn khi thấy tiến độ thuộc linh của tín hữu bị gián đoạn bởi tội lỗi. Lúc đó, Ngài phải dẫn Cơ Đốc nhân ấy đến chỗ ăn năn và xưng tội.
4:31 Toàn bộ những tội lỗi của tính khí và của lưỡi đều phải bị lột bỏ. Sứ đồ liệt kê rất nhiều tội này. Dầu không thể phân biệt chính xác từng tội một, nhưng ý tưởng chung thì rất rõ:
Cay đắng - oán giận âm ỉ, không chịu tha thứ, cảm giác hà khắc, khó chịu.
Buồn giận - những lần đùng đùng nổi giận, com thịnh nộ hung bạo, những cơn cáu kỉnh bực tức.
Tức mình - phàn nàn cáu kỉnh, thù oán, thù địch.
Kêu rêu - nổi lên la lớn khi tức giận, la hét, cãi nhau giận dữ, la hét vào đối thủ.
Mắng nhiếc - lối nói lăng mạ, vu cáo, lối nói hung bạo.
Mọi điểu hung ác - muốn điều ác cho người khác, thù hận ác ý, độc ác.
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4:32 Phải chấm dứt những tội tiếp nữa của tính khí, nhưng phải lấp đầy khoảng ưống bằng cách nuôi dưỡng những phẩm chất giống như Đấng Christ. Những tội lỗi của tính khí là những thói xấu tự nhiên; những phẩm chất giống như Đấng Christ là những mỹ đức siêu nhiên:
Nhân từ - mối quan tâm không ích kỷ đối với phúc lợi của người khác, và ước ao trở nên hữu ích ngay cả khỉ bản thân phải hy sinh rất nhiều.
Đầy dẫy lòng thương xót - sự quan tâm đầy đồng cảm, đầy ưìu mến và đầy thương xót đến người khác, sẵn lòng mang lấy gánh nặng của họ.
Tha thứ - sự sẵn sàng tha thứ những người phạm tội, những người làm mích lòng mình, bỏ qua những lỗi lầm cá nhân của người khác đối xử với mình, và không chất chứa khát vọng trả thù.
Ví dụ tuyệt vời nhất về Đấng đã tha thứ chính là Đức Chúa Trời. Cơ sở để Ngài tha thứ chính là công tác của Đấng Christ tại đồi Gôgôtha. Và chúng ta là những đối tượng không xứng đáng. Đức Chúa Trời không thể tha thứ tội lỗi nếu chưa có sự đền tội thỏa đáng. Bới tình yêu, Ngài ban sự đền tội mà sự công bình của Ngài đòi hỏi phải cỏ. Trong Đàng Chrỉst, tức là Ương thân vị và công tác của Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã thấy cơ sở công bình để Ngài có thể tha thứ chúng ta.
Vì Ngài đã tha thứ chúng ta khi chúng ta còn mắc nợ "hàng triệu dollars," nên chúng ta phải tha thứ người khác khi họ mắc nợ chúng ta "vài dollars" (Mathiơ 18:23- 28. JBP). Lenski khuyên:
Chính khoảnh khắc một người phạm lỗi với tôi, tôi phải tha thứ người ây ngay lúc đó. Bấy giờ linh hồn tôi mới được tự do. Nếu tôi ghim gút lỗi của người ấy, thì đã phạm tội với Đức Chúa Trời và với người ấy, đồng thời làm hại đến sự tha thứ của Chúa dành cho mình. Cho dù người ấy có ăn năn hay không, có bồi thường hay không, có xin tôi tha thứ hay không đi nữa, thì điều đó cũng chẳng quan hệ gì. Tôi đã lập tức tha thứ người ây. Người ấy phải đối diện với Đức Chúa Trời với lỗi lầm người ấy đã phạm; nhưng đó là chuyện của người ấy và của Chúa chứ không phải của tôi, ngoại trừ khi tôi phải giúp người ấy đúng theo Mathiơ 18:15, v.v... Nhưng dù điều này có thành công hay không đi nữa hay thậm chí trước khi nó bắt đầu nữa, tôi vẫn phải tha thứ cho người ấy trước đã.32 5:1 Tấm gương tha thứ của Đức Chúa Trời Ương 4:32 tạo thành cơ sở cho lời khuyên bảo của Phaolô ở đây. Có sự liên kết thế này: Đức Chúa Trời ưong Đấng Chrỉst đã tha thứ bạn. Giờ đây hãy bắt chước Đức Chúa Trời để tha thứ cho nhau. Có nêu thêm động cơ đặc biệt qua những chữ như con cái rất yêu dấu của Ngài. Trong đời sống tự nhiên, con cái giống gia đình và nên tìm cách giữ gìn thanh danh của gia đình. Trong đời sống thuộc linh, chúng ta phải bày tỏ Cha của chúng ta ra cho thế gian thấy và tìm cách ăn ở xứng đáng với thân phận là con cái yêu dấu của Ngài.
5:2 Một cách khác để chúng ta giống như Chúa ấy là bước đi ương sự yêu thương. Phần còn lại của câu Kinh Thánh này giải thích bước đi trong sự yêu thương có nghĩa phó chính mình vì
cớ người khác. Đây chính là điều mà Đấng Christ - Tấm gương hoàn hảo của chúng ta - đã thực hiện. Một sự thực đáng kinh ngạc! Ngài yêu thương chúng ta. Bằng chứng tình yêu của Ngài ấy là Ngài đã phó mình vì cớ chúng ta để chịu chết tại đồi Gôgôtha.
Sự ban cho của Ngài được mô tả là của dâng và của tế lễ cho Đức Chúa Trời. Của dâng là bất kỳ điều gì được dâng lên cho Đức Chúa Trời; của tế lễ ở đây bao gồm thêm yếu tố sự chết. Đấng Christ đã là của lễ thiêu thật, là Đấng hoàn toàn hiến mình để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thậm chí cho đến chết ưên cây thập tự. của tế lễ nói lên lòng tận hiến khôn tả của Ngài được ca tụng là thức hương có mùi thơm. F. B. Meyer nhận định: "Trong tình yêu thương khôn lường, không kể đến giá phải ưả như thế, dành cho những người mà theo lẽ tự nhiên là hoàn toàn không xứng đáng nhận lấy tình yêu ấy, đã có quang cảnh làm hương thơm tràn ngập Thiên đàng và làm niềm vui tràn đầy lòng Đức Chúa Trời."33
Đức Chúa Jêsus đã làm đẹp lòng Cha Ngài bằng cách phó chính Ngài thay cho người khác. Bài học đạo đức cho chúng ta ấy là: chúng ta củng có thể làm cho Đức Chúa Trời vui mừng bằng cách phó chính mình vì cớ người khác.
Lạy Chúa, người khác, vâng, người khác!
Nguyện khẩu hiệu của con sẽ là vì
người khác;
Xin giúp con sống cho người khác Để con có thể sông giông như
Ngài.
- Charles D. Meigs
5:3 Trong câu 3 và 4, sứ đồ trở lại với đề tài những tội tình dục và dứt khoát kêu gọi thánh đồ phần rẽ khỏi những tội đó. Trước hết, ông đề cập nhiều hình thức khác nhau của sự gian dâm:
Gian đâm. Bất kỳ khi nào chữ này được nhắc đến ương cùng một câu Kinh Thánh như là tội ngoại tình, thì sự gian dâm có nghĩa lén lút giao hợp giữa những người chưa kết hôn. Tuy nhiên, khi chữ này không phân biệt với tội ngoại tình - như trường hợp ở đây - có lẽ chữ này chỉ đến bất kỳ hình thức gian dâm nào, và bản NKJV thường dịch chữ này như thế. (Từ ngữ của chúng ta "Ưanh ảnh khiêu dâm," nguyên văn là "do điếm đĩ viết ra" có liên hệ với từ ngữ được dịch là gian dâm.)
Sự ô uế. Điều này cũng có thể nói đến những hành động vô đạo đức, nhưng có lẽ cũng bao gồm những tranh ảnh bất khiết, những quyển sách tục tĩu, và nhiều tài liệu gợi dục khác đi kèm theo đời sống không đứng đắn và nó un đốt những ngọn lửa dục vọng.
Tham lam. Tuy chúng ta thường nghĩ chữ này nói đến sự tham tiền, nhưng ở đây chữ này nói đến những dục vọng - sự tham lam không thể thỏa mãn được để làm cho thỏa đàm mê dục vọng của một người ở bên ngoài những mối ràng buộc của hôn nhân. (xem Xuất Ềdíptô Ký 20:17: "Ngươi chớ tham... vợ kẻ lân cận ngươi....").
Những điều này thậm chí còn không nên nói đến giữa vòng Cơ Đốc nhân. Cũng rất dễ đoán ra rằng đừng bao giờ nên kể tên chúng như là những tội mà tín hữu đã phạm. Thậm chí còn không
nên bàn luận đến chúng theo bất kỳ cách nào nhằm có thể làm giảm bớt đặc điểm tội lỗi và đáng hổ thẹn của chúng. Luôn luôn có nguy cơ lớn lao nhất khi xem thường chúng, đưa ra nhiều cớ biện hộ cho chúng, hoặc thậm chí thảo luận chúng một cách quen thuộc và liên tục. Phaolô nhấn mạnh lời khuyên với cụm từ theo như cách xứng đáng cho các thánh đổ. Tín hữu phải được phân rẽ ra khỏi sự bại hoại vốn ở thế gian; giờ đây họ nên sống phân rẽ thực tế khỏi những đàm mê tối tầm, cả trong việc làm lẫn lời nói.
5:4 Lời nói của họ cũng phải không có chút dấu vết nào của:
Lời tục tĩu. Điều này nói đến những câu chuyện tục ưu, những câu đùa gợi đục nói bóng gió dâm dật, và mọi hình thức của tục tĩu và thiếu đoan ừang.
Giễu cợt (Bản Anh ngữ "nói chuyện cách dại dột"). Điều này nói đến cuộc đối thoại trống rỗng chỉ đáng cho một kẻ dại dột. ở đây, chữ này có thể bao gồm cả lối nói tho bỉ.
Giả ngộ tầm phào. Điều này muốn nói đến câu đùa hay cuộc nói chuyện với những ý nghĩa vô vị, úp mớ. Nói về một điều gì đó, đùa cợt về nó, biến nó trở thành đề tài thường xuyên của cuộc nói chuyện tức là giới thiệu nó vào đầu óc mình, đưa mình tiến gần hơn đến chỗ thực sự thực hiện việc đó.
Luôn luôn nguy hiểm khi đùa cợt về tội lỗi. Thay vì dùng lưỡi mình cho cuộc nói chuyện không xứng đáng và không phù hợp như thế, Cơ Đốc nhân nên quyết tâm nuôi dưỡng thói quen tạ ơn Đức Chúa Trời về mọi phước hạnh và mọi sự nhân từ Ngài Ương đời sống.
Điều này làm đẹp lòng Chúa, làm gương tốt cho người khác, và ích lợi cho linh hồn của chính người đó.
5:5 Không còn nghi ngờ gì về thái độ của Đức Chúa Trời đối với người gian dâm: họ không hề được dự phẩn kế nghiệp nước Đấng Chrisỉ và Đức Chúa Trời. Phán quyết này tương phản rõ nét với thái độ đương thời của thế gian cho rằng những người phạm tội về tính dục là bịnh tật và cần được chữa ưị về tâm thần. Con người nói gian dâm là một chứng bịnh; Đức Chúa Trời gọi đó là tội lỗi. Con người bỏ qua và dung túng tội đó; Đức Chúa Trời lên án tội ấy. Con người nói câu ưả lời là phân tâm học; Đức Chúa Trời nói câu trả lời là sự tái sanh.
Ba hạng người phạm tội được nêu rõ, cũng chính là ba hạng người có ương câu 3 - kẻ phạm tội gian dâm, kẻ ô uế, kẻ tham lam. ổ đây còn thêm một ý tưởng là người tham lam là người thờ lạy hình tượng. Một nguyên nhân khiến người này là người thờ lạy hình tượng ấy là: người có ấn tượng sai lầm về đặc điểm của Đức Chúa Trời: người quan niệm Đức Chúa Trời là Đấng tán thành những sự tham muốn nhục dục, nếu không người ấy chẳng bao giờ dám tham lam như thế. Một nguyên nhân khác khiến sự tham lam trỏ thành tội thờ hình tượng ấy là: nó đặt ý chí của chính con người ấy lên trên ý muốn của Đức Chúa Trời. Nguyên nhân thứ ba là nó dẫn đến sự thờ lạy tạo vật thay vì thờ phượng Đấng Tạo Hóa (Rôma 1:15).
Khi Phaolô nói những người như thế không được hưởng nước Đức Chúa Trời, ông muốn nói chính xác điều đó-
Những ai có đời sống đặc trưng bởi những tội này thì đều hư mất, thì đang sống ưong tội lỗi của họ và đang ưên đường đến địa ngục. Họ không ở ương vương quốc vô hình trong thời điểm hiện tại; họ sẽ không ở trong nước ấy khỉ Đấng Christ tái lâm để trị vì, và sẽ đời đời bị đuổi ra khỏi nước Thiên đàng. Vị sứ đổ không nói đây là những người dầu đang ở trong nước Đấng Christ nhưng sẽ bị mất mát tại Ngai Đoán Xét của Đấng Christ. Đề tài ở đây là sự cứu rỗi, chứ không phải phần thưởng. Có thể họ tuyên bố mình là Cơ Đốc nhân, nhưng qua nếp sống lạ chứng tỏ họ chưa hề được cứu. Đương nhiên, họ có thể được cứu, bằng cách ăn năn và tín nơi Đức Chúa Jêsus. Nhưng nếu hoán cải thật sự, họ sẽ không còn phạm các tội này nữa.
Lưu ý thần tánh của Đấng Christ được ám chỉ trong cụm từ nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đấng Christ được đặt ưên bình diện ngang hàng với Đức Chúa Cha trong tư cách Đấng Cai Trị Ưong vương quốc.
5:6 Rất nhiều người ưong thế giới này có thái độ ngày càng nhân nhượng và dung túng sự gian đâm. Họ nói rằng làm thỏa mãn những ham muốn của thân thể là điều cần thiết và cỏ ích lợi, đè nén những ham mê đó sẽ sinh ra những nhân cách méo mó và bị ức chế. Họ nói rằng nền đạo đức hoàn toàn là ví dụ của nền văn hóa mà chúng ta đang sống, và vì "tiền hôn nhân," "hôn nhân phụ," và quan hệ tính dục của "đồng tính luyến ái" (mà Lời Đức Chúa Trời lên án như là sự gian đâm, ngoại tình và bại hoại) được chấp nhận trong nền văn hóa của chúng ta, nên đáng phải hợp pháp hóa chúng. Thật ngạc nhiên, một số những phát ngôn nhân hàng đầu đang ủng hộ biến những tội tính dục thành vấn đề chấp nhận được lại là những nhân vật giữ địa vị cao trong những hội tự xưng là Hội Thánh. Bởi đó, những giáo dân nào luôn luôn nghĩ gian dâm là gian dâm thì giờ đây đang nghe hàng giáo phẩm nổi bật bảo đảm với họ rằng thái độ như thế là đã lạc hậu.
Cơ Đốc nhân đừng bị mắc bẫy bới một cuộc nói chuyện hai mặt như thế. Vì ấy là nhẵn những điều đó mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Thái độ của Chúa đối với những tội lỗi như gian dâm và ngoại tình được nhìn thấy Ưong Dânsố Ký 25:1-9: hai mươi bốn ngàn người Ysơraên bị giết vì họ đã phạm tội với phụ nữ Môáp. Thái độ của Chúa đối với đồng tính luyến ái được thể hiện khi Sôđôm và Gômôrơ bị tiêu diệt bới diêm sinh và lửa từ ười (Sáng Thế Ký 19:24,28).
Nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời không chỉ giáng xuống Ưong những hành động hình phạt siêu nhiên như thế. Những người phạm tội tính dục thì chuốc lấy sự đoán phạt của Ngài theo nhiều cách khác nữa. Có các hậu quả về thể xác như những bịnh hoa liễu và AIDS. Có những rối loạn về tính thần, về thần kinh và rối loạn tình cảm xuất hiện từ mặc cảm phạm tội. Có những thay đổi cá tánh - thường thì người nam mang tính đàn bà sẽ ngày càng trớ thành đàn bà hơn nữa (Rôma 1:27). Và đương nhiên sẽ còn sự đoán phạt sau
cùng và đời đời của Đức Chúa Trời trên những kẻ gian dâm và ngoại tình (Hêbơrơ 13:4). Sẽ không có sự thương xót cho con cái bạn nghịch - tức cho những người ra từ Ađam không vâng phục và những người cố ý đi theo ông để bất tuân lời Đức Chúa Trời (Khải Huyền 21:8).
5:7 Tín hữu được cảnh cáo nghiêm khắc để đừng dự phần vào một hành vi bất kính như thế. Làm như vậy tức là không tôn kính danh Đấng Christ, phá hoại đời sống người khác, làm hư hỏng lời chứng của chính mình, và mời gọi sự báo ưả kinh khiếp.
5:8 Để củng cố mệnh lệnh khẩn cấp trong câu 7, sứ đồ giờ đây giảng một bài súc tích về sự tối tăm và sự sáng (câu 8-14). Người Ềphêsô đã có thời là sự tối tăm, nhưng giờ đây họ là sự sáng láng trong Chúa. Phaolô không nói họ ở trong sự tối tăm, nhưng nói chính họ là hiện thân của sự tối tăm. Giờ đây nhờ liên hiệp với Chúa, họ đã Mỗ nên sự sáng. Ngài là sự sáng; họ ở ưong Ngài; vì vậy bây giờ họ là sự sáng trong Chúa. Từ đó ừở đi, tình trạng của họ phải tương xứng với địa vị của họ. Họ phải bước đi như các con sáng láng.
5:9 Phân đoạn trong ngoặc này giải thích thể loại bông trái sanh ra bới những người bước đi ương sự sáng.
Trái của Thánh Linh34 (Bản Việt Ngữ: "trái của sự sáng láng") bao gồm mọi hình thức của sự nhân từ, công bình và thành thật. Nhân từ ở đây là một thuật ngữ bao quát chỉ về toàn bộ sự xuất sắc đạo đức. Công bình nói đến sự ngay thẳng và thanh liêm ưong mọi cách đối xử với Đức Chúa Trời và con người. Thành thật là ngay thẳng, tính vô tư, tính thực tế. Kết hợp lại với nhau, bạn sẽ có sự sáng của một đời sống đầy -đẫy Đấng Christ tỏa soi trong quang cảnh tối tăm ảm đạm.
5:10 Những người bước đi Ương sự sáng không những sinh ra thể loại bông ứái được liệt kê trong câu trên, mà còn tìm điều chi vừa lòng Chúa. Họ đặt mọi tư tưởng, lời nói và hành động vào phương pháp thử nghiệm này. Chúa suy nghĩ gì về điều này? Điều này sẽ xuất hiện thế nào Ương hiện diện của Ngài? Mọi lãnh vực của đời sống đều được đưa ra dưới ánh sáng dò xét - cuộc đối thoại, tiêu chuẩn sống, ăn mặc, sách vở, công việc kinh doanh, những lạc thú, những thú tiêu khiển, đồ đạc vật dụng ương nhà, tình bạn, những kỳ nghỉ hè, xe hơi, và thể thao.
5:11 Tín hữu nên chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, bằng cách tham dự hoặc bằng bất kỳ thái độ nào dường như chỉ ra sự nhân nhượng hay dung túng. Những công việc của sự lối tăm này là vô ích đối với Đức Chúa Trời và con người. Chính đặc trưng của sự hoàn toàn vô ích này đã có lần thôi thúc Phaolô phải hỏi những Cơ Đốc nhân tại Rôma: "Thế thì anh em đã được kết quả gì? Ấy là quả mà anh em hiện nay đương hổ thẹn" (Rôma 6:21). Rồi chúng cũng là công việc của sự tối tăm: chúng thuộc về thế giới của đèn mờ, những tấm rèm che kín, những cánh cửa khóa, những căn phòng bí mật. Chúng phản chiếu sở thích tự nhiên của con người đối với tối tăm và căm ghét ánh sáng khi những việc làm của người là xấu xa
(Giăng 3:19). Tín hữu không những được kêu gọi phải kiêng những công việc vô ích của sự tối tăm, mà còn được kêu gọi tích cực quở trách chúng nữa. Tín hữu thực hiện việc này bằng hai cách: thứ nhất, bằng đời sống thánh khiết, và thứ nhì, bằng lời nói sửa trị dưới sự chỉ đẫn của Đức Thánh Linh.
5:12 Giờ đây sứ đồ giải thích vì sao Cơ Đốc nhân không được phép đồng lõa nhưng phải quở trách sự bại hoại đạo đức. Những tội lỗi gian ác .người ta đã phạm trong nơi kín giấu đã hạ thấp nhân phẩm đến nỗi chỉ đề cập đến thôi cũng đã hổ thẹn rồi, chứ đừng nói đến phạm nữa. Những hình thức bất thường của tội lỗi mà con người đã phát minh ra là tệ hại đến nỗi ngay cả mô tả chúng thôi cũng đã làm ô uế tâm trí của người nghe rồi. Vì vậy Cơ Đốc nhân được truyền phải tránh thậm chí cả việc nghe về chúng nữa.
5:13 Bất kỳ điều gì ớ trong tối tăm cũng đều được tỏ ra bơi sự sáng. Vì vậy, đời sống Cơ Đốc thánh khiết bày tỏ nét tương phản của những đời sống tội lỗi và chưa được tái sanh. Và những lời quớ trách thích hợp cũng bày tỏ đặc điểm thật của nó nữa. Blaikie minh họa:
Lấy ví dụ như khi Chúa chúng ta quở trách thói giả hình của những người Pharisi - đối với các môn đồ, những nếp sống thực tiễn của người Pharỉsỉ trước đó có vẻ như không gian ác lắm, nhiờig khi Đấng Christ chiêu soi ánh sáng thuần túy của chân lý trên họ, họ đã lộ ra đặc tính thật — họ đã bày tỏ và hiện vẫn bày tỏ sự đáng ghê tởm.35 Phần cuối câu 13 có thể lý giải rõ hơn là: vì điểu chi đã được tỏ ra thì là sự sáng.36 Điều này đơn giản có nghĩa: khi Cơ Đốc nhân thi hành chức vụ làm sự sáng của họ thì những người khác được đưa ra trước ánh sáng. Những con người gian ác được biến đổi trở nên con cái của sự sáng thông qua chức vụ quở trách của sự sáng.
Đương nhiên, đây không phải là một quy tắc không có ngoại lệ. Không phải tất cả mọi người nào bị phơi ra trước ánh sáng đều trở thành Cơ Đốc nhân. Nhưng nguyên tắc chung ương lãnh vực thuộc linh ấy là ánh sáng có phương cách tự tái tạo chính nó. Chúng ta thấy minh họa của nguyên tắc này trong I.Phierơ 3:1, ương câu đó người vợ đã tin Chúa được dạy cách chinh phục chồng chưa tin Chúa về cho Đấng Christ bằng tấm gương của đời sống họ: "Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo Đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ, cũng đủ hóa theo." Như vậy, sự sáng của những người vợ Cơ Đốc thắng hơn sự tối tăm của những người chồng ngoại giáo, và những người chồng trở nên sự sáng.
5:14 Sự sống của tín hữu phải luôn luôn đang giảng một bài giảng, luôn luôn phơi trần bóng tối tăm chung quanh, phải luôn luôn mở rộng lời mời này đến cho những kẻ chưa tin:
"Ngươi đương ngủ, hãy thức, Hãy vùng dậy từ trong đám người chết, Thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi."
Đây là tiếng nói của sự sáng phán cho những người đang ngủ Ưong bóng tối tăm và đang nằm trong sự chết thuộc linh. Ánh sáng này kêu họ đến
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với Sự Sống và sự soi sáng. Nếu họ đáp lại lời mời, Đấng Christ sẽ chiểu sáng họ và ban cho họ sự sáng.
5:15 Trong bảy câu kế tiếp, Phaolô đối chiếu những bước chân dại dột với nếp ăn ở cẩn thận bằng một loạt những lời khuyên tiêu cực và tích cực. Đầu tiên là lời nài nỉ chung cho độc giả chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Như đã nói trước đây, chữ "bước đi" (bản Việt Ngữ "ăn ở") là một ương những chữ chìa khóa của Thơ Tín: chữ này được đề cập bảy lần để mô tả "toàn bộ những hoạt động của đời sống cá nhân." Giữ cho khéo về sự ăn ở tức là sống theo địa vị con cái Đức Chúa Trời của chúng ta. xử mình như người dại dột có nghĩa ra khỏi bình điện cao cả này để xuống tới nếp ăn ở của con người thế gian.
5:16 Nếp ăn ở khôn ngoan kêu gọi chúng ta chuộc lại thì giờ (bản Việt Ngữ là "lợi dụng thì giờ") hoặc mua hết mọi cơ hội. Mỗi ngày đem đến những cánh cửa mở rộng của ngày ấy, tiềm năng lớn lao của ngày ấy. Lợi đụng thì giờ có nghĩa sống những cuộc đời nổi bật sự thánh khiết, nổi bật những hành động đầy lòng thương xót và những lời nói cứu giúp. Vấn đề này càng đặc biệt cấp bách vì đặc tính xấu của những ngày chúng ta đang sống đây. Chúng nhắc ta nhớ Đức Chúa Trời sẽ không luôn luồn tranh đấu với con người, ngày ân điển sẽ chóng hết, những cơ hội để thờ phượng, làm chứng và phục vụ ưên đất sẽ nhanh chóng kết thúc đời đời.
5:17 Vì vậy chúng ta chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của
Chúa là thế nào. Điều này hết sức quan trọng. Vì cớ điều xấu đang lan tràn dư dật và vì thì giờ ngắn ngủi, có thể chúng ta bị cám dỗ sử dụng những ngày của chúng ta ương hoạt động điên cuồng và bồn chồn theo cách chúng ta tự chọn. Nhưng làm như vậy có được gì hơn là phí sức. Điều quan ữọng là phải tìm ra ý muốn của Chúa đành cho chúng ta mỗi ngày và thực hiện ý muốn ấy. Đây là cách duy nhất để được kết quả và đạt hiệu suất cao. Chúng ta cũng hoàn toàn có khả năng thực hiện công tác Cơ Đốc theo những ý riêng, sức riêng của mình và hoàn toàn ra ngoài ý muốn Chúa. Đường lối khôn ngoan chính là nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời cho mỗi đời sống cá nhân chúng ta, rồi hoàn toàn vâng theo ý muốn Ngài.
5:18 Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng. Trong nền văn hóa Bắc Mỹ của chúng ta, mạng lịnh như thế dường như hoàn toàn gây sốc và thừa, vì kiêng rượu hoàn toàn là quy luật giữa vòng rất nhiều Cơ Đốc nhân. Nhưng chúng ta phải nhớ Kinh Thánh được viết cho tín hữu thuộc mọi nền văn hỏa, và tại nhiều quốc gia, rượu vẫn là thức uống khá phổ thông trên bàn ăn. Kinh Thánh không lên án cách dùng rượu, nhưng có lên án sự lạm dụng rượu. Có đề nghị dùng rượu làm thuốc (Châmngôn 31:6; I.Timôthê 5:23). Chúa Jêsus đã hóa nước thành rượu để dùng làm thức uống tại tiệc cưới Cana ở xứ Galilê (Giăng 2:1-11).
Nhưng việc sử dụng rượu đã trở thành nạn lạm dụng ưong những hoàn cảnh sau và bởi đó bị cấm:
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1.	Khỉ uống quá nhiều (Châmngôn 23:29-35).
2.	Khi trở thành một thói quen (I.Côrinhtô ố:12b).
3.	Khi gây vấp phạm cho lương tâm yếu đuối của tín hữu khác (Rôma 14:13; LCôrinhtô 8:9).
4.	Khi gây tổn thương cho lời làm chứng của Cơ Đốc nhân ừong cộng đồng và bởi đó không làm vinh hiển Đức Chúa Trời (I.Côrinhtô 10:31).
5.	Khi có bất kỳ nghi ngờ nào ữong ưí Cơ Đốc nhân về việc uống rượu (Rôma 14:23).
Phương án khác do Phaolô gợi ý để thay thế cho việc uống rượu là được đầy dẫy Thánh Linh. Sự liên kết này có lẽ thoạt tiên cũng làm chúng ta sửng sốt, nhưng khi đối chiếu và so sánh hai tình trạng, chúng ta thấy vì sao sứ đổ liên kết hai vấn đề theo cách này.
Thứ nhất, có nhiều điểm tương đồng nhất định:
Ì. Trong cả hai tình trạng, người ấy ở dưới một quyền lực ở bên ngoài mình. Trong trường hợp thứ nhất đó là sức mạnh của rượu có men (đôi khi còn được gọi "rượu mạnh"); ữong trường hợp kia đó là quyền năng của Thánh Lỉnh.
2.	Trong cả hai tình ưạng, người ấy đều nồng nhiệt sốt sắng. Trong ngày Lễ Ngũ Tuần, sự nồng nhiệt sốt sắng do Thánh Linh đem lại đã bị hiểu nhầm là do rượu mới gây ra (Công Vụ 2:13).
3.	Trong cả hai tình trạng, nếp ăn ở của người này đều bị ảnh hưởng - nếp ăn ở thuộc thể của người trong trường hợp say rượu, và hành vi đạo đức Ương trường hợp đầy dẫy Thánh Linh.
Nhưng có hai phương diện mà hai tình trạng ừên tương phản rõ rệt:
Ì. Trong trường hợp say rượu, có sự buông tuồng và trụy lạc. Đầy dẫy Thánh Linh không bao giờ dẫn đến những tình ữạng này.
2. Trong trường hợp say rượu, có tình trạng mất tiết độ. Nhưng ưái của Thánh Linh là tiết độ (Galati 5:22). Tín hữu nào được đầy dẫy Thánh Linh thì không bao giờ bị đẩy vượt ra ngoài tầm kiểm soát hoạt động của mình; tầm thần của đấng tiên ưi luôn luôn thuận phục đấng tiên ừi (I.Côrinhtô 14:22).
Đôi khi ữong Kinh Thánh, đầy dẫy Thánh Linh có vẻ được ưình bày như một ân tứ tối thượng của Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ, Giăng Báptít được đẩy dẫy Thánh Linh từ lúc còn ữong lòng mẹ (Luca 1:15). Trong trường hợp như thế, người được đầy dẫy Thánh Linh không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào cả. Người không phải cầu nguyện hay làm việc để được đầy dẫy Thánh Linh; Chúa ban Thánh Linh theo ý Ngài muốn. Trong Êphêsô 5:18 ở đây, tín hữu được truyền lệnh phải đầy dẫy Thánh Linh. Điều này bao gồm hành động của người ấy. Người phải đáp ứng những điều kiện nhất định. Đây không phải là điều tự động xảy đến nhưng là kết quả của sự vâng lời.
Vì cớ ấy, phải phân biệt sự đầy dẫy Thánh Linh với một số chức vụ nhất định khác của Thánh Lỉnh. Đầy đẫy Thánh Linh không phải là một với bất kỳ chức năng nào sau đây:
1. Phép báptem bởi Đức Thánh Linh. Đầy là công tác của Thánh Linh để kết hiệp tín hữu vào trong thân của Đấng Christ (I.Cồrinhtô 12:13).
2.	Công tác cư ngụ ữong tín đồ. Bới chức vụ này, Đấng Yên ủi đến ở ương thân thể của Cơ Đốc nhân và ban quyền năng cho người để sống thánh khiết, thờ phượng và phục vụ (Giăng 14: Ì ố).
3.	Sự xức dầu. Chính Thánh Linh là sự xức dầu, Đấng dạy con cái Đức Chúa Trời những điều thuộc về Chúa (IGiăng 2:27).
4.	Của cầm và ấn chứng. Chúng ta đã thấy Đức Thánh Linh ữong tư cách của cầm và bảo chứng cơ nghiệp cho các thánh đồ, và với tư cách ấn chứng, Ngài bảo đảm cho các thánh đồ được nhận cơ nghiệp (Êphêsô 1:13,14).
Đây là một số những chức vụ của Thánh Linh được thực hiện Ương con người tại giây phút người được cứu. Mỗi một người nào ở ương Đấng Christ thì tự động được phép báptem, được Thánh Linh cư ngụ ữong lòng, được xức dầu, được của cầm và ấn chứng.
Nhưng sự đầy dẫy lại khác hẳn. Đây không phải là một từng ưải khủng hoảng một lần đủ cả trong đời sống của một môn đồ; đúng hơn, đây là một tiến trình liên tục. Cách địch nguyên văn của mạng lịnh này chính là: "Phải đang được đầy đẫy Thánh Linh." Có thể bắt đầu như một từng trải khủng hoảng, nhưng điều này phải liên tục sau đó như một tiến trình từng khoảnh khắc một. Đầy dẫy Thánh Linh hôm nay sẽ không đủ cho ngày mai. Và đương nhiên đây là một tình trạng rất đáng ao ước. Trên thực tế, đây là tình trạng lý tưởng của tín hữu trên đất. Điểu này có nghĩa Thánh Linh tương đối không đang bị làm buồn khi Ngài thực hiện ý muốn Ngài trong đời sống của Cơ Đốc nhân, và tín hữu ấy bởi đó đang làm trọn vai ưò của mình trong chương trình của Đức Chúa Trời cho lúc bấy giờ.
Như vậy làm thể nào tín hữu đầy dẫy Thánh Lỉnh? Sứ đồ Phaolô không nói cho chúng ta biết ở đây trong thơ Êphêsô; ông chỉ truyền lệnh cho chúng ta phải đầy dẫy Thánh Linh. Nhưng từ các phần khác của Lời Chúa, chúng ta biết để được đẩy dẫy Thánh Linh, chúng ta phải:
1.	Xưng tội và bỏ mọi tội lỗi mình đã biết ương đời sống mình (I.Giăng 1:5-9). Hiển nhiên, một Đấng thánh khiết như thế không thể hành động tự do ữong một đời sống dung túng tội lỗi.
2.	Hoàn toàn đầu phục mình trước quyền kiểm soát của Ngài (Rôma 12:1,2). Điều này liên quan đến sự đầu phục ý chí, lý ưí, thân thể, thì giờ, tài năng, và những của báu của chúng ta. Mỗi một lãnh vực của đời sống người đều phải mớ ra và thuận phục quyền kiểm soát của Ngài.
3.	Để cho Lời của Đấng Christ ở đồi dào ưong chúng ta (Côlôse 3:16). Điều này gồm có việc đọc Lời Chúa, nghiên cứu Lời Chúa rồi vâng theo. Khi Lời Đấng Christ ở dư dật trong chúng ta, sẽ có những kết quả (Côlôse 3:16) giống như kết quả của sự đầy dẫy Thánh Lỉnh (Êphêsô 5:19).
4.	Cuối cùng, chúng ta phải được loại bỏ bản ngã (Galati 2:20). Để đổ đầy một chất mới vào ly, thì trước hết phải đổ hết chất cũ ra. Muốn được đầy dẫy Thánh Linh, trước tiên chúng ta phải trút hết chính mình đã.
Một tác giả vô danh viết:
Bạn đã bỏ toàn bộ gánh nặng của tội lỗi, rồi yên nghỉ trên công tác hoàn
tất của Đấng Christ thể nào, thì cũng hãy bỏ toàn bộ gánh nặng của đời sống và sự phục vụ của bạn, rồi yên nghỉ trên công tác hiện tại của Thánh Linh thể ấy. Mỗi buổi sáng hãy từ bỏ chính bạn, để được Thánh Linh dẫn dắt rồi đi ra ca ngợi Chúa và nghỉ ngơi, để Ngài điều khiển bạn và cả ngày của bạn. Suốt ngày hãy bồi đắp thói quen vui mừng nương cậy và vâng lời Ngài, chờ đợi Ngài dẫn dắt, soi sáng, quở trách, dạy dỗ, sử dụng, thực hiện những điều Ngài muốn trong bạn và cùng với bạn. Hãy kể hành động của Ngài như một sự kiện, hoàn toàn không dựa vào mắt thấy hay cảm giác. Chúng ta chỉ cứ tin và vâng lời Thánh Linh là Đấng Cai Quản đời sống chúng ta, và thôi đừng lo cố gắng tự cai quản mình nữa; bấy giờ trái của Thánh Linh sẽ xuất hiện trong chúng ta đúng như ý Ngài muốn để làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Một người có biết khi nào mình được đẩy dẫy Thánh Linh không? Thực ra, càng gần gũi Chúa bao nhiêu, chúng ta càng ý thức tình ưạng hoàn toàn không xứng đáng và tội lỗi của mình bấy nhiêu (Êsai 6:1-5). Trước mặt Chúa, chúng ta thấy mình không có gì để đáng kiêu hãnh (Luca 5:8). Chúng ta không thấy tâm linh mình có gì ưu việt hơn người khác, không hề cảm thấy "đã đến đích." Tín hữu nào đẩy dẫy Thánh Linh thì bận rộn với Đấng Christ chứ không bận rộn với bản ngã của mình.
Đồng thời, có thể người ấy nhận biết Đức Chúa Trời đang hành động trong và qua đời sống mình. Người thấy những điều xảy ra theo cách siêu nhiên. Người hiểu rõ những hoàn cảnh cách diệu kỳ. Nhiều đời sống được đụng đến để đem về cho Chúa. Các biến cố diễn ra đúng theo thời khóa biểu của Đức Chúa Trời. Ngay cả những sức mạnh trong cõi thiên nhiên cũng đứng về phía người; chúng dường như được xích vào bánh xe chiến xa của Chúa. Người nhìn thấy toàn bộ việc này; người nhận thấy Đức Chúa Trời đang hành động vì người và qua người; thế nhưng người cảm thấy mình thờ ơ cách kỳ lạ để không kể công cho mình. Tận ương noi sâu thẳm của đời sống, người nhận biết điều đó hoàn toàn thuộc về Chúa.
5:19 Giờ đây sứ đồ nêu bốn kết quả của sự đầy dẫy Thánh Linh. Thứ nhất, Cơ Đốc nhân đầy dẫy Thánh Linh thì lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau. Sự đầy dẫy thiên thượng sẽ mở miệng người để nói ra những điều thuộc về Chúa, và mở rộng tấm lòng để chia sẻ chúng cho người khác. Tuy có người thấy cả ba thể loại này là các phần của sách Thithiên, chúng ta hiểu chỉ phần ca vịnh là nói đến những tác phẩm được soi dẫn của Đavít, Asáp và nhiều người khác. Thơ thánh là những bài hát không được soi dẫn để trực tiếp quy sự thờ phượng và ngợi khen về cho Đức Chúa Trời. Bài hát thiêng liêng là mọi tác phẩm có lời để đề cập các chủ đề thuộc linh, dầu không nói trực tiếp với Đức Chúa Trời.
Bằng chứng thứ nhì của sự đầy dẫy Thánh Linh là niềm vui ưong lòng và ca ngợi Chúa: hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Đời sống đầy dầy Thánh Linh là một nguồn suối, sôi trào sự vui mừng (Công Vụ 13:52). Xachari là một minh
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họa: khi đầy dẫy Thánh Linh, ông đã hết lòng hát cho Chúa (Luca Ì :Ó7-7Ọ).
5:20 Kết quả thứ ba là sự tạ em: Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta. Khi Thánh Linh cai ưị, thì có lòng biết om Đức Chúa Trời, một ý thức biết ơn sâu xa, và biểu hiện tự phát của lòng biết ơn ấy. Không phải là thỉnh thoảng, nhưng là liên tục. Không những chỉ tạ ơn về những điều dễ chịu, nhưng tạ ơn mọi điều. Ai cũng có thể tạ ơn về ánh mặt ười; nhưng cần phải có quyền năng Thánh Linh mới có thể cảm tạ Chúa về những giông tố của cuộc đời.
Con đường ngắn nhất, chắc chắn nhất dẫn đến hạnh phúc trọn vẹn chính là:
Tập thói quen cảm tạ và ca ngợi Đức Chúa Trời về mọi điều xảy đến cho bạn. Vĩ chắc chắn bất kỳ điều gì có vẻ như tai ương xảy đến cho bạn, tiếu bạn cảm tạ và ca ngợi Chúa về tai họa đó, bạn biến nó thành phước hạnh. Nêu có thể làm nhiều phép lạ thì vẫn chưa ích lợi cho bạn bằng tinh thần tạ ơn này: vì không cần phải nói ra lời nào mà vẫn biển toàn bộ những điều gánh chịu tai ương ấy trở thành hạnh phúc. (Sưu Tầm)
5:21 Cách thử nghiệm thứ tư về sự đầy dẫy Thánh Linh ấy là kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Erdman khuyến cáo:
Đây là một cụm từ thường bị lãng quên.... cụm từ này nêu ra phương pháp thử nghiệm đời sống thuộc linh mà Cơ Đốc nhân hiếm khi áp dụng... nhiều người cảm thây những tiếng kêu lớn Halêlugia, những bài ca hân hoan và những người nói ngợi khen bằng thứ ngôn ngữ gần như "tiếng lạ" là toàn bộ bằng chứng được "đầy dẫy Thánh Linh." Có thể những thứ này là giả mạo, lừa dối và vô nghĩa. Vâng phục những người bạn Cơ Đốc nhân của chúng ta, thái độ khiêm tốn, khiêm nhường, không ưa tranh luận, nhẫn nại, mềm mại - đây là những bằng chứng không nhầm lẫn vào đâu được của quyền năng Thánh Linh... Sự thuận phục những người bạn cùng tin Đấng Christ như thế phải được thể hiện trong "kính sợ Đấng Christ," có nghĩa tôn kính Ngài là Đấng được công nhận là Chúa và Chủ của hết thảy}1
Như vậy, đây là bốn kết quả của sự đầy dẫy Thánh Linh - nói, hát, tạ ơn, và vâng phục. Nhưng còn ít nhất bốn kết quả khác nữa:
Ì. Dạn dĩ quở ữách tội lỗi (Công Vụ 13:9-12), và làm chứng cho Chúa (Công Vụ 4:8-12,31; 13:52-14:3).
2.	Quyền năng để phục vụ (Công Vụ 1:8; 6:3,8; 11:24).
3.	Lòng rộng rãi, không ích kỷ (Công Vụ 4-31,32).
4.	Tôn cao Đấng Christ (Công Vụ 9:17,20) và tôn cao Đức Chúa Trời (Công Vụ 2:4,11; 10:44,46).
Chúng ta nên sốt sắng ao ước được đầy dẫy Thánh Linh, nhưng chỉ để làm vinh hiển Đức Chúa Trời, chứ không phải vì vinh hiển riêng của chúng ta.
D. Kêu Gọi Sự Kỉnh Kiên Cá Nhân Trong Gia Sình Cừ Dóc (5:22-6:9)
5:22 Dầu ở đây bắt đầu phần mới, vẫn còn mối quan hệ chặt chẽ với cầu Kinh Thánh đi trước. Trong câu trước,
Phaolô liệt kê sự vâng phục nhau là một ương những kết quả của sự đầy dẫy thiên thượng. Trong phần từ 5:22 đến 6:9, ông trưng dẫn ba lãnh vực cụ thể trong gia đình Cơ Đốc mà Đức Chúa Trời muốn có sự thuận phục:
Vọ phải vâng phục chồng mình.
Con cái phải vâng phục cha mẹ
Tôi tớỹhải vâng phục chù.
Sự kiện mọi tín hữu đều trở nên một trong Đức Chúa Trời không có nghĩa phải bỏ đi những mối quan hệ trên ưần gian. Chúng ta vẫn phải tôn trọng hình thức thẩm quyền và cai quản khác nhau mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Mỗi một xã hội có thứ tự hẳn hoi đều căn cứ ưên hai cột trụ nâng đỡ -thẩm quyền và sự vâng phục. Phải có người thực thi thẩm quyền và có người vâng phục sự cai quản ấy. Nguyên tắc này cơ bản đến nỗi được tìm thấy ngay cả ương Ba Ngôi Đức Chúa Trời: "Dầu vậy tôi muốn anh em biết... Đức Chúa Trời là Đầu của Đấng Christ" (I.Côrinhtô 11:3). Đức Chúa Trời đã thiết lập chính quyền của con người. Bất kể chính quyền có gian ác đến đâu đi nữa, thế nhưng từ lập trường của Đức Chúa Trời thì chính quyền gian ác cũng còn tốt hơn là không có chính quyền, và chúng ta phải vâng phục chính quyển đó Ương chừng mực có thể vâng phục. Chúng ta không phải bất tuân hoặc chối Chúa. Không có chính quyền thì trở thành vô chính phủ, và không một xã hội nào có thể sống sót dưới tình trạng vô chính phủ.
Điều này cũng đúng ưong gia đình. Phải có một cái đầu, và phải có sự vâng phục cái đầu đó. Đức Chúa Trời đã chỉ định địa vị làm đầu được giao cho người nam. Ngài cho thấy điều này bằng cách dựng nên người nam trước, sau đó dựng nên người nữ cho người nam. Vì vậy, cả về trật tự và mục đích của cuộc sáng thế, Ngài đặt người nam đứng ở địa vị có thẩm quyền và người nữ ở địa vị thuận phục.
Thuận phục không bao giờ hàm ý sự thấp kém hom. Chúa Jêsus thuận phục Đức Chúa Cha, nhưng tuyệt đối Ngài không hề thấp kém hơn Đức Chúa Cha. Người nữ cũng không thấp kém hơn người nam. Trên nhiều phương diện, người nữ có thể còn troi hơn nữa -trong sự tận hiến, trong sự cảm thông, ttong sự siêng năng và chịu đựng cách anh hùng. Nhưng người nữ được truyền lịnh phải vâng phục chống mình, như vâng phục Chúa. Khi vâng phục thẩm quyền của chồng, người vợ đang vâng phục thẩm quyền của Chúa. Bản thân điều này đáng phải loại bỏ mọi thái độ lưỡng lự hoặc nổi loạn.
Lịch sử đầy dẫy những minh họa về sự hỗn độn xuất phát từ chỗ không vâng phục kiểu mẫu của Đức Chúa Trời. Bằng cách đảo lộn địa vị lãnh đạo, và hành động thay cho chồng, Ềva đã đưa tội lỗi vào nhân loại, cùng với toàn bộ mọi kết quả tàn khốc của nó. Trong những thời kỳ gần đây hơn, rất nhiều tà giáo đã khới xướng bới những người nữ đảo lộn địa vị thẩm quyền mà Đức Chúa Trời không hề dự định cho họ đảm trách. Những người nữ nào lìa bỏ phạm vi mà Đức Chúa Trời đã chỉ định cho họ thì có thể phá hoại Hội Thánh địa phương, làm tan vỡ hôn nhân, và phá hủy cả gia đình.
1192
ÊPHÊSÔ



ỀPHÊSÔ
 1193
1198
ÊPHÊSÔ



Mặt khác, không còn điều gì thu hút và hấp dẫn cho bằng một người nữ làm Ươn vai ưò Chúa đã giao cho nàng. Chân dung đầy đủ của một phụ nữ như thế được ừình bày Ương Châmngôn 31 - một đài kỷ niệm lâu dài cho người vợ và người mẹ nào làm đẹp lòng Đức Giêhôva.
5:23 Nguyên nhân vợ phải phục chồng chính là vì chồng là đầu vợ. Chồng giữ mối quan hệ với vợ y như mối quan hệ của Đấng Chrỉst đối với Hội Thánh. Đấng Chrisỉ là Đẩu Hội Thánh, Hội Thánh Là Thân Thể Ngài và Ngài là Cứu Chúa của Hội Thánh. (Chữ "Cứu Chúa" ở đây có thể mang ý nghĩa của "Đấng Bảo Tồn," giống như ở trong I.Timôthê 4:10, JND). Vì vậy chổng là đầu vợ, và chồng cũng là người bảo tổn vợ nữa. Với tư cách đầu, chồng yêu thương, lãnh đạo, đẫn đường; với tư cách người bảo tồn, chồng chu cấp, bảo vệ và chăm sóc vợ.
Chúng ta thảy đều biết trong thời chúng ta có phản ứng rất mạnh chống lại sự dạy dỗ này. Người ta lên án Phaolô là người độc thân cố chấp, người trọng nam khinh nữ, một người thù ghét phụ nữ. Hoặc họ nói quan điểm của ông phản ánh những phong tục xã hội thời bấy giờ nhưng không còn áp đụng cho thời nay nữa. Đương nhiên, những lời tuyên bố như thế là tấn công trực diện vào sự soi đẫn của Kinh Thánh. Đây không chỉ đơn thuần là lời nói của Phaolô; đây còn là Lời của Đức Chúa Trời. Bác bỏ lời này tức là bác bỏ chính Ngài và chuốc lấy khó khăn cùng thảm họa đến cho mình.
5:24 Không còn điều nào tôn cao vai trò của người vợ hơn là đem ví sánh với vai ưò của Hội Thánh trong tư cách Tân Nương Đấng Chrỉst. Sự thuận phục của Hội Thánh là mẫu mực cho người vợ noi theo. Vợ phải phục quyển chồng trong mọi sự - tức là mọi sự nào phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Không người vợ nào buộc phải vâng phục chồng nếu chồng đòi hỏi vợ thỏa hiệp lòng trung thành của nàng với Chúa Jêsus. Nhưng ương mọi mối quan hệ bình thường của đời sống, nàng phải vâng phục chồng, thậm chí chồng có là người chưa tin Chúa đi nữa.
5:25 Nếu những chỉ thị dành cho người vợ ữên đây chỉ đứng riêng một mình mà không có những huấn thị cao quý tương xứng cho người chồng, thì lời trình bày này sẽ là một chiều, nếu không nói là thiếu công bằng. Nhưng hãy để ý sự cân xứng tuyệt đẹp của chân lý Ương Kỉnh Thánh, và tiêu chuẩn tương xứng Kinh Thánh đòi hỏi cho người chổng. Kinh Thánh không dạy người chổng phải giữ cho vợ vâng phục; họ được truyền phải yêu thương vợ như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh. Người ta đã nói rất hay rằng không người vợ nào phiền lòng khi vâng phục người chồng yêu thương mình y như Đấng Christ yêu thương Hội Thánh. Có người viết về một người nam sợ mình đang làm buồn lòng Đức Chúa Trời vì đã yêu thương vợ mình quá nhiều. Một nhân sự Cơ Đốc hỏi ông ta xem ông có yêu vợ hem Đấng Christ yêu thương Hội Thánh không. Ông ta nói không. Nhân sự này nói "Chỉ khi nào vượt qua khỏi ranh giới đó thì anh mới đang yêu vợ mình quá nhiều." Tình yêu của Đấng Christ đành cho Hội Thánh được Ưình bày ở đây qua
ba hoạt động tôn nghiêm trải dài từ quá khứ cho đến hiện tại rồi đến tương lai. Trong quá khứ, Ngài đã bày tỏ tình yêu của Ngài cho Hội Thánh bằng cách phó chính mình Ngài vì Hội Thánh. Điều này nói đến sự chết hy sinh của Ngài trên thập tự giá. Tại đó, Ngài đã ừả giá lớn lao nhất để mua Tân Nương cho Ngài. Êva ra từ xương sườn của Ađam thể nào, thì trên một phương diện nào đó, Hội Thánh cũng được tạo dựng từ bên sườn bị thương của Cứu Chúa thể ấy.
5:26 Trong thời hiện tại, tình yêu của Ngài dành cho Hội Thánh được bày tỏ trong công tác thánh hóa của Ngài: để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh sạch. Khiến nên thánh có nghĩa là biệt riêng ra. về mặt địa vị, Hội Thánh đã được nên thánh rồi; về mặt thực tiễn, Hội Thánh đang được biệt riêng ra từng ngày. Hội Thánh sẽ ừải qua tiến ưình chuẩn bị về đạo đức và tâm linh, tương tự như tiến trình làm đẹp một năm mà Êxơtê phải ưải qua trước khi ra mắt vua Asuêru (Êxơtê 2:12-16). Tiến trình nên thánh được thực hiện bởi nước rửa và dùng Đạo làm cho tinh sạch. Nói đơn giản, điều này có nghĩa đời sống của tín hữu được tẩy sạch khi họ nghe Lời của Đấng Christ và vâng theo những lời ấy. Vì vậy Đức Chúa Jêsus phán với các môn đổ: "Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho" (Giăng 15:3). Và Ngài liên kết sự nên thánh với Lời Ngài trong lời cầu nguyện như thầy tế lễ thượng phẩm của Ngài: "Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật" (Giăng 17:17). Huyết của Đấng Christ tẩy sạch sự phạm tội và hình phạt tội lỗi một lần đủ cả thể nào, thì Lời Đức Chúa Trời cũng tẩy sạch liên tục khỏi sự ô uế và ô nhiễm của tội lỗi thể ấy. Phân đoạn này dạy Hội Thánh đang được tắm trong thời hiện tại, không phải bằng nước theo nghĩa đen, nhưng bằng tác nhân tẩy sạch của Lời Đức Chúa Trời.
5:27 Trong quá khứ, tình yêu của Đấng Christ được bày tỏ qua sự cứu chuộc chúng ta. Trong hiện tại, điều này được nhìn thấy qua sự nên thánh của chúng ta. Trong tương lai, sẽ được bày tỏ trong sự làm cho vinh hiển. Chính Ngài sẽ tỏ ra Hội Thánh đẩy vinh hiển, không vết, không nhẫn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Bấy giờ Hội Thánh sẽ đạt đến tột đỉnh của vẻ đẹp và ưọn lành thuộc linh.
A. T. Pierson hoàn toàn có quyền thốt lên:
Hãy suy nghĩ đến điều đó - khi đôi mắt toàn tri nhìn xem chúng ta vào lúc cuối cùng, trước sự thánh khiết tinh tuyền của Ngài, Ngài sẽ không thấy được bất cứ điều gì có thể giống như một nốt mụn hay nốt ruồi trên khuôn
mặt người. Thật không thể nào tưởng
''./38 nối!
F. w. Grant đồng tình:
Hội Thánh không có dấu hiệu nào của tuổi già, không một khiếm khuyết; bấy giờ không điều nào sẽ phù hợp với Ngài ngoại trừ sự nở hoa và cõi đời đời của một tuổi xuân đời đời, sự tươi mới của những tình cảm không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ suy tàn. Hội Thánh bấy giờ sẽ thánh khiết không chỗ trách được. Sau khi chúng ta biết
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về lịch sử Hội Thánh, sẽ thật kỳ lạ khi đọc điều này, nếu chúng ta không biết thể nào Đức Chúa Trời vinh hiển đã duy trì chiến thắng của Ngài trên tội lỗi và điều óc.39
5:28 Sau khi bay vút lên trong phần đề cập đầy hân hoan tuyệt diệu về tình yêu của Đấng Christ dành cho Hội Thánh, giờ đây Phaolô quay lại nhắc người chồng đây là khuôn mẫu họ phải bắt chước: Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Để bắt chước tình yêu của Đấng Christ, họ phải yêu vợ như yêu chính thân mình vậy.
Trong Hy văn, từ ngữ "chính" này xuất hiện sáu lần Ương câu 22-33. Cách sử dụng nhấn mạnh từ ngữ "chính" nhắc chúng ta nhớ ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho dân sự Ngài là chế độ một vợ một chồng. Dầu Ngài đã cho phép chế độ đa thê ữong Cựu Ước, nhưng Ngài không bao giờ tán thành và phê chuẩn nó.
Cũng thật thú vị khi thấy Phaolô dùng nhiều cách để mô tả mối quan hệ gần gũi của chồng và vợ. ông nói khi yêu vợ, người chồng đang yêu chính thân thể mình (câu 28a); chính mình (câu 28b,33); và "chính thân mình" (câu 29). Vì hôn nhân bao gồm sự liên hiệp thật của hai người, và cả hai trở nên một thịt, nên ai yêu vợ mình thì trên một ý nghĩa rất thực tế, người ấy đang yêu chính mình.
5:29 Con người sinh ra cùng với bản năng chăm sóc cho chính thân thể mình. Người cho thân thể ăn, cho mặc và tắm rửa; người giữ cho thân thể khỏi bị khó chịu, khỏi bị đau đớn và tổn hại.
Sự tồn tại liên tục của thân thể tùy thuộc nơi sự chăm sóc này. Điều quan tâm này là chiếc bóng mờ nhạt về sự quan tâm của Chúa đối với Hội Thánh.
5:30 Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. Ân điển Đức Chúa Trời thật lạ lùng biết bao! ơn ấy không những cứu chúng ta khỏi tội lỗi và địa ngục, mà còn kết hợp chúng ta vào trong Đấng Christ với tư cách các chi thể ương Thân mầu nhiệm của Ngài. Điều này nói lên biết bao nhiêu điều về tình yêu Ngài dành cho chúng ta: Ngài trìu mến chăm sóc chúng ta như chính thân thể Ngài. Sự chăm sóc tuyệt vời biết bao: Ngài nuôi dưỡng, làm nên thánh và huấn luyện chúng ta. An ninh biết bao: Ngài sẽ không ở trong Thiên đàng nếu không có các chỉ thể của Ngài cùng ở. Chúng ta hiệp một với Ngài ữong một sự sống chung. Bất kỳ điều gì ảnh hướng đến chi thể thì cũng ảnh hưởng đến Đầu nữa.
5:31 Giờ đây sứ đồ trích Sáng Thế Ký 2:24 trình bày quan niệm nguyên thủy của Đức Chúa Trời khi thiết lập quan hệ hôn nhân. Trước hết, quan hệ của người nam với cha mẹ mình được thay thế bởi một sự trung thành cao hem, tức là lòng trung thành với vợ mình. Để thực hiện lý tưởng cao cả của mối quan hệ hôn nhân, người nam lìa cha mẹ và dính díu với vợ mình. Đặc điểm thứ nhì ấy là vợ và chồng trở nên một thịt: có sự liên hiệp thực tế của hai người. Nếu ghi nhớ hai sự kiện cơ bản này, một mặt họ sẽ loại được những rắc rối đối với bố mẹ của vợ (chồng), và mặt khác loại được những xung đột Ưong hôn nhân.
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5:32 Sự mẩu nhiệm ấy là lớn, tồi nói về Đấng Chrỉsỉ và Hội Thánh vậy.
Giờ đây Phaolô đưa phần thảo luận về mối quan hệ hôn nhân tiến đến đỉnh điểm bằng cách công bố sự thật kỳ diệu cho đến nay vẫn chưa ai biết, tức là: vợ đối với chồng thể nào, thì HỘI Thánh đối với Đấng Christ cũng thể ấy.
Khi Phaoỉô nói sự mẩu nhiệm này là lớn, ông không có ý bảo điều này rất huyền bí. Trái lại, ông muốn nói những hàm ý của chân lý này thật lớn lao. Sự mầu nhiệm là mục đích tuyệt diệu được giấu kín ữong Đức Chúa Trời trải các thời đại trước, nhưng giờ đây hiện được bày tỏ ra. Mục đích là từ các dân kêu gọi ra một dân để ưở thành Thân Thể và Tân Nương của Con vinh hiển Ngài. Mối quan hệ hôn nhân này bới đó tìm được một hình bóng tương xứng hoàn hảo của nó Ưong mối quan hệ giữa Đấng Chrisỉ và Hội Thánh.
Đồng tâm tình với Chúa:
Chúa Jêsus, Đấng được vinh hiển,
Quý mến Hội Thánh mà Ngài đã
đổ huyết thay cho,
Là thân thể và Tân Nương của
Ngài.
- Mary Boxvỉey Peters 5:33 Câu cuối này tóm tắt điều Phaolô đang nói về chồng và vợ. Đối với người chồng, lời khuyên kết thúc này như sau: mỗi người trong anh em -không một ngoại lệ nào - phải yêu vợ như chính mình. Không phải chỉ như cách mình có thể yêu mình, nhưng công nhận một sự thật vợ là một với mình. Đối với vợ, lời khuyên là: Còn vợ phải liên tục kính trọng và vâng lời chồng. Giờ đây hãy dừng lại suy nghĩ ừong chốc lát! Điều gì xảy ra nếu những huấn thị thiên thượng này được dân sự Đấng Christ tuân giữ rộng rãi ngày nay? Câu ưả lời thật hiển nhiên. Sẽ không còn xung đột, không còn ly thân , không có ly dị. Gia đình chúng ta sẽ càng giống với tiên vị của Thiên đàng hơn bao giờ hết.
6:1 Trong đoạn 5, chúng ta biết một trong những kết quả của sự đầy dẫy Thánh Linh chính là thuận phục nhau. Chẳng hạn chúng ta thấy một người vợ đầy dẫy Thánh Linh thì vâng phục chồng mình. Giờ đây chúng ta học biết con cái đầy dẫy Thánh Linh sẵn lòng thuận phục thẩm quyền của cha mẹ. Bổn phận nền tảng của mọi con cái là vâng lời cha mẹ mình trong Chúa. Cho dù con cái có là Cơ Đốc nhân hay không, hoặc cha mẹ có là Cơ Đốc nhân hay không, thì cũng vẫn không có gì khác biệt. Mối quan hệ cha mẹ - con được thiết lập cho toàn nhân loại, chứ không chỉ riêng cho các tín hữu mà thôi. Mạng lịnh truyền vâng phục... trong Chúa có nghĩa: thứ nhất, con cái phải vâng phục với thái độ biết rằng khi vâng phục như vậy là đang vâng phục Chúa: sự vâng phục của con cái đối với cha mẹ phải dường như thể là vâng phục Chúa. Thứ nhì, điều này có nghĩa con cái phải vâng phục trong mọi vấn đề nào đi đúng theo ý muốn Đức Chúa Trời. Nếu cha mẹ ra lịnh cho con cái phải phạm tội, thì con cái không bị bắt buộc phải tuân theo. Trong trường hợp như thế, con cái nên nhã nhặn từ chối và gánh chịu mọi hậu quả cách khiêm nhường và không ưả đũa. Tuy nhiên, Ương mọi trường hợp khác, con cái phải vâng phục.
ở đây nêu bốn nguyên nhân vì sao con cái phải vâng lời. Thứ nhất, điều đó là phải lẽ. Nguyên tắc cơ bản sẵn bên ương chính cấu trúc của nếp sống gia đình ấy là: những người nào còn ấu trĩ, xốc nổi, thiếu kinh nghiệm, thì phải vầng phục thẩm quyền của cha mẹ, là những người lớn tuổi hơn và khôn ngoan hơn.
6:2 Nguyên nhân thứ nhì là điều ấy đúng với Kinh Thánh, ớ đây Phaolô ừích Xuất Êdíptô Ký 20:12: Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (cũng xem Phụctruyền Luậtlệ Ký 5:16). Mạng lịnh truyền hiếu kính cha mẹ là mạng lịnh đầu tiên ưong Mười Điều Răn có một lời hứa ban phước cụ thể kèm theo. Điều răn truyền con cái tôn kính, yêu thương và vâng lời cha mẹ.
6:3 Nguyên nhân thứ ba là vì những ích lợi tốt nhất của con cái: hầu cho ngươi được phước. Hãy suy nghĩ điều gì sẽ xảy đến cho một đứa con mà cha mẹ không dạy dỗ cũng không sửa trị nó! Bản thân nó sẽ rất khốn khổ và không thể dung hòa được ương xã hội.
Nguyên nhân thứ tư là vâng lời giúp được sống trường thọ: hầu cho ngươi ỞƯỢc sống lâu trên đất. Trong Cựu Ước, đứa con Do Thái nào chịu vâng lời cha mẹ thì thật sự được hưởng cuộc đời trường thọ. Trong thời đại Tin Lành này, đây không phải là một quy tắc không có ngoại lệ. Sự vâng lời của người con không phải luôn luôn liên kết với trường thọ. Một đứa con chu toàn bổn phận có thể chết rất sớm. Nhưng nói chung, đúng là nếp sống có kỷ luật và vâng phục đem lại sức khỏe và trường thọ, còn đời sống nổi loạn và liều lĩnh thường đẫn đến chết yểu.
6:4 Những huấn thị cho con cái giờ đây được cân bằng với lời khuyên cho bậc cha mẹ. Chã mẹ đừng nên chọc giận con cái vì những yêu cầu vô lý, vì hà khắc quá đáng, hay vì rầy mắng không ngừng. Trái lại, nên nuôi dưỡng con cái trong sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa. sửa phạt nói đến kỷ luật và sửa trị, có thể bằng lời hoặc bằng roi vọt. Khuyên bảo có nghĩa cảnh cáo, quở trách la rầy. Việc nuôi con phải "trong Chúa," có nghĩa được thực thi đúng theo ý muốn của Ngài như đã bày tỏ ưong Kinh Thánh, và được thực thi bởi những người hành động với tư cách người đại diện của Chúa.
Susannah Wesley, mẹ của mười bảy người con, trong đó có John và Charles, đã có lần viết:
Cha mẹ nào nghiên cứu để khuất phục ý chí riêng của con mình, thì đã cộng tác với Đức Chúa Trời để đổi mới và cứu rỗi một linh hồn. Cha mẹ nào nuông chiu ý chí đó, thì đã làm công việc của ma quỉ, khiến cho tôn giáo trở nên phi thực tiễn, làm cho sự cứu rỗi không thể đạt được, và làm toàn bộ những điều người có thể làm để đày đọa con mình, cả linh hồn và thăn thể đến đời đời.40
6:5 Môi trường thứ ba và là môi trường chót của sự thuận phục ưong gia đình Cơ Đốc chính là môi trường của tôi tớ đối với chủ. Từ ngữ Phaolô sử dụng ở đây là đầy tớ không lương hay nô lệ, nhưng các nguyên tắc áp đụng được cho cả tôi tớ hay người làm công thuộc mọi thể loại.
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Bổn phận thứ nhất của người làm công ấy là đối với kẻ làm chủ mình theo phẩn xác. Cụm từ "chủ mình theo phẩn xác" nhắc chúng ta nhớ người chủ có pháp quyền ữên công tác thuộc thể hay tính thần, nhưng không thể ra lịnh trong các vấn đề thuộc linh hay ra lịnh cho lương tâm.
Thứ nhì, tôi tớ phải có thái độ tôn ừọng. Hãy run sợ không cỏ nghĩa quỵ lụy một cách hèn nhát, hoặc kinh hoàng cách đáng khinh; những chữ này muốn nói đến sự tôn ừọng ương đúng bổn phận và SỢ xúc phạm đến Chúa và người chủ.
Thứ ba, sự phục vụ phải là sự siêng năng, hay là làm với lòng thật thà. Chúng ta nên nỗ lực để giao sáu mươi phút làm việc cho mỗi giờ được nhận lương.
Tiếp theo, công việc của chúng ta phải nên như đối với Đấng Christ. Những từ ngữ này cho thấy đáng ra không có sự phần biệt thật sự nào giữa việc thế tục và việc thiêng liêng. Toàn bộ những việc chúng ta làm đều phải là từ Chúa - xét việc chi làm đẹp lòng và tôn kính Ngài và thu hút người khác đến với Ngài. Những công tác nhỏ mọn nhất và tầm thường nhất ương đời sẽ trở nên cao quý và đáng Ưọng khi được thực hiện vì vinh hiển của Chúa. Thậm chí cả việc rửa chén bát cũng vậy! Đây là lý do một số bà nội trợ Cơ Đốc đặt câu khẩu hiệu này Ương bồn rửa chén của họ: "Sự phục vụ Chúa tại đây mỗi ngày ba lần."
6:6 Chúng ta phải luôn luôn siêng năng, không những khi chủ đang đứng trông coi, mà còn biết rằng Chủ của chúng ta luôn luôn theo dõi. Khuynh hướng tự nhiên là bê ưễ chểnh mảng khi chủ vắng mặt, nhưng đó là một hình thức gian lận. Tiêu chuẩn thực hiện của người Cơ Đốc không được phép thay đổi tùy theo vị trí địa lý của đốc công. Một khách hàng nọ có lần kèo nài một Cơ Đốc nhân làm nhân viên bán hàng đưa cho ông nhiều hơn khoản ông đã ưả tiền, bảo đảm với Cơ Đốc nhân này rằng người chủ không nhìn thấy. Nhân viên bán hàng trả lời: "Chủ của tôi luôn luôn theo dõi!" Là tôi tớ của Đấng Christ, chúng ta đáng phải lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, có nghĩa là thành thật khao khát làm đẹp lòng Ngài. Erdman nói:
Lao động trở nên cao quý khôn lường bởi những suy xét như thế này. Công tác của một nô lệ tầm thường nhất có thể được trở nên cao quý khi thực hiện sao cho đẹp lòng Đấng Christ, với thiện ý, với tấm lòng sẵn sàng và sốt sắng, như để nhận được sự chấp thuận của Chúa.41
6:7 Rồi chúng ta cũng phục vụ với lòng yêu mến. Không phải chỉ để tỏ ra tuân thủ ở bề ngoài đang khỉ bề ương đang sôi trào uất hận, nhưng làm việc cách vui vẻ và sẵn lòng. Dẫu người chủ quá quắt không chịu nổi, lạm dụng, đối xử phi lý, công việc của chúng ta vẫn có thể làm như đang hầu việc Chúa, chứ chẳng phải như hầu việc người ỉa. Chính loại hành vi siêu nhiên này mới cất lên tiếng nói mạnh mẽ nhất trong thế giới chúng ta đang sống đây.
6:8 Động cơ lớn lao để thực hiện mọi việc như là làm cho Chúa chính là biết bảo đảm Ngài sẽ ban thưởng mỗi
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một việc lành như thế. Bất luận là tôi mọi hay người tự chủ cũng không khác biệt gì. Chúa để ý mọi công việc nào -dù dễ chịu hay không thể chịu nổi -được thực hiện cho Ngài, và Ngài sẽ ban thưởng cho mỗi người thực hiện công việc đó.
Trước khi rời phần nói về tôi tớ, cần nêu một số nhận định:
Ì. Tân Ước không lên án chế độ nô lệ theo đúng nghĩa của từ. Trên thực tế, Tân Ước ví tín hữu thật như một nô lệ (tôi tớ không lương) của Đấng Christ (câu 6). Nhưng Tin Lành đi đến đâu thì nơi đó biến mất những lạm dụng chế độ nô lệ - chủ yếu bởi cải cách đạo đức.
2.	Tân Ước nói nhiều về nô lệ hơn nói về vua. Có thể điều này phản ảnh sự thật là không có nhiều người khôn ngoan, kẻ quyền thế, kẻ cao quý được gọi (I.Côrinhtô 1:26). Chắc hầu hết Cơ Đốc nhân đều ở trong những tầng lớp thấp hơn về kinh tế và xã hội. Điểm nhấn mạnh vào nô lệ cũng cho thấy những đầy tớ làm công việc vặt vãnh nhất cũng không bị loại trừ khỏi những phước hạnh tinh tuyển nhất của Cơ Đốc giáo.
3.	Hiệu quả những huấn thị cho nô lệ này được nhìn thấy qua sự kiện: ngay từ thời đầu của Cơ Đốc giáo, tại những cuộc đấu giá, nô lệ Cơ Đốc thường được mua với giá cao hom những đầy tớ không lương ngoại giáo. Đáng ra điều này cũng phải đúng cho ngày nay, để những người làm công Cơ Đốc sẽ quý giá đối với chủ của họ hơn những người chưa hề được ân điển của Đức Chúa Trời đụng đến.
6:9 Chủ cũng phải được dẫn dắt bới đồng những nguyên tắc chung như đầy tớ. Chủ phải công bằng, nhân từ và ngay thẳng. Chủ đặc biệt phải cẩn thận ưánh lối nói hung bạo hay đe dọa. Nếu họ biết kỷ luật trong lãnh vực này, thì họ không bao giờ phải dùng đến nhục hình với tôi tớ. Và họ phải luôn luôn nhớ họ cũng có một Chủ, cùng một Chủ ở trên Thiên đàng, cũng giống như nô lệ kia vậy. Những phân biệt ưên trần gian được xóa bỏ trước hiện diện của Chúa. Cả người chủ lẫn đầy tớ một ngày kia sẽ phải khai ưình với Người Chủ trên Thiên đàng.
E. Những Lãi Khuyên về Chiến Trận Cổ Đốc (6:10 20)
6:10 Phaolô sắp kết thúc thơ tín. Gởi thơ cho toàn bộ gia đình của Đức Chúa Trời, ông đang kêu gọi thúc giục họ như những lính chiến của Đấng Christ. Mỗi con cái thật của Đức Chúa Trời chẳng mấy chốc sẽ học biết đời sống Cơ Đốc là một trận chiến. Các đạo binh Satan sẽ dốc hết sức cản ưở, ngăn chận công tác của Đấng Christ và hạ gục để loại từng cá nhân chiến binh Đấng Christ ra ngoài vòng chiến. Tín hữu càng kết quả cho Chúa bao nhiêu, thì càng gặp những trận tấn công của kẻ thù khủng khiếp bấy nhiêu: ma quỉ không phí đạn dược của nó cho những Cơ Đốc nhân ưên danh nghĩa. Bằng sức riêng, chúng ta không hề địch nổi ma quỉ. Vì vậy mạng lịnh chuẩn bị đầu tiên ấy là phải liên tục được làm mạnh mẽ trong Chúa và trong những nguồn tài nguyên vô biên của sức toàn năng Ngài. Những chiến binh giỏi nhất của Đức Chúa Trời là
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những người ý thức sự yếu đuối và không kết quả của chính họ, và là những người chỉ nương cậy nơi Ngài mà thôi. "Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh" (I.Côrinhtô l:27b). Sức toàn nằng của Ngài chấp nhận sự yếu đuối của chúng ta.
6:11 Mạng lịnh thứ nhì liên quan đến nhu cầu cần bỉnh giáp thiên thượng. Tín hữu phải mặc lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để có thể đứng vững mà địch cùng những mưu kế của ma quỉ. Cần phải được vũ ừang đầy đủ; một hoặc hai mảnh binh giáp sẽ không đủ. Chỉ có binh giáp đầy đủ của Đức Chúa Trời chu cấp mới giữ chúng ta khỏi bị thương. Ma quỉ có nhiều mưu kế khác nhau - làm ngã lòng, làm thất vọng, làm lúng túng, thất bại về đạo đức, sai lầm về giáo lý. Nó biết điểm yếu nhất của chúng ta và nhắm công kích ngay điểm đó. Nếu không thể vô hiệu hóa chúng ta bằng phương pháp này được, nó sẽ cố thử phương pháp khác.
6:12 Chiến trận này không phải là vấn đề tranh chiến với những ữiết gia không kính sợ Đức Chúa Trời, những vị tư tế xảo quyệt, những người theo tà giáo phủ nhận Đấng Christ, hay những người cai trị vô tín. Chiến ừận này nghịch cùng các thế lực của ma quỉ, nghịch cùng hàng binh đoàn các thiên sứ sa ngã, cũng các tà linh nắm ương tay thế lực lớn lao. Dầu chúng ta không nhìn thấy họ, nhưng chúng ta bị bao vây không ngừng bởi các hữu thể ác linh. Tuy đúng là ác linh không thể ở ương một tín hữu thật, nhưng có thể áp bức và hà hiếp người. Cơ Đốc nhân đừng ám ảnh cách bịnh hoạn với đề tài của niềm tín vào ma quỉ; cũng đừng sống ứong sợ hãi ma quỉ. Với binh giáp của Đức Chúa Trời, Cơ Đốc nhân có mọi điều mình cần để giữ chiến địa của mình trước những trận tấn công của ma quỉ. Sứ đồ nói các thiên sứ sa ngã này là chủ quyển, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nẩy, cùng các thẩn dữ ở các miền trẽn trời vậy. Chúng ta không đủ kiến thức để phân biệt giữa những thể loại này; có lẽ chúng nói đến những bậc cai trị thần linh với nhiều cấp độ thẩm quyền khác nhau, chẳng hạn như tổng thống, thống đốc, thị trưởng, ủy viên xét theo thước đo của con người vậy.
6:13 Khi Phaolô viết thư, chắc ông đang bị binh lính Lamã canh gác với binh giáp đầy đủ. Luôn luôn nhanh chóng nhìn thấy những bài học thuộc linh ương lãnh vực tự nhiên, nên ông áp dụng ngay: chúng ta bị quân thù ghê gớm đánh bọc sườn; chúng ta phải mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để có thể đứng vững khỉ chiến trận lên đến hồi tàn khốc nhất, và vẫn thấy mình đứng vững khi khói lửa chiến trường tan đi. Ngày khốn nạn chắc nói đến bất kỳ thời điểm nào kẻ thù áp đến chúng ta như nước lũ. Sự chống đối của Satan dường như diễn ra thành đạt sóng lớn, áp tới rồi cuốn rút đi. Ngay cả sau khi Chúa bị cám dỗ ừong đồng vắng, ma quỉ cũng chỉ tạm lìa Ngài (Luca 4:13).
6:14 Món thứ nhất trong binh giáp được nhắc đến là dây nịt lưng của lẽ thật. Đương nhiên chúng ta phải trung
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tín giữ vững lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời, nhưng cũng cần để cho lẽ thật nắm giữ chúng ta nữa. Chúng ta phải áp dụng lẽ thật vào đời sống hằng ngày của mình. Khi trắc nghiệm mọi thứ bởi lẽ thật, chúng ta tìm được sức mạnh và sự bảo vệ ữong chiến trận.
Món thứ nhì là giáp ngực bằng sự công bình. Mỗi tín hữu đều được mặc lấy sự công bình của Đức Chúa Trời (Il.Côrinhtô 5:21), nhưng tín hữu ấy cũng phải thể hiện sự ngay thật và công bình trong đời sống cá nhân của mình. Có người nói: "Khi một người được mặc lấy sự công bình thực tiễn, thì không thể đánh gục người ấy được. Lời nói không binh vực mình được trước sự buộc tội, nhưng một đời sống tốt thì binh vực được." Nếu lương tâm chúng ta không có tội đối với Đức Chúa Trời và con người, ma quỉ không có cớ gì để nhắm vào được. Đavít đã mặc lấy giáp bằng sự công bình ưong Thithiên 7:3-5. Đức Chúa Jêsus đã mặc áo giáp ấy mọi lúc (Êsai 59:17).
6:15 Người lính này cũng phải lấy sự sẩn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép. Điều này gợi ý sự sẵn sàng ra đi đem theo tin mừng của sự bình an, và do đó xâm lăng vào lãnh thổ quân thù. Khi nghĩ xả hơi Ương lều của mình thì chúng ta đang gặp hiểm họa chết người. Sự an toàn của chúng ta được tìm thấy khi đi theo bước chân đẹp đẽ của Cứu Chúa trên các núi cao, đem tín tốt lành và công bố sự bình an (Êsai 52:7; Rôma 10:15).
Xin Chúa lấy hai chần tôi đây Khiến lẹ làng đẹp đẽ cho Ngài
- Frances Ridley Havergal
6:16 Ngoài ra, người lính còn phải cầm thuẫn của đức tin để khi các tên lửa của kẻ dữ xông thẳng đến người, chúng sẽ trúng vào chiếc thuẫn và rớt xuống đất cách vô hại. Đức tin ở đây là lòng tín vững chắc nơi Chúa và nơi Lời Ngài. Khi những cám dỗ bùng lên, khi gặp nghịch cảnh, khi nghi ngờ tấn công, khi sự đe dọa hòng nhận chìm, đức tin ngước nhìn lên và nói: "Tôi tín Đức Chúa Trời."
6:17 Mão trụ do Đức Chúa Trời ban chính là sự cứu rỗi (Êsai 59:17). Bất luận trận chiến có khốc liệt đến đâu, Cơ Đốc nhân này vẫn không nản lòng sợ hãi, vì biết chiến thắng cuối cùng của mình đã được bảo đảm. Sự bảo đảm được giải thoát chung cuộc giữ cho người khỏi rút lui hay đầu hàng. "Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta?" (Rôma 8:31)
Cuối cùng, người lính này cầm gươm của Thánh Linh, là Lời Đức Chúa Trời. Minh họa cổ điển cho điều này ấy là cách Chúa chúng ta sử dụng thanh gươm Thánh Linh đối đầu với Satan. Ba lần Ngài ừích Lời Đức Chúa Trời -không phải chỉ là những câu hú họa, nhưng là những câu phù hợp mà Thánh Linh đã ban cho Ngài ương trường hợp đó (Luca 4:1- 13). Lời42 Đức Chúa Trời ở đây không nói đến toàn bộ Kinh Thánh, nhưng là một phần cụ thể của Kỉnh Thánh phù hợp nhất với tình huống.
David Watson nói:
Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mọi sự bảo vệ có cần. Chúng ta phải thấy có "lẽ thật" về bước đường chúng
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ta đồng đi với Chúa, và thấy đời sống của chúng ta là phải lẽ ("công bình ") với Đức Chúa Trời và với nhau, đi đến đầu chúng ta cũng tìm cách đem lại hòa bình, cùng nhau giương cao thuẫn đức tin để dập tắt những mũi tên lửa của ma quỉ, phải thấy chúng ta bảo vệ tâm trí mình khỏi sợ hãi và lo lẳng vốn rất dễ tấn công chúng ta, và chúng ta sử dụng Lời Chúa thật hiệu quả trong quyền năng của Thánh Linh. Hãy nhớ rằng chính bởi những nhát đâm gươm liên tiếp bằng Lời Đức Chúa Trời mà Chúa Jêsus đã chiến thắng kẻ thù Ngài
-í/í        .í 43
trong đông văng.
6:18 Sự cẩu nguyện được nhắc đến không với tư cách một phần của binh giáp, nhưng chúng ta sẽ không đánh giá thấp tầm quan ương của sự cầu nguyện nếu bảo rằng sự cầu nguyện là bầu không khí mà người lính này đang sống và thở ưong đó. Người lính phải mặc lấy binh giáp và đối diện với kẻ thù ương tính thần cầu nguyện này. cẩu nguyện phải liên tục, chứ không phải rải rác; phải là thói quen chứ không phải một hành động tách biệt. Sau đó người lính cũng phải sử dụng đủ mọi thứ cầu nguyện: cầu nguyện chung và riêng; cầu nguyện có chủ tâm và tự phát; nài xỉn và cầu thay; xưng tội và hạ mình; ca ngợi và tạ ơn.
Và phải cẩu nguyện trong Thánh Linh tức là được Thánh Linh cảm thúc và dẫn dắt. Những lời cầu nguyện ữang trọng được lập lại thuộc lòng chỉ bởi học vẹt (không suy nghĩ gì đến ý nghĩa của chúng) - có giá ưị gì khi họ đang chiến đấu chống lại các đạo binh của địa ngục? Cũng phải cảnh giác khi cẩu nguyện: tỉnh thức về điểu đó. Chúng ta phải cảnh giác trước sự buồn ngủ, tâm ưí đi lan man, và bị ám ảnh với nhiều vấn đề khác. cầu nguyện đòi hỏi sự ham thích, sắc bén, tỉnh táo và tập trung thuộc linh. Và phải bển đỗ khi cầu nguyện. Chúng ta phải cứ liên tục cầu xin, tìm kiếm, gõ cửa (Luca 11:9). Phải dâng lời khẩn nài cho hết thảy các thánh đổ. Họ cũng đang tham chiến nữa, và cần được hậu thuẫn bởi lời cầu nguyện của các chiến hữu của họ.
6:19 Về yêu cầu cá nhân của Phaolô, "cũng hãy vì tôi," Blaikie nhận định:
Hãy đánh dấu ý tưởng không liên quan đến thầy tế lễ này! Không phải Phaolô có cả kho ân điển cho mọi người Ếphêsô, nỉuừig ông đang cần lời cầu nguyện của họ để ân điển cần có sẽ được ban đến cho ông từ một kho hằng sống duy nhất kia.44
Phaolô đang viết từ ữong tù. Thế nhưng ông không xin họ cầu thay cho ông được sớm thả ra. Trái lại, ông cầu xin được có lời nói để khi mở miệng ra Chúa cho ông tự do mọi bể để bày tỏ lẽ mẩu nhiệm của đạo Tin Lành. Đây là lần cuối cùng Phaolô nhắc đến sự mầu nhiệm ương thơ Êphêsô. ở đây, sự mẩu nhiệm được ưình bày như nguyên nhân cho sự xiềng xích của ông. Thế nhưng ông không hề tiếc nuối. Hoàn toàn trái lại! Ông muốn rao giảng lẽ mầu nhiệm ấy ngày càng nhiều hơn nữa.
6:20 Sứ giả (đại sứ) thường được ban quyền đặc miễn ngoại giao để khỏi bị bắt và bị tù. Nhưng con người sẽ nhân nhượng hầu như mọi thứ còn hem là nhân nhượng Tin Lành. Không một đề tài nào khơi dậy cảm xúc, sự thù địch nghi ngờ, và khơi dậy sự bắt bớ như là
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đề tài Tin Lành. Vì vậy đại diện của Đấng Christ là một vị sứ giả trong vòng xiểng xích. Eadie nói rất hay:
Đại sứ đến từ Đấng Tể Trị Tối Thượng quyền năng nhất, phụ trách một tòa đại sứ cao quý và khẩn cấp vô song, mang theo những giấy giới thiệu xác thực không thể nhầm lẫn vào đâu được, lại là người đang bị nhốt trong chốn ngục tù.AS
Phần cụ thể trong sứ điệp Phaolô khiến những người theo chủ nghĩa duy tôn giáo thiển cận thù oán chính là lời ông tuyên bố những người Do Thái tin Chúa Jêsus và người ngoại tin Chúa Jêsus giờ đây được lập thành một xã hội mới, chia sẻ những đặc ân bình đẳng, và công nhận Đấng Christ là Đầu.
F. Những Lãi Chào Thăm Cá Nhân của Phaolô (6:21-24)
6:21,22 Phaolô đang sai Tichicơ từ Rôma đến Êphêsô để cho các thánh đồ biết ông hiện ra thể nào. Ông tiến cử Tichicơ như là anh em rất yêu dấu của chúng ta, là tôi tớ trung thành của Chúa. Tân Ước chỉ nói đến người này năm lần. ông là người ở trong đoàn truyền giáo đồng đi với Phaolô từ Hylạp đến Asia (Công Vụ 20:4). Ông là sứ giả của vị sứ đồ cho những Cơ Đốc nhân tại Côlôse (Côlôse 4:7); sứ giả đến Êphêsô (đối chiếu 6:21 với II.Timôthê 4:12) và chắc làm sứ giả đến với Tít tại Cơrết (Tít 3:12). Sứ mạng gồm hai phần của ông lần này là thông báo cho các thánh đồ biết về phúc lợi của Phaolồ trong tù, và cũng khích lệ lòng họ, làm dịu bớt mọi nỗi sợ hãi không cần thiết.
6:23 Trong những câu kết thúc này, chúng ta có lời chào thăm đặc trưng của
Phaolô - bình an và ân điển. Kết hiệp hai từ này lại, ông chúc độc giả toàn bộ mọi hạnh phước. Cũng trong việc kết hợp những từ ngữ đặc trưng của người Do Thái và người ngoại, có lẽ ông đang nói câu cuối cùng còn ẩn khuất về sự mầu nhiệm của Tin Lành -người Do Thái và người ngoại giờ đây được hiệp nên một trong Đấng Christ. Trong câu 23, ông ước ao độc giả được sự bình an, sự yêu thương cùng đức tin. Sự bình an sẽ bảo vệ tấm lòng họ ương mọi hoàn cảnh của cuộc đời. rinh yêu thương sẽ giúp họ có thể thờ phượng Đức Chúa Trời và cộng tác với nhau. Đức tín sẽ ban quyền năng cho họ lập nhiều kỳ công trong chiến ừận Cơ Đốc. Toàn bộ các om phước này ra từ Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, một sự thực không thể có được nếu Đức Chúa Cha và Đức Chúa Jêsus Christ không bình đẳng với nhau.
6:24 Cuối cùng, vị sứ đồ yêu dấu cầu chúc ân điển ở với hết thảy những người kính mến Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta bằng một tình yêu thành thật và không thể hư hoại được. Tình yêu Cơ" Đốc thật có phẩm chất vĩnh viễn: ngọn lửa của tình yêu ấy có thể nhiều lúc cháy leo lết và thấp dần, nhưng không bao giờ bị đập tát.
Nhà tù Lamã đã đầu hàng người bạn tù nổi tiếng của nó từ lâu. Vị đại sứ đổ đã nhận lấy phần thưởng của mình và thấy mặt Đấng Yêu Dấu của ông. Nhưng lá thư này vẫn còn ở với chúng ta - vẫn tươi mới và sống động y như ngày được viết ra từ tấm lòng và ngòi bút của ông. ổ thế kỷ hai mươi, thơ này vẫn phán với chúng ta những lời nói dạy dỗ, cảm thúc, cáo trách và khuyên bảo.
Để kết luận phần giải nghĩa thơ Êphêsô, chúng ta thấy mình hết lòng đồng ý với lời của H. w. Webb-Peploe:
Có lẽ không một tác phẩm nào trong Quyển Sách Của Đức Chúa Trời oai nghiêm và tuyệt diệu đến như vậy: và do đó, không ai — dù là sứ giả đến từ chính Đức Chúa Trời đi nữa - có thể thưởng thức thỏa đáng thơ tín này trong khoảng không gian đã được chia cho chúng ta. Tôi hy vọng chúng ta được đến gần thơ tín này, đơn sơ tìm kiếm những lời dạy về sự nên thánh, là những lời dạy để nhờ đó chúng ta được sai ra đi sống cuộc đời cao quý hơn từ trước đến nay, và nhờ đó nhận được quyền năng để làm vinh hiển Đức Chúa Trời.
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THƠ GỞI CHO NGƯỜI PHILÍP

Giới Thiệu
"Một bộ sách nhỏ trang nhã, gói ghém trong bìa ân điển."
-J. H.Jowett
I. Vị Trí Độc Đáo Trong Kỉnh Thánh
"Hội Thánh Đầu Tiên" của một giáo phái tại bất kỳ thị ừấn hay thành phố nào đều giữ uy thế đặc biệt trong mắt môn đồ giáo phái đó. Vì vậy, hãy hình dung tầm quan ương của Hội Thánh được biết đến đầu tiên - trước khi chưa hề có bất kỳ giáo phái nào -không những tại một thị trấn mà thôi, nhưng của cả toàn Châu Âu! Đó là hội chúng tại thành Phỉlíp, trong vùng Macedonia cổ (phía bắc Hy lạp). Cơ Đốc nhân Phương Tây đáng phải vui mừng biết đường nào (và ngay cả những người chưa tin Đấng Christ nữa, nếu họ biết về sản phẩm phụ đầy phước hạnh của Cơ Đốc giáo mà họ được hưởng) vì Phaolô đã đáp lại "tiếng gọi của người Maxêđoan" và đổi sang hướng tây, chứ không đi theo hướng đông, trong chuyến truyền giảng cho đế quốc Lamã! Có lẽ Đại Lục Châu Á ngày nay đã sai nhiều giáo sĩ Cơ Đốc đến Châu Âu và Bắc Mỹ thay vì ngược lại, nếu như ngày trước Tin Lành không đến vững tại Âu Châu.
Hội chúng tại thành Philíp rất rời rộng, thường xuyên gởi khoản chu cấp cho Phaolô. Và theo cách nói của con người, đó là nguyên nhân cho "bức thơ cảm tạ" này.
Nhưng thơ Philíp còn trối hơn thế rất nhiều. Đây thực sự là bức thơ của sự vui mừng - những hình thức của đanh từ "vui mừng" và động từ "vui mừng" xuất hiện hơn mười hai lần trong bốn đoạn của thơ tín. Phaolô đã biết cách sống vui mừng trong những lúc thuận tiện cũng như nghịch cảnh (4:11). Cũng ít có những ừanh luận hay khuyến cáo tiêu cực Ưong Thơ Tín "lạc quan" này.
Nguyên nhân chính khiến Cơ Đốc nhân có thể vui mừng ấy là Con Đức Chúa Trời đã vui lòng đến ưần gian này làm Con Người - và làm Tôi Tớ tại đây! Ngài Chúa còn không chỉ dừng lại ở công tác chửa bịnh và dạy dỗ, đi suốt con đường đến sự chết - thậm chí chết ưên cây thập tự. Philíp 2:5- 11 diễn đạt chân lý vĩ đại này ương phân đoạn tuyệt vời mà rất nhiều người tín là bài thánh ca của những Cơ Đốc nhân đầu tiên, được Phaolô trích dẫn hoặc do chính ông sáng tác. Thậm chí phân đoạn này còn được dùng để dạy về sự hiệp một thông qua sự hạ mình. Trong Tân Ước, giáo lý không hề tách rời khỏi bổn phận, như thường có giữa vòng những người đi nhà thờ thời hiện đại - đem lại những kết quả thật đáng buồn.
Như vậy, đây là thơ Philíp, một trong những sách vui vẻ nhất và hấp
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dẫn nhất ưong toàn bộ Lời Đức Chúa Trời.
li. Quyển Tác Giả
Vì hầu hết học giả xem như không thể bác bỏ quyền trước tác thơ Philíp của Phaolô, nên chúng ta hầu như trưng dẫn bằng chứng này để ủng hộ tính hoàn chỉnh. Một số học giả nghĩ họ thấy dấu vết của hai bức thơ kết hợp thành một Ương thơ Philíp, hoặc ít nhất là phân đoạn nói về Đầy Tớ (2:5- 11) đã được chèn thêm vào. Không có bằng chứng nào của thủ bản để chứng minh các thuyết này.
Ngoại chứng rất vững chắc. Những tác giả trích dẫn thơ này sớm nhất -thường nói cụ thể thơ này do Phaolô viết - gồm có Ignatius, Clement ở Rome, Polycarp, Irenaeus, Clement ở Alexandria, và Tertullian. cả "bộ kinh điển" của Marcion và Bộ Kinh Điển Muratorian đều quy sách này cho Phaolô.
Bên cạnh những câu nói rõ ràng về Phaolô ở 1:1, toàn bộ bút pháp và cách dùng lời lẽ đều mang âm hướng của Phaolô. Các lập luận chống tác quyền của Phaolô thường là không quan trọng, chẳng hạn như cho rằng câu nói đến "các giám mục và các chấp sự" ừong 1:1 đòi hỏi niên hiệu ữễ hơn quãng đời của Phaolô. Điều này sẽ đúng nếu chúng ta lý giải các ý tưởng có muộn sau này về các giám mục ngược trở về thế kỷ thứ nhất. Nhưng Phaolô dùng chữ các giám mục (episkopoi, từ ngữ Hy lạp chỉ về những giám thị hay những người giám sát) cả ương Các Thơ Tín Mục Vụ và Côngvụ 20:28 như từ ngữ đồng nghĩa với trưởng lão. Cũng nên lưu ý, một hội chúng đơn lẻ này đã được nói đến như là có các vị giám mục ở số nhiều.
H. A. Kennedy tóm tắt nội chứng rất hay:
Có lẽ không một thơ tín nào khác của Phaolô mang dấu ấn tính xác thực dứt khoát hơn thế. Có tính đơn sơ ngay thật, có nét tinh tế của cảm xúc, sự dốc tuôn thành thật của tấm lòng không thể nào bắt chước được.1
IU. Thời Điểm Viết
Giống như thơ Êphêsô, Côlôse và Philêmôn, thơ Philíp được viết ương tù, vì vậy được xếp vào loại "Những Thơ Tín Trong Tù (hoặc Trong cảnh Lưu Đày)." Nhưng tuy ba thơ kia hầu như chắc chắn được viết và gởi gần cùng lúc với nhau (khoảng năm 60 S.C.), rõ ràng thư Philíp được viết ra hơi muộn hơn. Marcion nói rõ Phaolô viết thơ Philíp từ Rôma, và điều này rất khớp với 1:13 và 4:22, là những câu gợi ý Rôma là nơi xuất phát. Phaolô bị giam hai năm ở Rôma; ương thơ có những manh mối gợi ý thơ Philíp được viết ra gần cuối thời kỳ đó. Lấy ví dụ, 1:12- 18 hàm ý có khoảng thời gian dài để rao giảng tại Thành Vĩnh cửu (Eternal City) kể từ khi Phaolô đến. Vụ xử án Phaolô sắp đến hổi quyết định (và có lẽ theo cách tích cực - được phóng thích) dường như được tỏ ra trong 1:12,13,19,23-26.
Những sự kiện này, kết hợp với thời gian cho phép để viết thư, những cuộc thăm viếng, và những món quà tài chánh được ám chỉ trong thơ, cho chúng ta thời điểm viết thơ là cuối năm ỎI S.C..
IV. Bối Cảnh Và Chủ Để
Thật là ngày quan trọng ương lịch sử truyền giáo Cơ Đốc khi sứ đồ Phaolô đến tận thành Trôách trong Hành Trình Truyền Giáo Thứ Nhì. Trôách nằm ở bờ biển tầy bắc của Tiểu Á, bên kia Biển Aegean từ Hy lạp. Một đêm nọ ưong sự hiện thấy, một người Maxêđoan đến nói với sứ đồ: "Hãy qua xứ Maxêđoan mà cứu giúp chúng tôi" (Côngvụ 16:9). Phaolô lập tức thu xếp lên thuyền xuôi buồm đến Macedonia cùng với Timôthê, cũng có Luca và Sila đi cùng. Họ đặt chân trước hết lên đất Châu Ấu tại thành Neapolis, sau đó tiến vào nội địa đến thành Philíp. Thành này bấy giờ là thuộc địa của Lamã, dưới quyền của các quan Lamã, và dân cư của thành được ban các quyền lợi cùng đặc ân công dân Lamã.
Đến ngày Sabát, những nhà truyền giảng Tin Lành đi xuôi bờ sông đến nơi có một nhóm phụ nữ có thói quen nhóm lại cầu nguyện (Côngvụ 16:13). Trong số đỏ có Lyđi, người buôn hàng sắc tía từ thành Thiatirơ. Lyđi tiếp nhận sứ điệp Tin Lành, và ứở thành tân tín hữu đầu tiên của Cơ Đốc giáo trên lục địa Âu Châu.
Nhưng thời gian Phaolô ở tại Philíp không hoàn toàn bình an. Một cô gái bị quỷ bói khoa ám (để đoán trước các sự kiện tương lai), gặp các đầy tớ Chúa, đi theo họ trong ít lâu, cứ kêu lên: "Những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời rát cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi" (Côngvụ 10:17). Không chap nhận lời chứng của một người bị quỷ ám, sứ đồ truyền quỷ ra khỏi cô gái. Khi người chủ của cô ta - là người được lợi lớn từ những lời bói toán của cô - nhìn thấy điều xảy ra, họ nổi giận cùng Phaolô. Họ lôi Phaolô và Sỉla vào phố chợ đến trước các đại diện của Rôma. Đến lượt các thượng quan này ra lệnh đánh đòn Phaolô và Sila rồi ném vào ngục.
Đến đây ai ai cũng biết chuyện xảy ra trong nhà tù Philíp. Phaolô và Sỉla cứ cầu nguyện và hát ngợi khen Đức Chúa Trời đến nửa đêm. Thình lình có cơn động đất lớn, các cửa ngục mở ra, xiềng của tù nhân rơi xuống. Cai ngục ngỡ tù nhân ưốn thoát hết rồi nên toan tự sát, lúc đó Phaolô bảo đảm với cai ngục rằng các bạn tù vẫn không chạy ưốn. Lúc đó cai ngục kêu lên: "Các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi?" Câu ưả lời thật đáng nhớ: "Hãy tín Đức Chúa Jêsus Christ thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi" (Côngvụ lố:31). Ân điển Đức Chúa Trời có thêm thành tích mới tại thành Philíp. Đến sáng, các quan chức địa phương thúc giục Phaolô và những bạn đồng hành rời thành phố càng nhanh càng tốt. Phaolô không chịu. ông nhắc họ nhớ đã đánh ông, là một công dân Lamã, rồi bỏ tù khi chưa xét xử công bằng. Sau khi các thượng quan cứ tiếp tục nài xin họ rời thành phố, Phaolô và đồng bạn trước hết đến thăm nhà của Lyđi rồi sau đó rời khỏi thành (Côngvụ 16:40).
Khoảng mười năm sau, Phaolô viết thơ cho người Phỉlíp. ông lại bị tù lần nứa. Người Phiỉíp nghe Phaolô bị tù, nên gởi quà tài chánh đến cho ông. Épbaphôđích lãnh ừách nhiệm đem
món quà này đến cho Phaolô. Giao xong, Épbaphôđích quyết định ở lại thêm ít lâu để giúp sứ đồ ương cảnh hoạn nạn. Chính Épbaphôđích bị bịnh đang khi thực hiện những bổn phận này; ưên thực tế, ông gần chết. Nhưng Chúa thương xót, chữa lành ông một lần nữa. Giờ đây ông sẵn sàng trở về thành Philíp, về với hội chúng quê hương của mình, và vì thế sứ đồ gởi ông đem thơ cảm ơn này đi.
Philíp là một trong những thơ tín riêng tư nhất, dạt dào tình cảm nhất của Phaolô. Thơ cho thấy rõ hội chúng này được yêu quý rất đặc biệt trong lòng ông. Khi đọc thơ, chúng ta khám phá mối ràng buộc dịu dàng giữa vị đại sứ đồ và Hội Thánh được ông thành lập.
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CHÚ GIẢI
I. LỜI CHÀO THĂM, CA NGƠI VÀ CẦU NGUYỆN CỦA PHA0LÔ (1:1-11)
1:1 Phaolô và Timôthê được liên kết với nhau trong phần mở đầu thơ tín. Điều này không có nghĩa Timôthê giúp viết thơ này. Timôthê ở với Phaolô từ khi vừa mới đến thăm thành Philíp, vì vậy các thánh đồ tại đó biết rõ ông. Giờ đây Timôthê ở với Phaolô khi sứ đồ mở đầu thơ tín này.
Lúc này đây Phaolô đã là một cụ già (Philêmôn 9), trong khi Timôthê còn rất
trẻ. Vì vậy một trẻ một già cùng mang chung ách phục vụ Người Chủ Tốt Nhất ứong mọi chủ. Jowett diễn đạt điều này rất hay: "Đây là sự liên hiệp của mùa xuân và mùa thu; của lòng nhiệt tình với kinh nghiệm; của sốc nổi với khôn ngoan; của trông cậy dịu dàng với sự bảo đảm yên tính và phong phú."2
Cả hai đều được mô tả là tôi tớ cùa Đức Chúa Jêsus Chrỉst. cả hai đều yêu mến Chủ của họ. Những mối dây của Gôgôtha ràng buộc họ đời đời vào công tác phục vụ Cứu Chúa.
Thơ gởi cho hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Jêsus Christ, ở thành PhiIíp, cùng cho các giám mục và các chấp sự. Chữ "hết thảy" xuất hiện khá thường xuyên ương thơ. Phaolô quan tâm ưìu mến đến hết thảy dân sự Chúa.
Các thánh đổ trong Đức Chúa Jêsus Christ & thành Phỉlíp mô tả địa vị kép của các tín hữu này. Xét về địa vị thuộc linh, họ được Đức Chúa Trời biệt riêng trong Đức Chúa Jêsus Christ. Xét về vị trí địa lý, họ ở tại Philíp. Đồng thời một lúc ở tại hai nơi!
Sau đó sứ đồ nhắc đến các giám mục và các chấp sự. Các giám mục là trưởng lão hay giám thị trong một hội chúng - những người quan tâm chăn bầy của Đức Chúa Trời và dẫn dắt bầy bằng tấm gương kính sợ Chúa của họ. Mặt khác, các chấp sự là những tôi tớ của Hội Thánh ấy, những người hẳn là chủ yếu lo các vấn đề vật chất, chẳng hạn như tài chánh, V.V..
Chỉ có ba nhóm này Ưong Hội Thánh - thánh đồ, giám mục, và chấp sự. Nếu lúc đó đã có hàng giáo phẩm phụ trách, ắt hẳn Phaolô cũng đề cập đến chính mình ông nữa. Thay vào đó, ông chỉ nói đến các giám mục (ở số nhiều) và các chấp sự (cũng số nhiều).
Ổ đây, chúng ta có bức ứanh đáng lưu ý về tính đơn sơ của sinh hoạt Hội Thánh ưong những ngày đầu. Các thánh đổ được đề cập trước hết, sau đó đến những người hướng dẫn thuộc linh của họ, và cuối cùng là những đẩy tớ ừên ữần thế này của họ. Tất cả chỉ có thế mà thôi!
1:2 Trong lời chào thăm điển hình của Phaolô, ông cầu chúc các thánh đồ được ân điển và bình an. Ân điển ở đây không phải là ân điển đến cho tội nhân tại lúc hoán cải, mà là ân điển phải liên tục nhận tại ngai ân điển để cứu giúp trong thì giờ có cần dùng (Hêbơrơ 4: Ì ó). Tương tự, bình an Phaolô muốn cho họ không phải là được hòa thuận với Đức Chúa Trời, vì điều đó đã thuộc về họ rồi, nhưng là sự bình an của Đức Chúa Trời đến thông qua sự cầu nguyện và tạ ơn (4:6,7).
Cả hai phước hạnh này đều ra từ Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Đức Chúa Jêsus Christ. Vị sứ đồ tôn kính Đức Chúa Con ngay khi tôn kính Đức Chúa Cha (Giăng 5:23). Phaolô không hề nhầm lẫn, Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời.
1:3 Giờ đây Phaolô dốc tuôn bài ca tạ ơn. Nhưng đó không phải là điều mới với vị sứ đồ. Các vách tường của nhà tù Philíp đã vang dội các bài ca do Phaolô và Sila hát dâng lên Chúa trong chuyến thăm Phiíp lần đầu. Khi viết những lời này, chắc ông đang là tù nhân tại Rồma - nhưng ông vẫn đang hát "những bài
ca ương đêm." Một Phaolô bất khuất biết bao! Mỗi lần nhớ đến người Philíp, lòng ông lại rộn lên lời tạ ơn. Họ không những là con cái của ông ương đức tin, nhưng ừên nhiều phương diện, họ còn tỏ ra là Hội Thánh gương mẫu nữa.
1:4 Mỗi khi cẩu nguyện, ông khẩn cầu cho người Philíp cách hổn hở. Đối với ông, được cầu thay cho họ thì vui thích biết bao - chứ không phải là công việc lao dịch buồn tẻ. Từ phân đoạn này cùng nhiều phân đoạn khác tương tự Ương tác phẩm của Phaolô, chúng ta biết ông là con người cầu nguyện. Chẳng cần phải tìm thêm nguyên nhân khiến ông được Chúa đại dụng cách kỳ diệu đến thế. Khi nhớ đến mức độ đi lại của ông cùng biết bao nhiêu Cơ Đốc nhân ông quen biết, chúng ta thật kinh ngạc khi thấy ông vẫn duy trì mối quan tâm cá nhân và mật thiết đối với hết thảy họ như vậy.
1:5 Nguyên nhân cụ thể khiến ông tạ ơn chính là sự thông công của họ để đẩy mạnh Tin Lành từ buổi ban đầu cho đến bây giờ. Thông công có thể gồm cả hỗ ượ tài chánh, nhưng cũng mở rộng đến sự hậu thuẫn bằng lời cầu nguyện và tận tâm tận hiến để loan truyền Tin Lành. Khi Phaolô đề cập đến "buổi ban đẩu," ta không khỏi thắc mắc liệu người cai ngục còn sống khi nghe đọc thơ này trước hội chúng tại thành Philíp hay không. Nếu còn sống, phần Phaolô giới thiệu tín hữu Phỉlíp chắc chắn khiến lòng người cai ngục rộn ràng sự đồng cảm và đáp ứng.
1:6 Khi sứ đồ nghĩ đến buổi khởi đầu tốt đẹp của những tín hữu ương đời sống Cơ Đốc, ông tin chắc Đức Chúa
Trời sẽ hoàn tất việc lành Ngài đã khởi sự.
Câng tác mà sự nhân lành Ngài đã khởi sự,
Cánh tay sức mạnh của Ngài sẽ hoàn tất;
Lời hứa của Ngài là phải Amen, Và không bao giờ dang dở.
- Augustus M. Toplady
Việc lành có thể chỉ về sự cứu rỗi của họ, hoặc cũng có thể chỉ về sự dự phần tài chánh cách tích cực để phát triển Tin Lành. Ngày của Đức Chúa Jêsus Christ chỉ về thời điểm Ngài tái lâm đón dân sự Ngài ưở về quê hương Thiên đàng và chắc cũng bao gồm cả ngai đoán xét của Đấng Chrỉst, là lúc sẽ duyệt xét và ban thướng cho sự phục vụ Ngài.
1:7 Phaolô cảm thấy mình có cớ cảm tạ Chúa về người Philíp. Trong lòng ông chất chứa những ký ức lâu bền về việc họ đã trung thành với ông biết bao, bất luận ông đang bị xét xử, ở trong tù hay đang trên đường đi để binh vực và làm chứng đạo Tin Lành. Binh vực đạo Tin Lành nói đến chức vụ để ừả lời cho những người phê bình, còn làm chứng đạo Tin Lành lại liên quan đến việc làm sứ điệp càng vững bền hơn ữong lòng những người đã tin rồi. w. E. Vine nói: "Tin Lành vừa lật đổ kẻ thù của Tin Lành vừa làm vững mạnh những bạn hữu của Tin Lành."3 Ân điển ỏ đây nói đến sức mạnh không xứng đáng được nhận từ Chúa ban để thi hành công việc Chúa trước những chống đối kinh khiếp.
1:8 Ký ức về sự hợp tác trung tín của họ khiến sứ đồ khao khát được ở
cùng họ một lần nữa. Ông kêu gọi Đức Chúa Trời làm chứng ông trìu mến họ biết dường nào bằng lòng yêu dấu của Đức Chúa Jẽsus Christ. Biểu hiện yêu thương của Phaolô lại càng đáng lưu ý hơn nữa khi chúng ta nhớ ông sinh ra là người Do Thái và đang viết thơ cho những người thuộc dòng dõi ngoại bang. Ân điển Đức Chúa Trời đã ưiệt hạ sự thù ghét thuở xưa, và giờ đây họ hết thảy là một trong Đấng Christ.
1:9 Giờ đây lời tạ ơn nhường chỗ cho sự cầu nguyện. Phaolô sẽ cầu thay cho họ được sự giàu có, an ủi, hay được thoát khỏi hoạn nạn? Không, ông cầu xin để lòng yêu thương của họ có thể thêm lẽn không ngừng trong sự thông biết và suy hiểu. Mục đích chính của nếp sống Cơ Đốc là yêu mến Đức Chúa Trời và người đồng loại của mình. Nhưng tình yêu thương không phải chỉ là vấn đề cảm xúc. Để phục vụ Chúa hiệu quả, chúng ta phải sử dụng sự khôn ngoan cũng như sự thông hiểu (biện biệt). Nếu không, những nỗ lực của chúng ta có khuynh hướng ưở nên vô ích. Vì vậy ở đây Phaolô không những cầu nguyện để người Philíp sẽ tiếp tục thể hiện tình yêu Cơ Đốc, mà còn để tình yêu của họ được thực thi trong sự thông biết và suy hiểu ữọn vẹn.
1:10 Tình yêu thương được soi sáng như vậy sẽ giúp họ nghiệm thử những điều xuất sắc hơn nữa. Trong mọi lãnh vực của đời sống, có một số điều tốt, và còn có những điều tốt hơn. Điều tốt thường là kẻ thù của điều tốt nhất. Để phục vụ kết quả, cần phải phân biệt rõ những điều này.
Tình yêu thương được soi sáng cũng sẽ giúp họ ữánh những điều nghi là sai trật hoặc những sai ưật thực sự. Phaolô muốn họ thành thực (bản Việt Ngữ dịch là "được tính sạch"),4 có nghĩa là hoàn toàn ưong sáng, không chỗ ưách được trong ngày của Đức Chúa Jêsus Chrỉst. Không chỗ trách được không có nghĩa là vô tội. Hết thảy chúng ta đều phạm tội, nhưng người không chỗ ưách được là người đã xưng ra và lìa bỏ tội đó, cầu xin sự tha thứ từ những người mà mình đã phạm tội cùng họ, và bồi thường bất cứ lúc nào có thể được.
Ngày của Đấng Christ cũng như trong câu 6, chỉ đến ngày cất Lên và sự đoán xét các việc làm của tín hữu tiếp sau đó.
1:11 Lời khẩn cầu cuối của sứ đồ là để Cơ Đốc nhân được đẩy trái công bình, tức là đẩy trái do sự công bình sinh ra, hoặc được đầy dẫy mọi đức hạnh Cơ Đốc để hợp thành một đời sống công bình. Nguồn của những đức hạnh này là Đức Chúa Jẽsus Christ, và mục đích của chúng là làm sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời. Lời cầu xin này của Phaolô tương đồng chính xác với những lời trong Êsai 61:3: "Hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình (được đẩy trái công bình), là cây Đức Giêhồva đã trổng (đến bởi Đức Chúa Jêsus Christ), để [Ngài] được vinh hiển (làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời.)"
Lehman Strauss viết: "Chữ 'Ưái' liên kết mật thiết với mối quan hệ của chúng ta với Đấng Christ và kỳ vọng của Ngài nơi chúng ta. Những nhánh trên gốc nho là nhằm để sinh trái."5
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li. Sự BỊ TÙ, NHỮNG TRIỂN VỌNG VÀ LỜI KHUYÊN BỀN Đỗ CỦA PHAOLÔ (1:12 30)
1:12 Lời cầu nguyện đã chấm dứt. Tiếp theo Phaolô duyệt lại những ơn phước của mình, tức là những ích lợi xuất phát từ việc ông bị tù. Jowett gọi phần này là "Cái may Ưong cái rủi."
Sứ đồ muốn anh em biết điểu xảy đến cho ông, tức là sự xét xử và nhốt tù, đã giúp thêm chứ không cản tíở sự tấn tới cho đạo Tin Lành, như có người mong đợi. Đây là minh họa tuyệt vời khác nữa về cách Đức Chúa Trời phá hỏng gian ác của ma quỉ và của con người để đem lại chiến thắng từ những điều có vẻ như thảm kịch và đem lại vẻ đẹp từ đống ữo tàn. "Con người có sự gian ác của riêng mình, nhưng Đức Chúa Trời có đường lối của Ngài."
1:13 Trước hết, xiểng xích của Phaolô đã ưở nên bằng chứng rõ ràng là ông ở trong Đấng Christ. ổng muốn nói rằng khắp nơi đều biết ông bị tù vì làm chứng cho Đấng Christ chứ không phải vì phạm tội hình sự hay làm ác.
Nguyên nhân thật khiến ông chịu xiểng xích đã được biết đến rõ khắp chốn công đường và mọi nơi khác. Chốn công đường muốn nói đến: (1) toàn bộ lính gác hoàng cung, tức là những lính Lamã canh gác cung điện của hoàng đế, hoặc (2) toàn bộ dinh của quan án. Dinh của quan án là một cung điện và ở đây sẽ bao gồm toàn bộ những người ở ữong cung điện ấy. Dầu trường hợp nào đi nữa, Phaolồ vẫn đang nói cảnh lao tù của ông đã ưở thành lời chứng cho những người đại diện thế lực đế quốc Lamã tại nơi ông đang ở.

T. w. Drury viết:
Chính xiềng xích do sự trừng phạt của Lamã xiết chặt trên cánh tay của người tù này khiến ông có được một nhóm thính giả, là những người sẽ kể lại câu chuyện kiên nhẫn chịu khổ vì Christ, và trong số đó có người hôm sau có thể trình diện trước chính Nero nữa.6
1:14 Kết quả thuận lợi thứ nhì từ việc ông bị tù chính là những Cơ Đốc nhân khác nhờ đó được khích lệ làm chứng cho Chúa Jêsus chẳng chút sợ hãi gì. Bắt bớ thường có tác dụng biến đổi những tín hữu thầm lặng rụt rè trớ thành những nhân chứng can đảm.
1:15 Động cơ Ương một số tấm lòng lại là ganh tị và cạnh ừanh. Họ rao giảng Đấng Christ vì cớ ganh tị và cãi lẫy.
Những người khác có những động cơ thành thật và ữong sạch; họ rao giảng Đấng Christ vì ý tốt, với nỗ lực thành thật để giúp sứ đồ.
1:16 Những truyền đạo ganh tị này nghĩ rằng truyền đạo như vậy có thể khiến cảnh tù đày của Phaolô càng ưở nên cay đắng hem. Sứ điệp của họ là tốt, nhưng tâm trạng của họ là xấu. Thật đáng buồn khi nghĩ sự phục vụ Đấng Christ có thể thực hiện bằng sức lực xác thịt, được thúc đẩy bởi động cơ tham lam, ữanh giành, cãi lẫy, kiêu ngạo và đố kỵ. Điều này dạy ta lẽ cần thiết phải canh giữ động cơ của mình khi phục vụ Chúa. Chúng ta không được phép phục vụ Chúa để tự phô bày bản thân, vì tiến bộ của một giáo phái ly khai, hay để đánh bại những Cơ Đốc nhân khác.
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Đây là tấm gương tốt về lẽ thiết yếu phải thể hiện tình yêu của chúng ta cách thông biết và có suy nghĩ.
1:17 Người khác đang giảng Tin Lành bởi tình yêu thanh sạch và thành thật, biết rằng Phaolô cương quyết binh vực Tin Lành. Trong sự phục vụ của họ không hề có điều gì ích kỷ, gây bè phái hay tàn bạo. Họ đã biết rất rõ Phaolô bị tù vì dạn dĩ binh vực Tin Lành. Vì vậy họ cương quyết thực thi công tác đang khi ông còn bị nhốt tù như vậy.
1:18 Phaolô không chịu để mình bị ngã lòng bởi động cơ sai lầm của một số người. Đấng Christ đang được rao giảng bởi cả hai nhóm người, và đối với ông điều đó đã là cớ lớn để vui mừng.
Thật đáng lưu ý khi ở Ương hoàn cảnh khó khăn như thế, Phaolô vẫn không cảm thấy thương tiếc cho mình hay tìm sự thương cảm của người khác. Trái lại, ông đầy dẫy sự vui mừng của Chúa và khích lệ độc giả cũng vui mừng nữa.
1:19 Quan điểm này thật khích lệ. Sứ đồ biết toàn bộ diễn tiến các biến cố sẽ dẫn đến sự giải cứu ông (bản Việt Ngữ dịch là "sự rỗi tôi"). Sự giải cứu (bản KJV, "sự cứu rỗi") ở đây không nói đến sự cứu rỗi linh hồn Phaolô, nhưng đúng hơn nói đến sự giải phóng ông khỏi tù. Phương pháp Chúa dùng phóng thích ông chính là lời cẩu nguyện của người Philíp và chức vụ hay sự cứu giúp của Thánh Linh Đức Chúa Jêsus Christ. Ổ đây, thật ngạc nhiên trước tầm quan trọng Phaolô dành cho sự cầu nguyện của một nhóm tín hữu yếu ớt. ông xem họ có quyền năng đủ để phá hỏng các mục đích và thế lực mạnh mẽ của
Rôma. Đúng như vậy; Cơ Đốc nhân có thể ảnh hưởng đến số phận của nhiều dân tộc và thay đổi tiến ưình lịch sử thông qua sự cầu nguyện.
Sự giúp đỡ của Thánh Linh Đức Chúa Jêsus Christ có nghĩa quyền năng của Thánh Linh được mở rộng ra vì cớ ông - là sức mạnh Thánh Linh sẽ ban cho ông. Nói chung, điều này chỉ ra "những nguồn tài nguyên vô biên do Thánh Linh ban để giúp tín hữu đứng vững, bất luận hoàn cảnh có ra sao đi nữa."
1:20 Khi ông nghĩ đến lời cầu nguyện của những Cơ Đốc nhân này và sự giúp sức của Thánh Linh, ông bày tỏ lòng khao khát sốt sắng của mình và hy vọng không bao giờ phải hổ thẹn, nhưng ưái lại có thể luôn luôn làm chứng cho Đấng Christ cách rõ ràng và không sợ hãi gì.
Bất luận những vụ xét xử có ra sao đi nữa - bất luận ông được ưả tự do hay bị xử tử - tham vọng của ông chính là Đấng Chrisỉ sẽ được cả sáng trong mình ông. Được cả sáng không có nghĩa làm cho Đấng Christ vĩ đại hem. Ngài đã luôn luồn vĩ đại rồi, và chúng ta không thể làm gì để khiến Ngài vĩ đại hơn. Nhưng làm cho Ngài cả sáng có nghĩa khiến Đấng Christ được người khác kính mến hoặc ca ngợi. Guy King cho thấy Đấng Christ có thể được cả sáng bởi thân thể của chúng ta khi còn sống:
... Được cả sóng bởi mồi miệng rao ra những lời làm chứng vui vẻ về Ngài; được cả sáng bởi bàn tay dùng để phục vụ Ngài cách vui vẻ; được cả sáng bởi đôi chân hết sức sung sướng chạy việc vặt cho Ngài; được cả sáng bởi đôi
đầu gối sung sướng quỳ cầu nguyện cho vương quốc Ngài; được cả sáng bởi những đôi vai sung sướng mang gánh nặng cho nhau.7
Đấng Chrỉst cũng được cả sáng trong thân thể của chúng ta bới sự chết - thân thể mòn mỏi bởi phục vụ Chúa; thân thể bị đâm bởi những mũi giáo tàn bạo, thân thể bị xé rách bởi đá hoặc đưa lên giàn thiêu.
1:21 Nói tóm lại, đây là ữiết lý sống của Phaolô. Ông không sống vì tiền, vì danh vọng hay vì lạc thú. Mục đích đời sống ông là yêu thương, thờ phượng và phục vụ Chúa Jêsus. ông muốn đời sống mình giống đời sống Đấng Christ. Ông muốn Cứu Chúa thể hiện sự sống Ngài ra qua ông. Sự chết là điểu ích lợi. Chết tức là được ở với Đấng Christ và được giống Ngài đời đời. Chết tức là phục vụ Ngài với tấm lòng không hề phạm tội và với đôi chân không hề đi lạc nữa. Thường chúng ta không nghĩ sự chết như là một ương những ích lợi cho mình. Thật đáng buồn vì buộc phải nói rằng quan điểm ngày nay dường như bảo "sống là được lợi trên ưần gian này, nhưng chết là hết được lợi." Nhưng Jowett nói: "Đối với sứ đồ Phaolô, sự chết không phải là một lối đi tối tăm nào đó, nơi toàn bộ kho báu của chúng ta mục rữa vì bị hư hoại nhanh chóng; chết là nơi chuyển tiếp thật hào hiệp, 'một lối đi có mái che đẫn vào sự sáng."'8
1:22 Nếu ý muốn của Đức Chúa Trời cho Phaolô là sống thêm ít lâu trong xác thịt, thì điều đó sẽ có nghĩa là công khó có kết quả đối với ông. ổng sẽ có thể giúp thêm cho dân sự Chúa. Nhưng đối với ông đó là một quyết định rất khó khăn - hoặc đi với Cứu Chúa là Đấng ông yêu mến, hoặc cứ ở lại ưên đất để phục vụ Chúa, là điều ông cũng rất gắn bó. Ông không biết phải chọn điều nào.
1:23 Bị ép giữa hai bể có nghĩa bị đòi hỏi phải lập một quyết định rất khó giữa hai khả năng - khả năng về quê hương Thiên đàng hoặc cứ ở lại trên đất làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ. Ông nôn nóng khao khát được đi ờ với Đấng Chrisỉ, là điểu rất tót hơn. Nếu chỉ xét đến những lợi ích riêng của mình, rõ ràng ông sẽ chọn điều này.
Lưu ý Phaolô không tin vào bất kỳ lý thuyết nào về giấc ngủ của linh hồn. Ông tin Cơ Đốc nhân đi ở với Đấng Christ ngay lúc qua đời và được hưởng sự hiện diện của Chúa cách có ý thức. Ắt hẳn sẽ rất kỳ cục nếu ông nói - như cách nói của một số người ngày nay: "Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và giấc ngủ là điều ích lợi cho tôi." Hoặc nói: "Đi và ngủ là điều rất tốt hơn." "Ngủ" được dùng trong Tân Ước chỉ về thân thể của tín hữu tại lúc qua đời (I.Têsalônica 4:14), không bao giờ dùng để chỉ về linh hồn của người ấy. Giấc ngủ của linh hồn là một huyền thoại.
Cũng lưu ý đừng nhầm lẫn sự chết với sự hiện đến của Cứu Chúa. Tại lúc qua đời, chúng ta đi ở với Ngài. Tại thời điểm Sự Cất Lên, Ngài đến với chúng ta.
1:24 Vì cớ người Philíp, Phaolô cứ sống ưên đất ít lâu nữa là điểu cần hơn. Không thể không chịu ấn tượng về tinh
thần không ích kỷ của con người có tấm lòng vĩ đại này. ông không nghĩ đến sự thoải mái hay an nhàn của riêng mình, nhưng thà nghĩ đến những điều khiến sự nghiệp của Đấng Christ và phúc lợi của dân tộc Ngài được tiến bộ nhất.
1:25 Tin chắc điểu đó - tức là ông vẫn còn được cần ở ưên đất này để dạy dỗ, yên ủi và khích lệ các tín đồ -Phaolô biết ông không thể chết ương lúc này. Làm sao ông biết? Chúng ta tín ông sống gần gũi với Chúa đến nỗi Thánh Linh có thể cho ông hiểu biết điều này. "Bí mật của Đức Giêhôva ở với những người kính sợ Ngài." (Thithiên 25:14). Những người sâu nhiệm trong Chúa, sâu nhiệm trong sự suy gẫm yên tính, thì nghe được những điều bí mật vốn chìm mất giữa cuộc sống ồn ào, vội vã và nhộn nhịp ngày nay. Bạn phải ở gần mới nghe được. Phaolô đã ở gần Chúa.
Bằng cách cứ ở ttong xác thịt, Phaolồ sẽ có thể giúp tâm linh họ tắn tới và gia tầng niềm vui vốn thuộc về họ khi tin cậy nơi Chúa.
1:26 Nhờ ông được chừa lại để sống và phục vụ lâu hom, người Philíp sẽ càng thêm cớ vui mừng ưong Chúa khi ông đến thăm họ lần nữa. Bạn không hình dung nổi cảnh họ choàng tay quanh ông, hôn ông hết sức vui mừng ca ngợi Chúa khi ông đến Philíp sao? Có lẽ họ sẽ nói: "ồ, ông Phaolô ơi, chúng tôi đã cầu thay cho ông, nhưng phải nói thật là chúng tôi không bao giờ mong được thấy ông tại đây lần nữa đâu. Nhưng chúng tôi thật ngợi khen Chúa vì Ngài đã đưa ông trở lại đây với chúng tôi một lần nữa!"
1:27 Giờ đây Phaolô bổ sung thêm lời nhắc nhớ: "Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo Tin Lành của Đấng Christ." Cơ Đốc nhân phải trở nên giống Đấng Christ. Công dân Thiên đàng phải cư xử cách xứng đáng. Chúng ta phải thực hành những điều mình đã có về địa vị.
Ngoài lời khuyên phải nhất quán, sứ đồ còn khuyên phải kiên trì. Nói cụ thể, ông muốn hoặc khi đích thân đến thăm, hoặc khi vắng mặt và được nghe báo cáo về họ, ông vẫn biết được họ đang đồng một lòng đứng vững, hiệp một dốc công khó sốt sắng bỉnh vực đức tin của đạo Tin Lành, có nghĩa bỉnh vực đạo Đấng Christ. Cơ Đốc nhân có một kẻ thù chung; họ đừng nên chiến đấu chống nhau, nhưng nên hiệp một để chống lại kẻ thù này.
1:28 Họ cũng đừng để kẻ thù của Tin Lành ngẫm dọa mình. Sự không sợ hãi khi bị bắt bớ mang một ý nghĩa kép. Thứ nhất, đây là điềm chẳng lành về sự hủy hoại cho những người nào chống cự Đức Chúa Trời. Thứ nhì, đây là dấu hiệu về sự cứu rỗi cho những người mạnh mẽ đương đầu với sự thạnh nộ của kẻ thù. Có lẽ sự cứu rỗi được dùng ở đầy theo thì tương lai của nó, chỉ đến sự giải cứu các thánh đồ lúc cuối cùng khỏi thử thách và sự cứu chuộc thân thể cũng như tâm thần và linh hồn người.
1:29 Người Philíp phải nhớ rằng được chịu khổ vì Đấng Christ cũng như tin Ngài chính là một đặc ân.
Dr. Griffith John viết rằng một lần kia ông bị một đám đông người ngoại giáo thù địch vây quanh và bị họ đánh
đập, ông đặt tay lên mặt và khi rút tay về, nhìn thấy tay đầy máu.
"Ông chìm ngập trong cảm xúc được tôn cao lạ thường, và ông vui mừng vì được kể mình là xứng đáng chịu khổ vì Danh Ngài." Chẳng đáng lưu ý hay sao khi ngay cả sự chịu khổ cũng được Cơ Đốc giáo tôn cao lên đến một bình diện cao quý đến như thế? Thật sự mà nói, ngay cả "một điều dường như vặt vãnh cũng bừng cháy thành ngọn lửa bất tử khi được thông công với Đấng Vô Hạn." Thập tự giá đem lại phẩm giá và làm cho trở nên cao quý.
1:30 Sẽ hiểu rõ hơn sự nối kết của câu này với câu đi trước nếu thêm những từ ngữ "vì anh em đang chịu":
Ban đặc ân cho anh em... chịu khổ vì Ngài, vì anh em đang chịu cùng một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy ở nơi tôi và hiện nay còn nghe nói tôi vẫn đang chiến đấu.
III. LỜI KHUYÊN HIỆP MỘT DƯA TRÊN GƯƠNG HẠ MÌNH VÀ HY SINH CỦA ĐẤNG CHRIST (2:1-16)
Dầu Hội Thánh tại Philíp gương mẫu ưên nhiều phương diện, và Phaolô có dịp tuyên dương các thánh đồ cách nồng nhiệt , thế nhưng họ vẫn còn có xung đột ngấm ngầm. Có sự bất đồng ý kiến giữa hai người nữ, là Êvôđi và Sintycơ (4:2). Sẽ bổ ích nếu nhớ điều này, vì trong đoạn 2, sứ đồ đang giải quyết trực tiếp nguyên nhân và phương chữa trị những Ưanh chấp giữa vòng dân sự Chúa.
2:1 Chữ nếu trong câu này không phải là chữ "nếu" của sự nghi ngờ, mà là chữ nếu của lập luận. Câu này liệt kê bốn nhận định vĩ đại mà đáng ra phải kéo tín đồ lại hòa thuận và hợp tác với nhau. Trên thực tế, sứ đổ đang nói: "bới vì trong Đấng Chrỉst có quá nhiều sự yên ủi, bới vì tình yêu của Ngài có sức thuyết phục lớn lao biết bao, bởi vì Đức Thánh Linh đem hết thảy chúng ta lại với nhau trong sự thông công tuyệt diệu biết bao, và vì có lòng yêu mến và lòng thương xót nhiều biết bao trong Cơ Đốc giáo, nên chúng ta hết thảy đều phải có thể sống hạnh phúc hòa thuận với nhau."
F. B. Meyer mô tả bốn động cơ này
là:
Ì. Sự thuyết phục của Đấng Christ.
2.	Sự chăm sóc dịu dàng do tình yêu đem lại.
3.	Sự dự phần của Đức Thánh Linh.
4.	Sự nhân ái và lòng thương xót.9
Rõ ràng sứ đồ đang kêu gọi sự hiệp
một căn cứ trên lòng tận hiến chung cho Đấng Christ và sự có chung Đức Thánh Linh. Với toàn bộ những điều đã có trong Đấng Christ, các chi thể trong Thân Ngài phải hiệp một trong mục đích, lòng yêu mến, hòa thuận và cảm thông.
2:2 Nếu những lập luận vừa đề cập trên đầy có sức thuyết phục với người Philíp, thì Phaolô dựa ưên những lập luận như thế để nài nỉ họ nên làm cho ông được vui mừng trọn vẹn. Cho đến lúc này, người Philíp thực sự đã làm cho Phaolô vui mừng rất nhiều. Ông không lúc nào phủ nhận điều đó, nhưng giờ đây yêu cầu để họ càng làm tràn đầy chén vui mừng của ông. Họ có thể làm như vậy bằng cách hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đổng tâm, đổng tư tưởng.
Có phải điều này muốn nói mọi Cơ Đốc nhân đều buộc phải suy nghĩ và hành động giống y hệt như nhau không? Lời Đức Chúa Trời không chỗ nào gợi ý như thế. Tuy chúng ta rõ ràng buộc phải đồng ý về những giáo lý nền tảng trọng đại của đức tin Cơ Đốc, nhưng hiển nhiên vẫn có rất nhiều ý kiến khác biệt nhau trên nhiều vấn đề thứ yếu. Sự đồng dạng và sự hiệp một không giống nhau. vẫn có thể có sự hiệp một mà không có sự đồng dạng. Dầu có thể chúng ta không đồng ý về những vấn đề thứ yếu, thế nhưng khi không liên quan gì đến nguyên tắc thực tế, chúng ta nên gạt ý riêng của mình sang một bên vì ích lợi của người khác.
Hiệp ý với nhau thực sự muốn nói có tâm trí của Đấng Chrỉst, để nhìn sự vật đúng như Ngài nhìn chúng, và để đáp ứng đúng như cách Ngài đáp ứng. Đồng tình yêu thương có nghĩa bày tỏ cho người khác đồng một tình yêu thương mà Chúa đã tỏ cho chúng ta, tình yêu không tính toán đến giá phải trả. Đồng tâm có nghĩa cộng tác hài hòa với nhau để tiến đến một mục tiêu chung. Cuối cùng, đồng tư tưởng có nghĩa hành động cách hiệp một sao cho chứng tỏ tâm trí của Đấng Christ đang hướng dẫn những hoạt động của chúng ta.
2:3 Đừng làm bất cứ điều gì vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh (Bản Anh ngữ là "vì tham vọng ích kỷ hoặc vì tự cao tự đại"), do đây là hai Ưong số những kẻ thù lớn nhất của sự hiệp một giữa vòng dân sự Chúa. Lòng tranh cạnh là khát khao được trỏ thành người giỏi số một, bất chấp phải trả giá nào. Hư vinh nói đến sự kiêu ngạo hay tự phô ưương. Bất cứ nơi đâu bạn thấy những người thích tập trung một nhóm người quanh mình hay thích đề cao những lợi ích riêng của mình, nơi đó bạn sẽ thấy hạt giống của Ưanh chấp và xung đột. Giải pháp được tìm thấy ữong phần cuối câu Kinh Thánh này. Hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Điều này không có nghĩa phải xem những tên tội phạm là người có những đặc điểm đạo đức tốt hơn đặc điểm đạo đức của chúng ta, nhưng đúng hơn chúng ta phải sống cho người khác cách không ích kỷ, đặt ích lợi của họ lên trên ích lợi của mình. Đọc một lời khuyên như thế này trong Lời Đức Chúa Trời thì rất dễ, nhưng muốn am hiểu ý nghĩa thực sự của câu ấy, và rồi thực sự thực hành lại là chuyện hoàn toàn khác. Coi người khác như tôn trọng hơn mình là điều hoàn toàn xa lạ với tâm trí con người, và chúng ta không thể làm được việc đó bằng sức riêng của mình. Chỉ khi nào được Thánh Linh ngự trong lòng và ban quyền năng thì mới có thể thực hành được.
2:4 Phương cách chữa trị rắc rối giữa dân sự Chúa ấy là quan tâm ích lợi của người khác hơn là những điều Ương đời sống riêng của mình. Bằng một cách rất thực tế, từ ngữ "người khác" hình thành chìa khóa của đoạn Kinh Thánh này. Chính khi phó sự sống mình để tận tâm phục vụ người khác, chúng ta mới vượt lên trên những xung đột ích kỷ của con người.
Lạy Cháo, người khác, vâng, người khác!
Nguyện khẩu hiệu của con sẽ là vì người khóc;
Xin giúp con sống cho người khác
Để con có thể sống giống như Ngài.
- Charles D. Meigs 2:5 Hãy cố đổng một tâm tình như Đàng Christ đã cú. Giờ đây Phaolô sắp đưa ra trước mắt người Philíp tấm gương của Chúa Jêsus Christ. Ngài tỏ loại thái độ nào? Điều gì đặc trưng cho hành vi của Ngài đối với người khác? Guy King mô tả rất hay về tâm tình của Đấng Christ: (1) tâm tình không ích kỷ; (2) tâm tình hy sinh; (3) tâm tình phục vụ. Chúa Jêsus luôn nghĩ đến người khác.10
Ngài không khóc vì những đau khổ của riêng mình,
Nỉuửig đã tuôn những giọt mồ hôi huyết vì đau khổ của chính tôi.
- Charles H. Babrìel
2:6 Khi đọc thấy Đức Chúa Jêsus Christ vốn có hình Đức Chúa Trời, chúng ta biết Ngài đã hiện hữu từ trọn cõi đời đời với tư cách Đức Chúa Trời. Điều này không có nghĩa Ngài chỉ giống Đức Chúa Trời, nhưng Ngài thật sự là Đức Chúa Trời theo ý nghĩa đúng nhất của từ ngữ này.
Thế nhưng Ngài không coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. ở đây, điều hết sức quan trọng là phân biệt giữa sự bình đẳng thân vị và bình đẳng địa vị với Đức Chúa Trời. về thân vị Ngài, Đấng Christ đã, hiện, và sẽ luôn luôn bình đẳng với Đức Chúa Trời. Ngài không thể từ bỏ sự bình đẳng đó, nhưng sự bình đẳng về địa vị thì khác. Từ suốt cả cõi đời đời, Đấng Christ đã bình đẳng với Cha Ngài về địa vị, được hưởng các vinh quang của Thiên đàng. Nhưng Ngài đã không xem địa vị này là một điều phải nắm giữ bằng mọi giá. Khi nhân thế hư mất cần được cứu chuộc, Ngài đã sẵn lòng từ bỏ sự bình đẳng địa vị Ngài với Đức Chúa Trời - là những thoải mái yên ấm và vui mừng của Thiên đàng. Ngài không xem chúng là điều phải nắm giữ mãi mãi trong mọi tình huống.
Vì vậy, Ngài sẵn lòng đến thế gian này để chịu đựng tội nhân phủ nhận chống nghịch Ngài. Đức Chúa Cha chẳng bao giờ bị nhổ trên mặt, hoặc bị đánh hay bị đóng đinh. Theo ý nghĩa này, Đức Chúa Cha là lớn hem Đức Chúa Con - không phải lớn về thân vị của Ngài, nhưng đúng hơn lớn về địa vị và phương cách mà Ngài đã sống. Đức Chúa Jêsus đã diễn tả ý này ưong Giăng 14:28: "Các ngươi từng nghe ta nói rằng: Ta đi, và ta ướ lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng Cha, bởi vì Cha tôn ưọng hơn ta." Nói cách khác, các môn đồ chắc phải nên vui mừng khi biết Ngài sẽ về nhà Ngài ưên Thiên đàng. Khi còn ưên đất, Ngài đã bị đối xử cách tàn bạo và bị khước từ. Ngài sống trong những hoàn cảnh thấp hèn hơn Cha Ngài. Theo ý nghĩa đó, Cha Ngài là lớn hem. Nhưng khi Ngài trở về ười, Ngài sẽ bình đẳng với Đức Chúa Cha trong những hoàn cảnh của Ngài cũng như trong Thân Vị Ngài. Gifford giải thích: Vì vậy, không phải là bản chất hay bản thể... nhưng chính phương thức hiện hữu mới là điều được mô tả trong mệnh đề thứ nhì ["chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ"]; và phương thức hiện hữu này có thể bị thay đổi sang
phương thức hiện hữu khác, dầu vậy bản tánh thiết yếu là bất biến. Chúng ta hãy sử dụng minh họa của chính thánh Phaolô, ILCôrinhtô 8:9: "Vĩ anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bôi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu." Trong mỗi trường hợp ở đây, có sự thay đổi phương thức hiện hữu. Nhưng không hề thay đổi bản tánh. Khi một người nghèo trở nên giàu, phương thức hiện hữu của người thay đổi, nhiữig bản chất của người ấy vẫn là con người. Đối với Con Đức Chúa Trời cũng vậy; từ phương thức hiện hữu giàu có và vinh hiển vốn là biêu hiện phù hợp và xứng đáng cho bản tánh thiên thượng của Ngài, Ngài đã vì cớ chúng ta giáng hạ - xét về đời sống con người của Ngài — xuống một phương thức hiện hữu vô cùng thấp hèn hơn và nghèo khổ hơn mà Ngài đã nhận lấy cùng với bản tánh cửa con người.11
2:7 Chính Ngài đã tự bỏ mình đi.
Cách dịch nguyên văn là: "Nhưng Ngài đã tự trút bỏ mình." Thắc mắc lập tức xuất hiện: "Đức Chúa Jêsus đã tự bỏ khỏi Ngài điều gì?"
Để trả lời câu này, phải cẩn thận tột cùng. Những nỗ lực của con người để định nghĩa sự tự bỏ mình này thường dẫn đến kết quả là tước mất khỏi Đấng Christ những thuộc tánh của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn, có người bảo khi Chúa Jêsus ở trên trần gian, Ngài không còn sự toàn tri hay toàn năng nữa. Ngài không còn đồng thời cùng một lúc hiện diện ở mọi nơi nữa. Họ nói Ngài tình nguyện gạt bỏ những thuộc tánh thần linh này khi Ngài xuống thế gian làm Người. Thậm chí có người còn nói Ngài phải chịu những giới hạn của mọi con người, rằng Ngài có thể mắc sai lầm, và họ đã chấp nhận những quan niệm và thần thoại phổ thông trong thời Ngài!
Chúng ta hoàn toàn bác bỏ điều này. Đức Chúa Jêsus Christ không gạt bỏ bất kỳ thuộc tánh nào của Đức Chúa Trời khi Ngài bước vào trần gian.
Ngài vẫn toàn tri (biết hết mọi sự).
Ngài vẫn toàn tại (hiện diện lập tức và đồng thời tại mọi nơi).
Ngài vẫn toàn năng (có mọi quyền năng).
Điều Ngài đã làm chính là tự ửút bỏ sự bình đẳng về địa vị của Ngài với Đức Chúa Trời và đã che khuất vinh hiển của Đức Chúa Trời Ương một thân thể của xác thịt con người. Vinh hiển vẫn có ữọn ở đó, dầu vậy đã bị che khuất, nhưng thực sự đã tỏa sáng ương một số trường hợp, chẳng hạn như ữên Núi Hóa Hình. Trong đời sống ữên trần gian của Ngài, không giây phút nào Ngài không sở hữu trọn vẹn mọi thuộc tánh của Đức Chúa Trời.
Ngài đã vứt bỏ sang một bên bộ áo xống thiên thượng nhất của Ngài,
Và che thần tánh Ngài trong tấm khăn che bằng đất sét,
Và tình yêu tuyệt vời đã thể hiện trong bộ áo xống ấy,
Khôi phục lại điều Ngài chưa hề từ bỏ đi.
Như đã nói ưước đây, phải hết sức thận trọng để giải thích những từ ngữ "Ngài đã tự bỏ mình đi." Phương pháp an toàn nhất chính là để cho những
cụm từ đi tiếp theo sau đưa ra lời giải thích. Ngài đã tự bỏ mình bằng cách mang lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Nói cách khác Ngài đã tự bỏ mình bằng cách mặc lấy cho chính Ngài một điều gì đó trước đây Ngài chưa từng có - là nhân tánh. Ngài đã không gạt bỏ thần tánh Ngài, chỉ gạt bỏ địa vị của Ngài trên Thiên đàng, và chỉ gạt bỏ tạm thời.
Nếu Ngài chỉ là một con người thuần túy, thì điều đó sẽ không phải là một hành động tự bỏ mình. Chúng ta không tự bỏ mình bằng cách sinh vào ưần gian này. Nhưng để Đức Chúa Trời trở thành Con Người - đó mới chính là việc tự bỏ chính Ngài đi. Trên thực tế, chỉ Đức Chúa Trời mới làm được điều đó.
Mang lây hình tôi tớ. Có thể tóm tắt
Sự Nhập Thể và đời sống của Cứu Chúa bằng những lời lẽ ưìu mến của Giăng 13:4: "Chúa Jêsus... cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình." Khăn hay tạp dề là huy hiệu của sự phục vụ. Chỉ có nô lệ mới vấn khăn và tạp dề. Và chính Chúa Jêsus đầy ơn đã sử dụng khăn vì Ngài đến "không phải để người ta hầu việc mình, xong để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người" (Mathiơ 20:28). Nhưng chúng ta hãy đừng lại để nhắc mình nhớ đòng tư tưởng trong phần đoạn này. Đã có sự cãi lẫy giữa vòng thánh đồ tại Philíp. Phaolô khuyên họ phải có tâm tình của Đấng Christ. Nói vắn tắt, lập luận ở đây là: nếu Cơ Đốc nhân sẵn lòng giữ địa vị khiêm nhường hạ mình, phục vụ người khác, phó đời sống mình ương sự hy sinh, thì sẽ không còn cuộc cãi lẫy nào nữa. Nói chung, không ai cãi lẫy với những người mà mình sẵn lòng chết vì họ.
Đấng Christ đã luôn luôn hiện hữu, nhưng Ngài đã đến trần gian trở nên giống như loài người, có nghĩa "làm một Con Người thật." Nhân tánh của Chúa cũng thật như thân tánh của Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời thật và là con người thật. Nhưng đây thật là điều mầu nhiệm! Không một tâm ưí của loài thọ tạo nào hiểu nổi.
2:8 Mỗi một phần của phân đoạn này mô tả chiều sâu ngày càng gia tăng về sự hạ mình của Con yêu dấu Đức Chúa Trời. Ngài không chỉ sẵn sàng lìa bỏ vinh hiển của Thiên đàng! Ngài đã tự bỏ mình! Ngài còn mang lấy hình của tôi tớ! Ngài đã Mồ nên Con Người! Nhưng giờ đây chúng ta đọc thấy Ngài tự hạ mình xuống! Không còn chiều sâu nào mà Ngài chưa hạ mình xuống tới đó để cứu những linh hồn tội lỗi của chúng ta. Đáng ngợi khen danh vinh hiển Ngài đời đời!
Ngài tự hạ mình xuống bằng cách vâng phục cho đến chết. Điều này thật phi thường trước mắt chúng ta! Ngài đã vâng lời, thậm chí phải ưả giá cho sự vâng lời đó bằng chính sinh mạng Ngài. Vâng lời cho đến chết có nghĩa Ngài đã vâng lời cho đến cuối cùng. Thực sự Ngài là Thương Gia đã đến và bán tất cả những gì Ngài có để mua châu ngọc quý giá (Mathiơ 13:46).
Thậm chí chết trên cây thập tự. Chết bằng cách bị đóng đinh trên thập tự giá là hình thức xử tử nhục nhã nhất. Có thể ví với giá treo cổ, ghế điện, hay với phòng hơi ngạt - chỉ dành riêng cho những kẻ sát nhân. Và đó
chính là hình thức chết đành cho Đấng Tốt Nhất của Thiên đàng khi Ngài vào trần gian này. Người ta không để cho Ngài chết vì tuổi già ưên giường. Cái chết của Ngài không phải cái chết do tai nạn. Ngài phải chết nhục nhã trẽn thập tự giá.
2:9 Đến đây có sự thay đổi đột ngột. Những câu trước mô tả những việc Chúa Jêsus đã làm. Ngài đã đi trên con đường tự bỏ mình. Ngài không tìm kiếm danh tiếng cho Ngài. Ngài đã tự hạ mình.
Nhưng giờ đây chúng ta quay sang suy xét việc Đức Chúa Trời đã làm. Cứu Chúa tự hạ mình, còn Đức Chúa Trời cũng đã đem Ngài lẽn rất cao. Ngài không tìm kiếm danh tiếng cho riêng mình, còn Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Nếu Ngài quỳ gối phục vụ người khác, thì Đức Chúa Trời truyền lịnh mọi đầu gối đều phải quỳ xuống trước Ngài.
Và phân đoạn này có bài học nào cho người Philíp - và cho chúng ta? Bài học ấy là con đường đi lên chính là con đường đi xuống. Chúng ta đừng nên tự tôn cao, nhưng hãy làm đầy tớ của người khác, để đến đúng kỳ Đức Chúa Trời có thể tôn cao chúng ta.
Đức Chúa Trời tôn cao Đấng Chrisí bằng cách khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và mở cửa Thiên đàng đón tiếp Ngài trớ về bên hữu Đức Chúa Trời. Không phải chỉ có thế mà thôi - Đức Chúa Trời còn ban cho Ngài danh trẽn hết mọi danh.
Các học giả đã chia rẽ nhau về vấn đề đây là danh nào. Có người nói đây là danh Jêsus, trong đó chứa danh xưng của Đức Giêhôva. Trong Êsai 45:22,23 có lệnh truyền mọi đầu gối phải quỳ trước danh Đức Giêhôva (Đức Chúa Trời).
Người khác cảm thấy danh trên hết mọi danh này đơn giản là một cách nói nghĩa bóng để chỉ về địa vị cao cả nhất trong cõi vũ trụ, địa vị tối cao và địa vị tể trị. Cả hai lối giải thích trên đều có thể chấp nhận được.
2:10 Đức Chúa Trời đã hoàn toàn thỏa lòng với công tác cứu chuộc của Đấng Christ đến nỗi quyết định mọi đầu gối đểu phải quỳ xuống trước Chúa Jêsus - mọi đầu gối trên trời, dưới đát và bên dưới đất. Điều này không có nghĩa tất cả mọi hữu thể này đều sẽ được cứu. Những ai giờ đây không chịu quỳ gối ưước Ngài thì một ngày kia bắt buộc sẽ phải quỳ gối trước Ngài. Những ai không được hòa giải trong ngày ân điển của Ngài thì họ sẽ bị khuất phục trong ngày đoán xét của Ngài.
2:11 Trong ân điển vô song, Chúa đã đi từ vinh hiển đến Bếtlêhem, đến Ghếtsêmanê, và đến Gôgôtha. Đổi lại, Đức Chúa Trời sẽ tôn vinh Đấng Christ bằng cách khiến toàn vũ trụ tôn kính công nhận quyền tể trị tối thượng của Ngài. Những ai phủ nhận những lời tuyên bố của Ngài thì một ngày kia sẽ phải thừa nhận họ đã là kẻ dại, họ đã sai lầm lớn, và Chúa Jêsus ở Naxarét thật sự là Chúa Vinh Hiển.
Trước khi rời phân đoạn tuyệt diệu nói về Thân Vị và công tác của Chúa Jêsus ồ đây, chúng ta phải nhắc lại rằng phân đoạn này được giới thiệu ương mối liên hệ với những nan đề thứ yếu tại Hội Thánh Philíp. Phaolô không khởi
sự viết một luận án về Chúa. Trái lại, ông chỉ tìm cách sửa sai tính ích kỷ và tính thần bè đảng giữa các thánh đồ. Phương pháp chữa ữị tình ưạng của họ chính là tâm tình của Đấng Christ. Phaolô đưa Chúa vào ưong mọi hoàn cảnh. Erdman viết: "Ngay cả khi giải quyết những vấn đề tế nhị nhất, nản lòng và khó chịu nhất, ông vẫn có thể tuyên rao chân lý với vẻ đẹp đáng sửng sốt để khiến chân lý ấy xuất hiện như ngọc châu quý giá được bọc trong đất sét." 12
2:12 Sau khi mô tả tấm gương của Đấng Christ ương vẻ đẹp lộng lẫy đến như thế, sứ đồ giờ đây sẵn sàng căn cứ trên tấm gương ấy để khuyên bảo.
Người Philíp đã luôn luôn vâng lời Phaolô khi ông còn ở với họ. Giờ đây khi ông vắng mặt, họ hãy càng hơn thế nữa mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình.
Một lần nữa, chúng ta đến với phân đoạn Kinh Thánh xưa nay gây rất nhiều lúng túng. Ngay từ đầu, chúng ta phải biết rõ Phaolô không dạy rằng có thể kiếm được sự cứu rỗi nhờ việc làm. Trong suốt các tác phẩm của ông, ông liên tiếp nhấn mạnh sự cứu rỗi không bởi việc làm nhưng bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ. Như vậy câu Kinh Thánh này muốn nói gì?
1. Có thể câu này nói chúng ta phải làm nên (phát triển ra) sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã đặt bên trong chúng ta. Ngài đã ban cho chúng ta sự sống đời đời như một món quà biếu không. Chúng ta phải thể hiện sự sống ấy ra bằng đời sống thánh khiết thực tiễn.
2. Sự cứu chuộc ở đây có thể nói đến giải pháp cho nan đề của họ tại Philíp. Họ đã khốn đốn với những cãi vã và xung đột. Sứ đồ đem phương thuốc đến cho họ. Giờ đây họ phải dùng phương thuốc ấy bằng cách có tâm tình của Đấng Christ. Vì vậy, họ phải làm nên sự cứu chuộc của mình, hay phải thực hiện giải pháp cho hoàn cảnh khó khăn của họ. Sự cứu chuộc được nói đến ở đây không phải là sự cứu rỗi linh hồn, nhưng là giải thoát khỏi những lưới bẫy ngăn ưd Cơ Đốc nhân làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cũng với ý tương tự, Vine mô tả đây là toàn bộ kinh nghiệm hiện tại của sự giải cứu khỏi điều ác.
Sự cứu rỗi cỏ nhiều nghĩa khác nhau trong Tân Ước. Trong 1:19, chúng ta đã thấy rằng sự cứu rỗi nói đến sự giải thoát khỏi tù ngục. Trong Ì :28, chữ này chỉ về sự cứu rỗi sau cùng cho thân thể chúng ta thoát khỏi chính hiện điện của tội. Trong bất kỳ trường hợp cụ thể nào, vẫn phải nhờ văn mạch để xác định ý nghĩa - ít ra cũng là một phần ý nghĩa. Chúng ta tin rằng Ương phân đoạn này, sự cứu chuộc có nghĩa giải pháp cho nan đề đang quấy rối người Philíp, tức là những vụ tranh cãi của họ.
2:13 Giờ đây, Phaolô nhắc họ nhớ rằng họ có thể làm nên sự cứu chuộc của mình vì chính Đức Chúa Trời đang hành động trong họ để họ vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Điều này có nghĩa chính Đức Chúa Trời là Đấng từ đầu đã đặt trong chúng ta ước muốn hay khao khát để làm theo ý muốn Ngài. Rồi Ngài cũng cảm động trong chúng ta để
ban quyền năng thực hiện ước muốn đó.
Một lần nữa ở đây, chúng ta có sự kết hiệp tuyệt vời giữa Đức Chúa Trời và con người. Trên một phương diện, chúng ta được kêu gọi để làm nên sự cứu rỗi mình. Trên một ý nghĩa khác, chỉ một mình Đức Chúa Trời mới là Đấng có thể giúp chúng ta làm việc đó. Chúng ta phải làm phần việc của mình, và Đức Chúa Trời sẽ làm phần của Ngài. {Tuy nhiên, điểu này không áp dụng cho sự tha thứ tội lỗi, hay cho sự tái sanh. Sự cứu chuộc hoàn toàn là công tác của Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ tin rồi bước vào đó.)
2:14 Khi chúng ta làm theo ý tốt Ngài, chúng ta nên làm mà đừng phàn nàn hay lưỡng lự: "Đừng làm bằng cách nào khác hem là làm cách đắc thắng." Phàn nàn và lưỡng lự thường dẫn đến những tội nghiêm trọng hơn.
2:15 Nhờ tránh phàn nàn và tranh cãi, chúng ta có thể ưỗ nên không vít không tì (Bản Anh ngữ là "không chỗ trách được và vô hại") (thành thật và không lừa đảo). Trở nên không vít không tì có nghĩa không ai có thể đưa ra một lời buộc tội (xem Đaniên 6:4). Người không chỗ trách được có thể phạm tội, nhưng người ấy biết xin lỗi, xưng tội, và sửa chữa bất cứ khi nào có thể được. Vô hại ở đây có nghĩa là thành thật hay không cỏ sự lừa dối.
Con cái Đức Chúa Trời phải không chỗ trách được ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch. Bởi sống cuộc đời không chỗ trách được, con cái Đức Chúa Trời sẽ càng nổi bật rõ ràng hơn nữa giữa bối cảnh đen tối của thế gian này.
Điều này khiến Phaolô nghĩ về họ như ánh sáng Ưong đêm tối. Bóng đêm càng tối tăm, ánh sáng hiện ra càng sáng hem. Cơ Đốc nhân là đuốc hay người mang ánh sáng. Họ không thể tạo nên ánh sáng, nhưng có thể phản chiếu vinh hiển của Chúa để người khác có thể thấy Chúa Jêsus trong họ.
2:16 Giữ lấy đạo sự sống. Là đuốc, chúng ta chiếu sáng, nhưng điều đó không miễn cho chúng ta làm chứng bằng lời nói của mình. Phải có lời chứng gồm hai phần của đời sống và môi miệng.
Nếu người Philíp làm trọn những chức năng này, sứ đồ biết ông sẽ có cơ sở để khoe mình trong ngày của Đấng Chrỉst. Ông cảm thấy có ưách nhiệm không những lo cho linh hồn họ được cứu, mà còn trình diện họ mỗi người cách hoàn hảo trong Đấng Christ (Côlôse Ì :28).
Ngày của Đấng Christ nói đến lúc Ngài tái lâm và đoán xét sự phục vụ của tín hữu (Ì rỗ, 10). Nếu người Philíp trung tín Ương công khó hầu việc Chúa, thì đến ngày ấy rõ ràng Phaolô đã không phục vụ khó nhọc luống công.
IV. TÂM GƯƠNG GIỐNG NHƯ ĐẤNG CHRIST CỦA PHAOLÔ, TIMÔTHÊ VÀ ÉPBAPHÔĐÍCH (2:17-30)
Trong phần trước, Phaolô nói Chúa Jêsus là tấm gương tối cao của tâm thần khiêm nhường. Nhưng một số người có thể bị cám dỗ để bảo: "ồ, nhưng Ngài là Đức Chúa Trời, còn chúng ta là loài người hay chết." Vì vậy giờ đây Phaolô nêu ba tấm gương của những con người bày tỏ tâm tình của Đấng Christ - chính bản thân ông, Timôthê và Épbaphôđích.
Nếu Đấng Christ là mặt ười, thì ba người này là những mặt ưăng, phản chiếu vinh hiển mặt ười. Họ là đuốc soi trong thế giới tối tăm.
2:17 Sứ đồ sử dụng một minh họa hết sức đẹp đẽ để mô tả sự phục vụ của người Philíp và của mình. ông mượn hình ảnh từ một tập tục chung giữa vòng cả người Do Thái lẫn người ngoại giáo là tưới một của dâng bằng rượu hay rót rượu lên ưên của tế lễ đang khi dâng của tế lễ này lên. .
Ông nói người Philíp là những người dâng tế lễ. Đức tin của họ là của tế lễ. Chính Phaolô là của dâng bằng rượu. Ông rất sung sướng chịu tuân đạo để được tưới trẽn của tế lễ và của dâng cho đức tin họ.
William nhận định: Sứ đồ đối chiếu sự tự hy sinh bản thân và sức lực của người Phỉlíp với sự tự hy sinh và sức lực của chính mình, tăng tối đa tinh thần tự hy sinh và sức lực của họ đồng thời giảm tối thiểu của mình. Cả hai đều hy sinh mạng sống mình vì cớ Tin Lành, nhưng ông xem hành động của họ là một của tê lễ lớn, còn cửa ông chỉ là của dâng bằng rượu được rưới lên trên của lễ lớn ấy. Với lối nói bóng đẹp đẽ này, ông nói về việc mình gần qua đời với tư cách một người tuân đạo.13 Nếu đây phải là số phận của ông, thì ông vui lòng và sung sướng để được như vậy.
2:18 Cũng vậy, người Philíp nên vui lòng và cùng vui với Phaolô. Họ đừng xem sự tuân đạo có thể đến cho ông như một thảm kịch, nhưng nên chúc mừng ông về một chuyến đi đến quê hương vinh hiển như thế.
2:19 Đến nay, Phaolô đã trưng dẫn hai tấm gương về tình yêu tự hy sinh bản thân - của Chúa Jêsus và của chính ông. Cả hai đều sẵn lòng đổ mạng sống họ ra cho đến chết. vẫn còn hai tấm gương nữa về tinh thần không ích kỷ -là Timôthê và Épbaphôđích.
Sứ đồ hy vọng sai Timôthê đến thành Philíp trong một tương lai gần để ông được yên lòng khi nghe tin của họ.
2:20 Trong số những bạn đồng hành của Phaolô, Timôthê độc đáo ở sự chăm sóc tình trạng thuộc linh của người Philíp cách vô kỷ. Phaolô không còn ai khác để tin tưởng được như vậy và sai đến với họ. Đây thực sự là lời tuyên dương cao độ cho một người còn trẻ như Timôthê!
2:21 Những người khác đã ngập ừong đại dương tư lợi của họ. Họ đã trớ nên mải mê lo lắng về đời này đến nỗi không còn thì giờ lo cho ích lợi của Đức Chúa Jẽsus Chrisỉ. Điều này có nhắn gởi sứ điệp nào cho chúng ta ngày nay trong thế giới bé nhỏ của nhà cửa, tủ lạnh, ti vi và nhiều đồ vật khác của chúng ta không? (Xem Luca 8:14).
2:22 Timôthê là con của vị sứ đồ ữong đức tín, và đã đóng vai trò này cách trung thành chân chính. Họ đã biết sự trung tín từng trải của Timôỉhê, giá ưị thật của ông, như người con giúp đỡ cha mình, vì vậy Timôthê giúp Phaolô trong công tác rao giảng Tin Lành.
2:23,24 Vì Timôthê đã chứng tỏ mình như vậy, Phaolô hy vọng sai người đến với người Philíp ngay khi nghe kết quả vụ kháng án của ông lên Sêsa. Rõ
ràng sứ đồ muốn nói điều này trong cụm từ vừa khi tôi sẽ rõ sự tình tôi ra thể nào. Ông hy vọng kháng án thành công, và ông sẽ được trả tự do để có thể đến thăm người Philíp một lần nữa.
2:25 Tiếp theo chúng ta thấy tâm tình của Đấng Christ nơi Épbaphôđích. Chúng ta không thể biết chắc có phải đây cũng chính là người tên Êphápra ở Côlôse 4:12 không. Dầu sao đi nữa, Épbaphôđích đã sống tại thành Philíp và ỉà sứ giả cho hội chúng tại đó.
Phaolô nói Épbaphôđích là: (1) anh ỉm tôi; (2) bạn cùng làm việc của tôi; [3) bạn cùng chiến trận với tôi. Danh hiệu thứ nhất nói lên cảm tình, danh hiệu thứ hai nói đến sự làm việc siêng nàng và danh hiệu thứ ba nói về chiến trận. Ông là người có thể cộng tác với người khác, và đương nhiên đây là điều thiết yếu lớn lao trong đời sống và sự phục vụ Cơ Đốc. Tín hữu làm việc cách íộc lập, mọi việc đều làm theo ý riêng :ủa người thì đó là một chuyện. Sẽ khó (hãn hem rất nhiều khi cộng tác với người khác, giữ "địa vị phụ thuộc," chấp nhận những khác biệt về cá tánh, nén những khát khao và ý kiến riêng của mình vì ích lợi của cả nhóm. Chúng ta hãy trở nên bạn cùng làm việc và cùng chiến trận!
Ngoài ra, Phaolô nói Épbaphôđích, ủy viên của anh em, ở kể tôi đặng cung cáp mọi sự cẩn dùng cho tôi. Điều này cung cấp thêm cho chúng ta một manh mối giá trị nữa về cá tánh của ông. ông sẵn sàng làm công việc tầm thường hay chạy việc vặt. Ngày nay nhiều người chỉ quan tâm đến những công việc làm trước công chúng và công việc làm họ dễ chịu. Chúng ta phải tỏ lòng biết ơn nhiều đối với những người âm thầm kín đáo làm những công việc thông lệ nhàm chán! Khi làm công việc nặng nhọc ấy, Épbaphôđích đã tự hạ mình. Nhưng Đức Chúa Trời đã tôn cao ông bằng cách ghi lại sự phục vụ trung tín của ông trong Philíp đoạn 2 cho mọi thế hệ tương lai đều được đọc đến.
2:26 Các thánh đồ đã sai Épbaphôđích đến giúp Phaolô - một chuyến đi ít nhất bảy trăm dặm. Vị sứ giả ưung tín này do vậy đã mắc bịnh; trên thực tế, ông suýt chết. Điều này khiến Épbaphôđích hết sức lo lắng -không phải lo vì bịnh nặng, nhưng sợ các thánh đồ có thể nghe tín ấy. Nếu nghe tín, họ sẽ tự trách vì đã sai ông ra đi chuyến này nên bởi đó làm nguy hại đến mạng sống ông. Chắc chắn chúng ta nhìn thấy "một tấm lòngcó ý nguyện tốt" nơi Épbaphôđích.
Nhiều Cơ Đốc nhân có thói quen đáng tiếc là ở miệt mài rất lâu ữong những căn bịnh hoặc những hoạt động của họ. Thường thì đây chẳng qua là biểu hiện của những tội lỗi có liên kết với nếp sống "tự"kỷ: tự thương hại, tự làm cho mình bận rộn, tự phô trương.
2:27 Épbaphôđích mắc bịnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người. Phần này hết sức quý giá cho chúng ta vì nó soi sáng cho đề tài sự chữa lành thiên thượng.
Ì. Trước hết, bịnh tật không phải luôn luôn là hậu quả của tội lỗi. ở đây là một người bị bịnh vì trung tín làm các bổn phận của mình (xem câu 30),"... Vì công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết."
2.	Thứ nhì, chúng ta biết ý muốn của Đức Chúa Trời không phải là luôn luôn chữa lành bằng phép lạ và ngay tức thời. Dường như bịnh của Épbaphôđích đã kéo dài và ông hồi phục dần (cũng xem II.Timôthê 4:20; m.Giăng :2).
3.	Thứ ba, chúng ta biết sự chữa bịnh là sự thương xót đến từ Chúa chứ không phải là một điều mà chúng ta có thể đòi hỏi từ nơi Ngài như là quyền lợi của mình.
Phaolô nói thêm rằng Đức Chúa Trời đã thương xót không những chỉ mình Épbaphôđích mà thôi, nhưng còn thương xót đến chính ông nữa để ông khỏi buồn rầu càng thêm buồn rầu. Sứ đổ đã buồn rầu đáng kể về việc ông bị tù. Nếu Épbaphôđích qua đời, chắc ông càng buồn rầu hơn nữa.
2:28 Giờ đây Épbaphôđích đã hồi phục nhiều, Phaolô sai người đi rất kíp về quê hương. Người Philíp sẽ vui mừng thấy lại người anh em yêu dấu của họ, và điều này cũng làm cho Phaolô bớt buồn nữa.
2:29 Không những họ nên đón tiếp Êpbaphôđích cách vui vẻ, mà còn phải tôn quý con người yêu đấu này của Đức Chúa Trời. Thật hết sức vinh dự và là đặc ân lớn lao khi được dự phần trong sự phục vụ Chúa. Các thánh đồ nên công nhận điều này, ngay cả đối với người hết sức quen thuộc với họ.
2:30 Như đã nói trước đây, bịnh của Épbaphôđích liên quan trực tiếp tới sự phục vụ Đấng Christ không mệt mỏi của ông. Điều này có giá trị rất lớn trước mắt Chúa. Thà kiệt sức vì Đấng Christ còn hom là bị rí sét Thà chết ương khi phục vụ Chúa ]êsus còn hơn là được đếm ữong con số thống kê thuần túy về những người chết vì bệnh tật hay tai nạn.
Có phải "bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi" gợi ý rằng người Philíp bỏ bê Phaolô và Épbaphôđích đã làm công việc đáng ra họ đã phải làm không? Dường như không thể như vậy, vì chính các thánh đồ tại thành Phiỉíp là người sai Épbaphôđích đến với Phaolô ngay từ đầu.
Chúng ta gợi ý điều người Philíp không thể giúp Phaolô nói đến tình ứạng họ không thể đích thân đến thăm và giúp Phaolô cách trực tiếp vì ở xa Rôma. Thay vì quở ưách họ, sứ đồ chỉ nói Épbaphôđích ương tư cách đại diện của họ đã làm điều họ không đích thân làm được.
V. CẢNH CÁO CÁC GIÁO SƯ GIẢ (3:1-3)
3:1 "Hỡi anh em, sau hết" không có nghĩa Phaolô sắp kết thúc thơ tín của mình. Nghĩa đen của câu này là "về những điều còn lại...." Từ ngữ này được sử dụng một lần nữa ở 4:8.
Ông khuyên họ vui mừng trong Chúa. Cơ Đốc nhân có thể luôn luôn tìm được niềm vui thật trong Chúa, cho dù hoàn cảnh của người ấy có ra sao đi nữa. "Nguồn mọi sự ca hát của người ở trên trời cao kia." Không điều gì có thể thực sự ảnh hưởng đến niềm vui của ông trừ phi tước mất Cứu Chúa khỏi ông trước đã, nhưng rõ ràng là không thể làm được việc ấy. Sự vui sướng tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng bởi đau đớn,
buồn rầu, bịnh tật, nghèo khổ và thảm họa. Nhưng sự vui mừng của Cơ Đốc nhân vượt lên trên những cơn sóng gió của đời. Bằng chứng điều này có ương sự kiện Phaolô đưa ra lời khuyên này từ trong tù. Chắc chắn chúng ta có thể nhận lời khuyên từ một người như Phaolô!
Ông không sợ phiền để đích thân lập lại cho người Philíp, bởi ông biết đấy là vì sự an toàn của họ. Nhưng chính mình ông lập lại bằng cách nào? Có phải điều này nói đến cụm từ đi trước khi ông khuyên họ vui mừng trong Chúa không? Hay muốn nói đến những câu Kinh Thánh tiếp theo sau, ương đó ông cảnh cáo họ về những người thiên về Do Thái giáo? Chúng ta tin rằng đó là trong những câu tiếp theo sau. Trong câu 2, ông ba lần sử dụng từ ngữ hãy coi chừng, óng khổng hể sợ phiền lập đi lập lại câu này, nhưng đối với họ, đây là biện pháp an toàn thật.
3:2 Họ phải coi chừng loài chó..., kẻ làm công gian ác và phép cắt bì giả. Cả ba cụm từ này chắc nói đến cùng một nhóm người - là các giáo sư đang tìm cách đưa Cơ Đốc nhân trỏ về dưới ách luật pháp của Do Thái giáo và dạy rằng có thể tìm được sự công bình bằng cách giữ luật pháp và lễ nghi.
Trước hết, nhóm người đó là chó. Trong Kinh Thánh, chó là loài thú vật ô uế. Từ ngữ này được người Do Thái dùng để mô tả dân ngoại! Tại các quốc gia Đông Phương, chó là những sinh vật không có nhà ở, chạy hoang ngoài đường và tự tiện lấy thức ăn càng nhiều càng tốt. ở đây, Phaolô đảo ngược tình thế và áp dụng từ ngữ này cho những giáo sư giả người Do Thái, là người đang tìm cách phá hoại Hội Thánh. Họ thực sự là những người đang sống ở bên ngoài, cố tìm cách tồn tại trên những nghi thức và các kỳ lễ. Họ "đang nhặt những mẩu bánh vụn ừong khi có thể ngồi xuống để dự một bữa tiệc."
Thứ nhì, họ là kẻ làm công gian ác. Tự xưng là tín hữu thật, họ tìm cách gia nhập vào các hiệp hội Cơ Đốc để loan truyền sự dạy dỗ giả dối của họ. Những kết quả từ công việc của họ chỉ có thể là gian ác mà thôi.
Rồi Phaolô cũng gọi họ là phép cắt bì giả (Bản Anh ngữ là "sự cắt xẻo"). Đây là từ ngữ châm biếm để mô tả thái độ của họ đối với phép cắt bì. Rõ ràng họ khăng khăng đòi phải chịu cắt bì thì mới được cứu. Nhưng toàn bộ những điều họ muốn nói qua chữ này chính là một hành động cắt bì thuộc thể theo đúng nghĩa đen. Họ chẳng hề quan tâm ý nghĩa thuộc linh của nó. Phép cắt bì nói về sự chết đối với xác thịt. Phép cắt bì muốn nói không cho phép những đòi hỏi của bản tánh xác thịt nữa. Tuy khăng khăng vào một hành động cắt bì theo nghĩa đen, họ lại hoàn toàn buông tuồng cho xác thịt. Chẳng hề có sự công nhận hết lòng rằng xác thịt đã bị làm cho chết tại thập tự giá. Phaolô đang nói rằng họ chỉ là những kẻ cắt xẻo xác thịt, những người không phân biệt giữa lễ nghi và ý nghĩa cơ bản của lễ nghi đó.
3:3 Trái ngược với những người này, Phaolô nói chúng ta (là những tín hữu thật) là kẻ chịu phép cắt bì thật - không phải những người ngẫu nhiên được sinh ra trong gia đình của cha mẹ người Do Thái hay những người chịu cắt bì theo
nghĩa đen, nhưng là những người nhận thấy xác thịt không lợi ích chi, và con người không thể làm gì để nhận được nụ cười hài lòng của Đức Chúa Trời. Sau đó Phaolô nêu ra ba đặc trưng của những người làm phép cắt bì thật:
1. Họ là người cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa sự thờ phượng của họ là sự thờ phượng thuộc linh thật, chứ không phải sự thờ phượng chỉ gồm những lễ nghi suồng. Trong sự thờ phượng thật, một người bước vào trong hiện diện của Đức Chúa Trời bởi đức tin, và tuôn đổ tình yêu, sự ca ngợi, chúc tụng và tôn kính của mình. Bằng cách khác, sự thờ phượng theo kiểu thiên về tâm hồn thì bận rộn với những tòa nhà đẹp và những vật dụng của giáo hội, với những lễ nghi chi tiết tỉ mỉ, những bộ lễ phục thêu đẹp đẽ của hàng tư tế, và với bất kỳ điều gì hấp dẫn cảm xúc.
2.	Thành viên của phép cắt bì thật vui mừng (hay khoe mình) trong Đức Chúa Jêsus Chrỉst. Chỉ một mình Ngài mới là cơ sở cho sự khoe mình của họ. Họ không tự khoe khoang nơi những thành tựu của cá nhân, nơi bối cảnh văn hóa, hay nơi lòng trung tín với các thánh lễ.
3.	Họ không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Họ không nghĩ họ có thể được cứu nhờ những nỗ lực của xác thịt hay cậy sức riêng để được giữ gìn từ đó trở đi. Họ không mong một điều tốt lành nào ra từ bản tánh Ađam của họ và do đó không hề thất vọng khi chẳng tìm thấy một điều tốt lành nào trong bản tánh đó!
VI. DI SẢN VÀ NHỮNG THÀNH Tựu CÁ NHÂN CỦA PHAOLÔ ĐÃ BỊ TỪ Bỏ vì cớ ĐẤNG CHRIST (3:4-14)
3:4 Khỉ Phaolô nghĩ về cách những người này khoe khoang nhiều lợi thế về những thành tựu trong xác thịt của họ, rõ ràng ông đã mỉm cười. Nếu họ có thể khoe khoang, ông lại càng có thể khoe khoang bội phần hơn! Trong hai câu kế tiếp, ông cho thấy ông có những di sản tự nhiên nhiều đến độ nổi bật, những điều mà người ta thường hay khoe khoang. "Ông ấy dường như đã thuộc vào hầu hết mọi tầng lớp quý tộc vốn làm rộn ràng những ước mơ và kích thích bao khát vọng của con người."
Arnot đã nói về hai cầu Kinh Thánh này: "Toàn bộ cổ phần giao dịch của người Pharisi tự cho mình công bình này được liệt kê ra ở đây. ông thích phơi bày những thứ giẻ rách ô uế này ra và trình diện chúng cách công khai."
Bạn sẽ thấy Phaolô nói về: niềm kiêu hãnh về tổ tiên (câu 5a); kiêu hãnh về giáo lý chánh thống (câu 5b); kiêu hãnh về hoạt động (câu òa); kiêu hãnh về tình trạng đạo đức (câu 6b).
3:5 Như vậy, đây là danh sách những thuận lợi tự nhiên và thuộc về xác thịt của Phaolô:
Chịu phép cắt bì ngày thứ tám - ông là một người Do Thái chính tông, không phải một người dòng íchmaên hay người cải đạo Do Thái giáo.
Về dòng Ysơraên - một thành viên ương tuyển dân trên trần gian này của Đức Chúa Trời.
Chi phái Bêngiamin - một chi phái được xem như một lãnh tụ quý tộc (Các Quanxét 5:14), và là chi phái đã đem cho Ysơraên vị vua đầu tiên.
Người Hêbơrơ, con của người Hêbơrơ - ông thuộc về thành phần dân tộc đã giữ vững ngôn ngữ, những tập quán và cách đối xử nguyên thủy của dân tộc này.
Về luật pháp, thì thuộc phe Pharisi - người Pharisi vẫn giữ nguyên giáo lý chánh thống, ương khi người Sađusê đã bỏ giáo lý về sự sống lại.
3:6 Về lòng sốt sắng, thì là kẻ bắt bớ Hội Thánh - Phaolô thành thật nghĩ mình đang làm công việc của Đức Chúa Trời khi cố gắng xóa sạch "bè phái ly khai" của những Cơ Đốc nhân. ông nhìn thấy nơi "bè phái" đó mối đe đọa đến chính tôn giáo của ông nên do đó ông cảm thấy phải loại trừ.
Còn như về sự công bình của luật pháp, thì không chỗ trách được - điều này không thể có ý nói Phaotô giữ luật pháp hoàn hảo. ông đã thú nhận Ương Rôma 7:9,10 rằng không phải như vậy. Ông nói mình không chỗ trách được, chứ không phải vô tội. Chúng ta chỉ có thể kết luận rằng khi Phaolô vi phạm bất kỳ phần nào của luật pháp, thì ông đã cẩn thận đem dâng của tế lễ đúng như quy định. Nói cách khác, ông là một người nghiêm nhặt và chặt chẽ tìm cách tuân giữ các quy luật của Do Thái giáo theo đúng văn tự.
Vì vậy, xét về sự ra đời, dòng dõi, giáo lý chánh thống, lòng sốt sắng, và sự công bình của cá nhân, Saulơ thành Tạtsơ là một con người nổi bật.
3:7 Nhưng giờ đây sứ đồ đưa ra một lời tuyên bố từ bỏ vĩ đại. ở đây, ông cho chúng ta "Tuyên Ngôn Lời Lỗ" của chính ông. Trên một mặt ông liệt kê những mục vừa đề cập đến ưên đây, những điều được cho là sự lời của ông. Trên mặt kia, ông viết một chữ duy nhất: Đấng Christ. Toàn bộ mọi sự chẳng có giá trị gì khi đem so sánh với kho báu ông đã tìm được trong Đấng Christ. Ông kể chúng như là sự lỗ vì cớ Đấng Christ. Guy King nói: "Toàn bộ sự lời về tài chánh, toàn bộ lời vật chất, toàn bộ những lợi lộc thuộc về thể chất, toàn bộ những lợi lộc về lý ưí, toàn bộ lợi lộc đạo đức, toàn bộ sự lời về tôn giáo - tất cả những thứ này đều không còn là sự lời nữa khi đem so với Sự Lời Vĩ Đại này."14
Chừng nào còn tin cậy vào các điều lợi lộc ưên, ông không thể nào được cứu. Một khi đã được cứu, chúng không còn ý nghĩa gì nữa đối với ồng vì ồng đã nhìn thấy vinh hiển của Chúa, và mọi sự vinh hiển khác dường như không ra gì cả khi so sánh với vinh hiển Ngài.
3:8 Khi đến với Đấng Christ để được cứu rỗi, Phaolô đã từ bỏ mọi điểu và kể chúng là vô giá trị khi đem so với điểu quý hơn hết của sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa ông. Điểu quỷ hơn hết cùa sự nhận biết là cách người Do Thái nói đến "sự hiểu biết xuất sắc" hay "sự ưổi hom đáng phải biết."
Tổ tiên, dân tộc, văn hóa, uy tín, giáo dục, tôn giáo, và những thành tựu cá nhân - vị sứ đồ đã bỏ hết những điều này, không còn xem chúng là cơ sở để khoe mình nửa. Thực ra, ông kể chúng như là "phân" hay "rác" hầu cho được Đấng Chrisỉ.
Dầu thì hiện tại được sử dụng trong câu Kinh Thánh này và ương câu tiếp
theo, nhưng chủ yếu Phaolô đang nhìn lại thời điểm hoán cải của mình. Để được Đấng Chrỉst, ông đã phải quay lưng lại với những điều trước đây ông luôn luôn nghe dạy rằng chúng là quý giá nhất. Nếu muốn có Đấng Christ như là sự lời cho ông, ông phải "chào tạm biệt" với tôn giáo của mẹ mình, di sản của cha mình, và những thành tựu của cá nhân ông.
Và ông đã tạm biệt hết thảy! Ồng đã hoàn toàn cắt đứt những mối ràng buộc của mình với Do Thái giáo như là một hy vọng để tìm sự cứu rỗi. Khi đoạn tuyệt như vậy, ông đã bị bà con mình truất quyền thừa kế, bị những bạn bè ngày trước từ bỏ, và bị chính đồng bào mình bắt bớ. Khỉ ưở thành Cơ Đốc nhân, ông đã chịu hết thảy mọi sự như là sự lỗ theo đúng nghĩa đen.
Vì thì hiện tại được sử dụng ưong câu 8, nên có vẻ như Phaolô vẫn đang tìm cách để được Đấng Christ. Thực ra, ông đã được Đấng Christ ngay từ khi ông công nhận Ngài là Chúa và Cứu Chúa. Nhưng thì hiện tại cho thấy đây vẫn là thái độ của ông - ông vẫn kể tất cả mọi điều khác là rơm rác khi so sánh với giá trị của sự nhận biết Đức Chúa Jêsus. Khao khát lớn của lòng ông ấy là: "Để Đấng Christ là sự lời của tôi." Không phải vàng, cũng không phải bạc, cũng không phải danh tiếng tồn giáo, nhưng là Đấng Christ.
3:9 Và được ở trong Ngài. Một lần nữa, câu này nghe có vẻ như Phaolồ vẫn đang tìm cách để được ở trong Đấng Christ. Sự thực là ông đang hổi tưởng lại quyết định lớn lao mà ông đã đối diện trước khi được cứu. ông có sẵn lòng tự bỏ mọi nỗ lực riêng của mình để tìm sự cứu rỗi, để rồi chỉ đơn sơ tin cậy nơi Đấng Christ hay không? Ông đã chọn lựa. ông từ bỏ mọi điều khác để được ở Ương Đấng Chrỉst. Chính giây phút tín Chúa Jêsus, ông đã đứng ưong một địa vị mới trước mặt Đức Chúa Trời. Ông không còn bị xem là con cái của Ađam tội lỗi nữa, nhưng giờ đây ông được nhìn thấy Ưong Đấng ctìríst, hưởng mọi om mà Chúa Jêsus được hưởng trước mặt Đức Chúa Cha.
Tương tự, ông đã từ bỏ thứ giẻ rách ô uế của sự tự cho mình là công bình, là điều trước đây ông đã tìm cách có được bằng việc giữ luật pháp, để rồi chọn sự công bình của Đức Chúa Trời được ban cho mọi ai tiếp nhận Cứu Chúa. Sự công bình ở đây được nói đến như áo xống hay đổ che phủ. Con người cần sự công bình để được chấp thuận khi đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng con người không thể tạo ra sự công bình ấy. Và như vậy, bởi ân điển, Đức Chúa Trời đã ban sự công bình của chính Ngài cho những ai tiếp nhận Con Ngài làm Chúa và Cứu Chúa. "Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng (Đấng Christ) vốn chẳng biết tội lỗi ưở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời" (H.Côrinhtô 5:21).
Một lần nữa, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng câu 8 và 9 không gợi ý Phaolô vẫn chưa nhận được sự công bình của Đức Chúa Trời. Trái lại, sự công bình này đã thuộc quyền sớ hữu của ông khi ồng được tái sanh ữên con đường đến Đamách. Nhưng thì hiện tại chỉ nhằm cho thấy những kết quả của
biến cố quan trọng ấy vẫn tiếp tục mãi đến hiện tại và Phaolô vẫn đang xem Đấng Christ là quý hơn hết mọi điều ông đã từ bỏ.
3:10 Khi đọc câu này, chúng ta tiến đến cảm xúc cao tột bậc ương đời sống của vị sứ đồ. F. B. Meyer gọi đây là "Cuộc Tìm Kiếm Thân Vị Đấng Christ Cho Linh Hổn."
Cách giải nghĩa thường xuyên nhất cho phân đoạn này chính là "thuộc linh hóa"nó. Theo cách này, người ta cho rằng đừng nên hiểu sự thương khó, sự chết và sự sống lại theo nghĩa đen. Đúng hơn, chúng được dùng để mô tả những kinh nghiệm thuộc linh nhất định, chẳng hạn như sự chịu thương khó của tinh thần, chết đối với bản ngã, và sống bằng sự sống phục sinh... Tuy nhiên, chúng tôi muốn gợi ý rằng nên hiểu phân đoạn này theo nghĩa đen. Phaolô đang nói ông muốn sống đúng như Đấng Christ đã sống. Chúa Jêsus có chịu thương khó không? Phaolô cũng muốn chịu thương khó nữa. Chúa Jêsus đã chịu chết? Vậy thì Phaolô muốn chịu chết bằng sự tuân đạo đang khi hầu việc Đấng Christ. Chúa Jêsus có sống lại từ kẻ chết không? Vậy Phaolô cũng muốn được sống lại y như vậy. Ông nhận thấy đầy tớ không hơn chủ. Vì cớ đó, ông khao khát được noi gương Đấng Christ trong những sự thương khó, sự chết và sự sống lại của Ngài. ông không nói mọi người phải chấp nhận quan điểm này, nhưng đối với ông, không còn con đường nào khác.
Cho đến nỗi tôi được biết Ngài. Biết Ngài có nghĩa có được sự quen biết thực tế từng ngày một với Ngài cách gần gũi mật thiết đến nỗi chính sứ đồ ngày càng ưở nên giống Đấng Christ hơn. Ông muốn sự sống của Đấng Christ được tái tạo trong chính mình.
Được biết quyển phép sự sống lại của Ngài. Quyển phép đã khiến Chúa từ kẻ chết sống lại được Kinh Thánh nói đến như là biểu hiện vĩ đại nhất của quyền năng mà vũ trụ này từng chứng kiến (Êphêsô 1:19,20). Dường như thể mọi đạo bỉnh của ma quỉ đều cương quyết cầm giữ thân thể Ngài lại ương mồ mả. Quyền năng mạnh mẽ của Đức Chúa Trời đã đánh bại đạo quân địa ngục này bằng cách khiến Chúa Jêsus từ kẻ chết sống lại vào ngày thứ ba. Cũng chính quyển năng này được đặt ữong tay của mọi tín hữu (Êphêsô 1:19), để họ nắm lấy bằng đức tín. Phaolô nói tham vọng của mình là kinh nghiệm quyền năng ấy trong đời sống và lời chứng của mình.
Sự thông công thương khó của Ngài. Cần phải có sức mạnh thiên thượng để chịu khổ vì Đấng Christ. Đây là nguyên nhân quyển năng sự sống lại của Ngài được nêu ra trước sự thông công thương khó của Ngài.
Trong đời sống của Chúa chúng ta, sự chịu khổ đến trước sự vinh hiển. Vì vậy, ưong đời sống của Phaolô cũng phải như thế. Ông phải chia sẻ những thương khó của Đấng Christ. ông nhận thấy những sự thương khó của chính ông sẽ chẳng có giá trị chuộc tội nào như trong sự thương khó của Đấng Christ, nhưng cũng biết rằng sẽ không nhất quán nếu cứ sống ừong xa xỉ và dễ chịu giữa một thế giới đã khước từ, nhạo báng và đóng đinh Chúa của ông.
Jowett nhận định: "Ông chưa thỏa mãn khỉ chia sẻ chương trình của ôlive; ông muốn cảm nhận một điều gì đó từ cơn đau nhói, sự ớn lạnh và phiền muộn cùng cô đơn của Ghếtsêmanê."15
Nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Như đã nói trước đây, câu này thường được giải thích là Phaolô muốn sống một sự sống đã bị đóng đinh, để chết thực sự với tội lỗi, bản ngã và thế gian. Nhưng chúng ta cảm thấy lối giải thích như thế tước mất khỏi phân đoạn này sức mạnh đến sửng sốt của nó. Câu này thực sự có nói điều đó, nhưng còn nói hơn thế nữa. Phaolô là một môn đồ tận tâm tha thiết của Đấng đã chết trên thập tự giá ở đồi Gôgôtha. Không những thế thôi, ông còn có mặt khi người tuân đạo đầu tiên của Hội Thánh Cơ Đốc chịu chết; trên thực tế, ông còn là tòng phạm ương vụ mưu sát người tuân đạo đầu tiên! Chúng ta tín Phaolô thực sự muốn trút mạng sống của mình theo cùng một cách như thế. Có lẽ ông sẽ cảm thấy lúng túng khi gặp Êtiên trên Thiên đàng nếu đến Thiên đàng bằng một lộ trình nào dễ chịu hơn con đường tuân đạo. Jowett đồng ý:
Rất nhiều Cơ Đốc nhân thỏa lòng với các sự tiêu dùng khỏi phải "đổ huyết." Họ cho đi những gì họ có thể dành dụm dễ dàng. Tặng phẩm của họ là những đồ vật không dính líu gắn bó gì, bỏ chúng đi cũng chẳng cần phải đổ huyết. Họ dự phần hy sinh, miễn sự hy sinh đó không dính líu gì đến sự sống; khi đòi hỏi đến điều thực sự sống còn, chẳng ai nhìn thấy họ ở đâu nữa. Họ nổi bật tại mọi khải hoàn môn, và sẵn lòng bỏ chút ít tiền ra mua những đồ trang trí đầy màu sắc - trên những biểu ngữ và những nhánh chà là; nhiừig khi những tiếng "hoan hô" và "Hôsana" biến thành những tiếng lam bằm báo điềm chẳng lành cùng những tiếng đe dọa, và khi nhìn thấy đồi Gôgồtha, họ chuồn ngay đến nơi ẩn náu an toàn.
Nhưng đây là một vị sứ đồ sung sướng nếm trước lời đòi hỏi quan trọng và tối cao này. Ông hầu như nôn nóng tuôn chính những dòng huyết và sức lực của mình để phục vụ Nước Trời! Ông sốt sắng nếu cần phải tuôn đổ sức lực và dòng huyết ra/16
Hudson Taylor cũng viết tương tự:
Chúng ta cần phải phó chính mình cho sự sống của thế gian... Sinh kết quả bao gồm cả vác thập tự giá. "Nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình. " Chúng ta biết Chúa Jêsus đã trở nên kết quả bằng cách nào - không phải chỉ bằng cách vác thập tự giá không thôi, mà còn bằng cách chết trên thập tự giá ấy nữa. Chúng ta có biết nhiều về sự thông công với Ngài trong điều này chưa? Không có hai Đấng Christ -một Đấng Chrỉst an nhàn dành cho những Cơ Đốc nhân an nhàn, và một Đấng Christ chịu thương khó và làm việc quần quật để dành cho các Cơ Đốc nhân phi thường. Chỉ có một Đấng Christ duy nhất mà thôi. Chúng ta có sẩn sàng ở trong Ngài để sanh kết quả như vậy không?17
Cuối cùng, c. A. Coates nói:
Sự nhận biết Đấng Christ trong vinh hiển là khát khao tối cao của lòng Phaolô, và khao khát này không bao giờ tồn tại mà không sinh ra lòng khao khát mãnh liệt để tìm đến với Ngài tại chính nơi Ngòi đang ở. Vì vậy tấm
lòng nào khao khát tìm kiếm Ngài thì tự nhiên hướng đến con đường Ngài đã từng đi để đạt đến nơi vinh hiển, và sốt sắng khao khát để tìm đến với Ngài tại nơi ấy bằng chính con đường Ngài đã đi qua. Tấm lòng này hỏi: "Ngài đã đạt đến vinh hiền đó bằng cách nào? Có phải thông qua sự phục sinh không? Và có phải những sự thương khó và sự chết không cần thiết phải đến trước sự phục sinh không?" Bấy giờ tấm lòng mới nói: "Không điều nào làm tôi vừa lòng cho bằng đến với Ngài trong vinh hiển phục sinh bằng chính con đường đã đưa Ngài đến nơi đó." Đó là tỉnh thần tuân đạo. Phaolô muốn lấy tư cách người tuân đạo đì trên con đường chịu thương khó và sự chết, để ông có thể đạt đến sự sống lại và vinh hiển bằng chính con đường Đấng Phước Hạnh - Đấng đã chinh phục trái tim ông - đã từng đi qua.18 3:11 ở đây, một lần nữa chúng ta gặp nan đề về cách giải thích. Chúng ta phải hiểu câu này theo nghĩa đen, hay phải thuộc linh hóa? Đã có nhiều cách giải thích khác nhau, một số những cách giải thích chính như sau:
Ì. Phaolô không chắc sẽ được sống lại từ kẻ chết, vì vậy ông đang gồng hết mọi cơ bắp để bảo đảm mình được dự phần trong sự sống lại. Một quan điểm như thế là không thể chấp nhận được! Phaolô luôn luôn dạy sự sống lại là bởi ân điển chứ không bởi việc lành của con người. Ngoài ra, ông bày tỏ lòng tín quyết rõ ràng rằng mình sẽ dự phần sự sống lại (H.Corinhtô 5:1-8).
2. Phaolô không nói đến sự sống lại thuộc thể, nhưng đang nói đến lòng khao khát được sống bằng sự sống phục sinh ngay lúc còn đang sống ưên đất này. Có lẽ đại đa số những nhà giải kinh theo quan điểm này.
3. Phaolô đang nói về sự sống thuộc thể, nhưng ông không hề nghi ngờ gì về việc mình được dự phần sự sống lại. Trái lại, ông đang nói rằng ông không quan tâm những sự thương khó đang ở trước mặt ưên đường đến sự sống lại. Ồng sẵn lòng chịu những thử thách và bắt bớ kinh khiếp, nếu điều đó vẫn còn nằm phía trước ở giữa thời hiện tại và sự phục sinh. Cụm từ "nếu, bằng bất kỳ phương tiện nào" (ương Bản Anh ngữ, bản Việt Ngữ chỉ ghi "mong") không nhất thiết diễn tả sự nghi ngờ (xem Côngvụ 27:12; Rôma 1:10-11:14), nhưng diễn tả lòng khao khát mạnh mẽ hay kỳ vọng mạnh mẽ mà không sợ phải trả giá hy sinh.
Chúng tôi đồng ý với cách giải thích thứ ba. Sứ đồ muốn được ưở nên giống Đấng Christ. Vì Đấng Christ đã chịu thương khó, chịu chết và được sống lại từ kẻ chết, Phaolô không còn muốn điều nào cho mình tốt hom điều này nữa. Chúng ta sợ rằng những khao khát riêng tư như được thoải mái, sống xa xỉ và dễ chịu thường phải khiến chúng ta loại bỏ những lưỡi gươm sắt bén đâm thấu của một số câu Kinh Thánh này. Chẳng phải sẽ an toàn hơn nếu hiểu chúng theo đúng giá ưị bề mặt của chúng - tức hiểu theo nghĩa đen - trừ phi nghĩa đen đó là không thể có khi xét đến toàn bộ phần còn lại của Kinh Thánh sao?
Trước khi rời khỏi câu này, chúng ta nên lưu ý Phaolô đang nói đến sự sống lại từ giữa kẻ chết. Đây không phải là sự
sống lại của mọi kẻ chết. Đúng hơn, câu này mô tả sự sống lại mà trong đó một số người được sống lại, còn những người còn lại vẫn cứ ở ương mồ mả. Từ I.Têsalônỉca 4:13-18 và I.Côrỉnhtô 15:51-57, chúng ta biết tín hữu sẽ được sống lại khi Đấng Christ đến (một số tại Kỳ Được Cất Lên và một số vào cuối Cơn Đại Nạn), nhưng số người chết còn lại sẽ không được sống lại mãi đến sau Thời Trị Vì Ngàn Năm của Đấng Christ trên đất; đối chiếu Khải Huyền 20:5.
3:12 Sứ đồ không cho rằng ông đã trọn lành rồi. Trọn lành không nói đến sự sống lại ở ữong câu Kinh Thánh trước, nhưng nói đến toàn bộ đề tài được trở nên giống Đấng Chrỉst. ổng không hề nghĩ rằng có thể đạt đến tình trạng vô tội hay đạt đến ngay ừong đời sống này một tình trạng mà nó không còn tiến bộ nào hơn nữa để đạt đến. Ông nhận thấy rằng "sự thỏa lòng là mồ mả của sự tiến bộ."
Vì vậy, ông cứ tiếp tục để mục đích Chúa Jêsus cứu ông có thể được làm ừọn ở nơi ông. Vị sứ đồ đã bị Chúa Jêsus Christ làm hoảng sợ trên con đường đến Đamách. Mục đích cuộc gặp gỡ quan trọng này là gì? Chính là để Phaolô từ đó trớ đi có thể trở thành một thánh đổ gương mẫu, để Đức Chúa Trời qua ông bày tỏ việc Đấng Christ có thể làm trong đời sống con người, ông vẫn chưa được tíở nên giống Đấng Christ cách hoàn hảo. Tiến trình này vẫn tiếp tục, và Phaolô đã được rèn luyện kỹ lưỡng để công tác này của ân điển Đức Chúa Trời có thể tiếp tục và càng sâu nhiệm hom.
3:13 Con người này đã học biết thỏa lòng với mọi của cải vật chất nào mình có (4:11) lại không bao giờ có thể thỏa lòng với những thành tựu thuộc linh của mình. Ông không kể mình đã "đến nơi," như chúng ta thường nói ngày nay. Vậy ông đã. làm gì?
Nhưng tôi cứ làm một điểu. ông là con người có một mục đích duy nhất. Ông có một mục tiêu và một tham vọng mà thôi. Trong điều này, ông giống với Đavít, là người đã nói: "Tôi đã xin Đức Giêhôva một điều."
Quên lửng sự ở đàng sau muốn nói đến không những tội lỗi và thất bại, mà còn cả những quyền tru tiên tự nhiên, những thành tựu, những thành công mà ông đã mô tả trước đây trong chương này, và thậm chí cả những chiến thắng thuộc linh của ông nữa.
Bươn theo sự ở đàng trước: tức là những đặc ân ữong ưách nhiệm của đời sống Cơ Đốc, dù đó là sự thờ phượng, sự phục vụ, hay sự phát triển cá nhân của đặc tính Cơ Đốc.
3:14 Xem mình như một lực sĩ trong cuộc chạy đua, Phaolô mô tả mình đang dốc hết nỗ lực nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jẽsus Christ.
Mục tiêu chính là lằn đích ở cuối đường đua. Phẩn thưởng chính là phần thưởng dành cho người chiến thắng. Mục đích ở đây sẽ là hoàn tất cuộc đua của đời sống, và có lẽ nói cụ thể hem là Ngai Đoán Xét của Đấng Christ. Phần thưởng sẽ là mão miện của sự công bình mà ở nơi khác Phaolô mô tả là phần
thưởng cho những người đã chạy giỏi (II.Timôthê 4:8).
Sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ bao
gồm mọi mục đích mà Đức Chúa Trời đã dự định khi cứu rỗi chúng ta. Điều này bao gồm sự cứu rỗi, ướ nên giống Đấng Christ, đồng kế nghiệp với Ngài, một quê hương ưên Thiên đàng, và vô số phước hạnh thuộc linh khác nữa.
VII. LỜI KHUYÊN TIẾN ĐẾN NẾP ĂN ở CỦA THIÊN ĐÀNG, NHƯ CHÍNH sứ Đồ ĐÃ NÊU GƯƠNG (3:15-21)
3:15 Hễ những người trọn vẹn thỉ
đều nên chia sẻ sự sẵn lòng của Phaolô để chịu khổ và chịu chết vì Đấng Christ và dốc hết mọi nỗ lực trong cuộc tìm kiếm để được giống Đức Chúa Jêsus. Đây là quan điểm trưởng thành của đức tín Cơ Đốc. Có người sẽ gọi đây là cực đoan, cấp tiến, hay cuồng tín. Nhưng sứ đồ nói những ai trưởng thành ừọn vẹn sẽ thấy đây là đáp ứng duy nhất tỉnh táo, hợp lý và phải lẽ đối với Đấng đã đổ chính huyết sự sống của Ngài cho họ trên đồi Gôgôtha.
Nếu anh em tưởng đàng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Phaolô nhận thấy không phải tất cả mọi người đều đồng ý với ông để chấp nhận một triết lý sống nguy hiểm như thế. Nhưng ồng tỏ lòng tin quyết rằng nếu một người thực sự săn lòng muốn biết chân lý về vấn đề này, Đức Chúa Trời sẽ lấy sự đó soi sáng cho. Nguyên nhân chúng ta có một Cơ Đốc giáo dễ dãi, tự mãn như ngày nay chính vì chúng ta không muốn biết chân lý này; chúng ta không sẵn lòng vâng phục những đòi hỏi của Cơ Đốc giáo lý tướng. Đức Chúa Trời sẵn sàng bày tỏ chân lý cho những ai sẵn lòng bước theo.
3:16 Sau đó sứ đồ nói thêm: trong lúc này, chúng ta phải sống xứng đáng với bất kỳ sự sáng nào Chúa đã ban cho chúng ta. Sẽ không ổn khi cứ giẫm chần tại chỗ chờ cho đến khỉ hiểu đầy đủ hơn những đòi hỏi nơi Cơ Đốc nhân chúng ta. Đang khi chờ Chúa bày tỏ những hàm ý đầy trọn của thập tự giá, chúng ta phải vâng theo bất kỳ mức độ chân lý nào chúng ta đã nhận được.
3:17 Giờ đây Phaolô quay sang khuyên bảo, trước hết bằng cách khích lệ người Philíp làm những môn đồ, hay những người bắt chước chính ông. Chính bới đời sống gương mẫu của ông mà ông cỏ thể viết ra những lời lẽ như thế. Chúng ta thường nghe những câu nói đùa: "Làm theo lời tôi bảo, chứ đừng làm theo cách tôi làm." Vị sứ đổ không nói như thế! ông có thể đưa đời sống của chính mình ra như một gương mẫu của sự tận hiến ưọn lòng cho Đấng Christ và sự nghiệp của Ngài.
Lehman Sữauss nhận định:
Phaolô kể mình là người nhận lòng thương xót của Đức Chúa Trời để có thể trở thành "một khuôn mẫu"; vì vậy toàn bộ đời sống của ông - kể từ sau khi hoán cải - đã được dành riêng ra để trình bày cho người khác một bản họa đồ đại cương về điều Cơ Đốc nhăn đáng phải trở thành. Chúa đã cứu Phaolô để ông có thể dùng tấm gương về sự hoán cải của mình chứng tỏ Chúa Jêsus đã làm những điều nào cho ông thì Ngài cũng có thể và sẽ làm
điều ấy cho người khác. Chẳng phải Chúa chúng ta đã xét đến mục tiêu đặc biệt này khỉ tỏ lòng thương xót Ngài cho bạn và tôi sao? Tôi tin Ngài cứu chúng ta để làm một khuôn mẫu cho mọi tín hữu trong tương lai. Chúng ta có đang làm gương cho những người đã được cứu bôi ân điển của Ngài không? Nguyện được như vậy!19
Lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi.
Câu này nói đến những người đang sống cùng một loại đời sống như của Phaolô. Điều này không có nghĩa nêu họ ra theo cách không tán thành, như trong câu Kinh Thánh kế tiếp, nhưng để quan sát họ và noi theo bước chân của họ.
3:18 Câu 17 mô tả những người đáng cho tín hữu noi gương, còn câu này nói về những người chúng ta đừng nên noi gương họ. Sứ đồ không xác định cụ thể những người này là ai. Ông không cho biết họ là các giáo sư giả thiên về Do Thái giáo được nhắc đến ữong câu 2, hay là những người tự xưng là giáo sư Cơ Đốc đã biến quyền tự do trớ thành nếp sống buông tuồng, và dùng ân điển như cái cớ để phạm tội.
Phaolô trước đây đã cảnh cáo thánh đổ về những người này, và bây giờ ông khóc mà cảnh cáo một lần nữa. Nhưng vì sao lại có nước mắt ở giữa một lời tố cáo nghiêm khắc thế này? Chính vì những tổn hại mà họ đã gây ra giữa các Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Vì biết bao cuộc đời bị họ hủy hoại. Vì những sỉ nhục họ đã đem lại cho danh Đấng Christ. Vì họ đang làm lu mờ ý nghĩa thật của thập tự giá. Đúng vậy, nhưng cũng vì tình yêu thương thật sẽ khóc ngay cả khi đang tố cáo những kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ,
cũng giống như Chúa Jêsus đã khóc về thành Giêrusalem sát nhân.
3:19 Những người này đã bị định cho sự hư mất đời đời. Câu này không nói đến sự tuyệt diệt, nhưng nói đến sự đoán xét của Đức Chúa Trời trong hồ lửa đời đời.
Họ lấy bụng họ làm chúa họ. Mọi hoạt động của họ, ngay cả điều mà họ tự xưng là phục vụ tôn giáo, đều nhắm đến việc mua thức ăn (và có lẽ rượu) để thỏa mãn thèm khát của thân thể họ. F. B. Meyer mô tả thật sâu sắc về những người này: "Trong đời sống họ không hề có nhà nguyện nào. Toàn là nhà bếp."
Lấy sự xấu hể của mình làm vinh hiển. Họ khoe khoang chính những điều mà đáng ra phải xấu hổ - sự ừần truồng của họ và hành vi vô luân của họ.
Họ ám ảnh với các việc thế gian mà thôi. Đối với họ, những điều quan trọng trong đời chính là thức ăn, áo mặc, sự tôn ưọng, tiện nghi, và lạc thú. Những vấn đề đời đời và những điều thuộc về ười không khuấy động nổi nếp ứng xử thấp hèn của họ ừong đống phân dơ bẩn của thế gian này. Họ cứ tiếp tục dường như thể sẽ sống đời đời trên trần gian này.
3:20 Giờ đây sứ đồ đối chiếu thái độ hướng về Thiên đàng của tín hữu thật.
Vào lúc viết thơ Philíp, thành Philíp là thuộc địa của Rôma (Côngvụ 16:12). Người Philíp là công dân của Lamã, được hưởng quyền bảo vệ những đặc ân của Lamã. Nhưng họ cũng là công dân của chính quyền địa phương. Dựa trên
bối cảnh này, sứ đổ nhắc rằng họ là công dân trên trời. Moffat dịch câu này: "Nhưng chúng ta là một thuộc địa của Thiên đàng."
Điều này không cỏ nghĩa Cơ Đốc nhân không phải là công dân của các quốc gia trên trần gian này. Cách câu Kinh Thánh khác dạy rõ rằng chúng ta phải vâng phục chính quyền vì chính quyền do Đức Chúa Trời lập nên (Rôma 13:1-7). Thực ra, tín đồ phải vâng phục chính quyền trong mọi vấn đề nào Chúa không cấm cách rõ ràng. Người Phỉlíp trung thành với những thượng quan địa phương, và cũng trung thành với hoàng đế tại Lamã. Vì vậy, tín hữu có trách nhiệm đối với chính quyền ưên trần gian, nhưng phải dâng lòng trung thành trên hết của họ cho Chúa Thiên đàng.
Không những là công dân ưên ười, chúng ta còn phải sốt sắng trông đợi Cứu Chúa mình đến từ Thiên đàng nữa! Sốt sắng trông đợi là một lối nói rất mạnh (ương nguyên văn) để diễn tả sự trông đợi sốt sắng điều gì đó mà mình tin là sắp xảy đến. Nghĩa đen là đẩy đầu và cổ tới trước trong khi lo lắng chờ đợi để nghe hay xem một điều gì đó.
3:21 Khi Chúa Jêsus từ trời trở lại, Ngài sẽ biến đổi thân thể này của chúng ta. Chính trong thân thể người không có gì là xấu xa hay gian ác cả. xấu xa ẩn trong cách sử dụng sai lầm thân thể này.
Nhưng đây là một thân thể hèn mạt,
thân thể của sự sỉ nhục. Nó sẽ bị nhăn nheo, bị sẹo, già nua, chịu thương khó bịnh tật và phải chết. Nó giới hạn và gò bó, kìm hãm chúng ta!
Chúa sẽ biến hóa thân thể này thành thân thể vinh hiển. Chúng ta không biết phạm vi đầy ừọn của ý nghĩa câu này. Thân thể này sẽ không còn bị suy tàn hay chết nữa, không còn chịu những giới hạn của thời gian hay của những rào cản cõi tự nhiên. Đó sẽ là một thân thể thực tế, thế nhưng phù hợp hoàn hảo với những điều kiện trong Thiên đàng. Nó sẽ giống như thân thể phục sinh của Chúa Jêsus.
Điều này không có nghĩa chúng ta sẽ có cùng một diện mạo thể xác như nhau! Đã có thể nhận ra Chúa Jêsus một cách rõ ràng sau khi Ngài sống lại, và rõ ràng mỗi một cá nhân cũng sẽ có sự nhận diện thuộc thể đặc thù của chính mình Ương cõi đời đời.
Phân đoạn này cũng không dạy rằng chúng ta sẽ giống Chúa Jêsus về những thuộc tánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ không bao giờ toàn tri hay toàn năng; chúng ta cũng sẽ không bao giờ lập tức và đồng thời ở cùng mọi nơi.
Nhưng chúng ta sẽ giống Chúa Jêsus về đạo đức. Chúng ta sẽ đời đời thoát khỏi tội lỗi. Phân đoạn không cung cấp đủ thông tin để làm thỏa mãn tính hiếu kỳ của chúng ta, nhưng đủ để yên ủi và thôi thúc sự ưông cậy.
Y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Sự biến hóa thân thể chúng ta sẽ đi kèm với quyền năng thiên thượng mà về sau Chúa sẽ dùng để phục muôn vật. Ngài "có thể cứu" (Hebơrơ 7:25). Ngai "có thể giúp" (Hêbơrơ 2:18). Ngai "có thể gìn giữ" (Giuđe 24). Giờ đây trong câu này, chúng ta biết rằng Ngài có thể bắt phục. "Vì Đức Chúa Trời nẩy là Đức Chúa Trời chúng tôi đến đời đời vô cùng; Ngài sẽ dẫn chúng tôi cho đến kỳ chết" (Thithiên 48:14).
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VUI. LỜI KHUYÊN SÔNG HÒA THUẬN, GIÚP NHAU, VUI MỪNG, NHẪN NẠI, CẦU NGUYỆN VÀ ĐỜI SÔNG Tư TƯỞNG có KỶ LUẠT (4:1-9)
4:1 Dựa vào sự ưông cậy kỳ diệu mà sứ đồ đặt trước tâm ữí của tín hữu ừong câu vừa rồi, giờ đây ông khuyên họ đứng vững ưong Chúa. Câu này chứa đầy những tên gọi yêu dấu cho các tín hữu này. Trước hết, Phaolô gọi họ là anh em của ông. Nhưng không phải chỉ là anh em mà thôi - mà là anh em rất yêu dấu. Sau đó ông nói thêm ý mà ông khao khát cho họ, tức là ông muốn được ở với họ một lần nữa. ồng còn nói thêm họ là sự vui mừng và mão ừỉều thiên của ông. Rõ ràng ông nói họ là sự vui mừng của ông Ương thời hiện tại này và sẽ là mão ứiều thiên của ông tại Ngai Đoán Xét của Đấng Christ. Cuối cùng, ông kết thúc câu với cụm từ rất yêu dấu. Sứ đồ thật sự yêu mến tín hữu, và rõ ràng đây là một trong những bí quyết khiến ông có kết quả trong công việc Chúa.
4:2 Êvôđi và Sintycơ là những phụ nữ trong Hội Thánh tại Philíp đang khó sống hòa thuận với nhau. Chúng ta không biết nhiều chi tiết về nguyên nhân khiến họ bất đồng ý kiến (và có lẽ không biết lại là tốt hơn!).
Sứ đồ dùng chữ "nài xin" (bản Việt Ngữ dịch là "khuyên") hai lần để cho thấy lời khuyên này gởi cho người này cũng y như gởi cho người kia. Phaolô khuyên họ phải hiệp một ý ữong Chúa. Chúng ta không thể nào hiệp một trong mọi điều ữong đời sống hằng ngày, nhưng về công việc Chúa, chúng ta có thể kiềm nén những sự khác biệt nhỏ nhặt và riêng tư của mình để Chúa được tôn vinh và công việc Ngài được tiến bộ.
4:3 Đã có nhiều phỏng đoán đáng kể để nhận diện "kẻ đồng liêu trung tín" (hay "bạn cùng mang ách"20) mà Phaolô gọi trong câu này. Người ta gợi ý cả Timôthê lẫn Luca, nhưng chắc người được nói đến ở đây là Épbaphôđích. Người này được khuyên phải giúp hai người đàn bà vốn đã cùng Phaolô vì đạo Tin Lành mà chiến đấu. Chúng ta xem hai người nữ này là Êvôđi và Sintycơ, và sứ đồ Phaolô đang đưa ra lời khuyên mà kinh nghiệm chứng minh cho thấy là lời khuyên lành mạnh. Thường khi hai bên đang cãi nhau, thì cách giải quyết tốt nhất cho cuộc cãi vã đó là cách đưa họ đến với một bên thứ ba độc lập - một người có sự đánh giá trướng thành và thuộc linh. Không phải người này sẽ hành động cách độc đoán trong trường hợp ấy và đưa ra phán quyết, nhưng đúng hơn là bởi dùng Lời Đức Chúa Trời, người cỏ thể chỉ cho những người đang tranh cãi kia thấy giải pháp của Kinh Thánh cho nan đề của họ.
Phải hết sức cẩn thận khi giải thích cụm từ "[họ] đã cùng tôi vì đạo Tin Lành mà chiến đấu." Không thể nào nghĩ câu này muốn nói họ đã rao giảng Tin Lành cùng với sứ đồ Phaolô. Hai phụ nữ này có thể đổ công khó trong Tin Lành bằng nhiều cách - bởi lòng hiếu khách đối với các tôi tớ của Đấng Christ, bằng cách đến nhà thăm viếng, bằng cách dạy những phụ nữ trẻ hơn và thiếu nhi - mà không cần phải đảm
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nhận chức vụ giảng dạy trước Hội Thánh chung.
Một người bạn đồng công khác nữa tên Cơlêmăn cũng được nhắc đến ồ đây. Không ai biết rõ thêm gì khác hơn về ông. Sau đó Phaolô nhắc các bạn khác đồng làm việc với ông, có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi. Đây là một cách tuyệt vời để diễn tả tình Ưạng được phước đời đời và không thể tả nổi gắn liền với đức tin nơi Đấng Christ và sự phục vụ Ngài.
4:4 Giờ đây quay sang toàn Hội Thánh, Phaolô lập lại lời khuyên yêu thích của ông được tìm thấy qua những từ ngữ "ưong Chúa." Cho dù hoàn cảnh cuộc đời có đen tối đến đâu, Cơ Đốc nhân luôn luôn có thể vui mừng Ưong Chúa.
Jowett chia sẻ kinh nghiệm về sự vui mừng của Cơ Đốc nhân:
Sự vui mừng Cơ Đốc là một tâm trạng không lệ thuộc vào những hoàn cảnh trước mắt của chúng ta. Nếu lệ thuộc vào hoàn cảnh xung quanh, nó sẽ là một cây nến không chắc chắn cũng như không được che chắn đang cháy trong đêm gió bão. Mới lúc nãy cây nến còn cháy sáng đều, thì chập nữa thôi ngọn lửa đã leo lết cháy đến tận đầu tim đèn, tỏa rất ít ánh sáng hay không sáng nữa. Nhưng niềm vui Cơ Đốc không liên quan gì đến khung cảnh thoáng qua của đời sống, nên do đó không phải là nạn nhân của ngày đang ưôỉ qua. Có lúc hoàn cảnh của tôi tự diễn ra giống như một ngày nắng đẹp của tháng Sáu, chập sau chúng lại giống như ngày ảm đạm của tháng Mười Một. Hôm nay tôi đang dự đám cưới; ngày mai tôi đứng bên cửa huyệt mớ rộng. Có ngày trong chức vụ, tôi chinh phục mười người về cho Chúa; và rồi suốt bao nhiêu ngày dài đằng đẵng, tôi chẳng hề chinh phục được ai. Vâng, ngày tháng cũng dễ biến thay y như thời tiết, thế nhưng niềm vui Cơ Đốc có thể kiên ưì bền bỉ. Bí mật về sự kiên ưì vinh hiển của niềm vui ấy nằm ở đâu?
Bí mật là đây. "Này! Ta ở cùng các ngươi luôn." Trong mọi ngày biến thay này, "Ngài chẳng hề thay đổi, chẳng mỏi mệt." Ngài không phải là Bạn Đổng Hành chỉ Ương những lúc ười đẹp, bỏ mặc tôi khi năm tháng trở nên đen tối và lạnh giá. Ngài không chọn những ngày hội thịnh vượng của tôi, rồi chẳng thấy Ngài đâu trong ngày tôi gặp nghèo khổ và thất bại. Không phải Ngài tự tỏ mình chỉ những lúc tôi đeo vòng hoa, rồi giấu mình khi tôi đội mão gai. Ngài ở với tôi "cho đến tận thế" - trong những ngày thịnh vượng cũng như trong những ngày nghịch cảnh; những ngày tiếng chuông đổ báo lễ tang, và những ngày tiếng chuông báo hôn lễ reo vang. "Cho đến tận thế." Những ngày của sự sống - những ngày của sự chết - những ngày đoán xét.21
4:5 Giờ đây Phaolô khuyên họ hãy để cho mọi người đều biết nếp nhu mì của họ. Cũng có thể dịch là sự nhượng bộ, sự biết điều cách ngọt ngào, và sự sẵn lòng từ bỏ đường lối riêng của mình. Khó khăn không nằm ở chỗ hiểu câu này muốn nói gì, nhưng ở chỗ vâng theo lởi giáo huấn này đối với "mọi người."
Chúa đã gần rồi có thể muốn nói rằng Chúa đang hiện điện, hoặc muốn nói sự tái lâm của Ngài đã gần. cả hai điều đúng, dầu vậy chúng ta thích quan điểm thứ nhì hơn.
4:6 Cơ Đốc nhân có thể thực sự "chớ lo phiền chi hết" hay không? Có thể, miễn là chúng ta có nguồn tài nguyên của sự cầu nguyện đầy xác quyết. Phần còn lại của câu Kinh Thánh này tiếp tục giải thích làm thể nào đời sống chúng ta được thoát khỏi những lo lắng của tội lỗi. Phải đem mọi sự đến cho Chúa ương sự cầu nguyện. Mọi sự có nghĩa là tất cả mọi sự. Không có gì là quá lớn hay quá nhỏ đối với sự chăm sóc ữìu mến của Ngài!
Cầu nguyện vừa là một hành động vừa là bầu không khí. Chúng ta đến với Chúa vào những thời điểm cụ thể và trình dâng những sự nài xin cụ thể lên trước Ngài. Nhưng cũng có thể sống ương bầu không khí cầu nguyện. Có thể tâm trạng của đời sống chúng ta phải là một tâm ừạng cầu nguyện. Có lẽ chữ cầu nguyện trong câu Kinh Thánh này biểu thị thái độ tổng quát của đời sống chúng ta, còn nài xin nói đến những lời cầu xin cụ thể mà chúng ta dâng lên Chúa.
Nhưng rồi chúng ta phải thấy những lời cầu xin của mình phải được Ưình lên Chúa cùng với sự tạ ơn. Có người tóm tắt câu này rằng chúng ta nên "chớ lo phiền chi hết, cầu nguyện trong mọi sự, cảm tạ về mọi sự."
4:7 Nếu những thái độ này đặc trưng cho đời sống chúng ta, thì sự bình an của Đức Chúa Trời Vượt Quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em ương Đức Chúa Jêsus Christ. Sự bình an của Đức Chúa Trời là cảm nhận sự yên tình thánh khiết và sự thỏa mãn thánh khiết tràn ngập tâm hồn của tín hữu khi người nương dựa vững chắc nơi Đức Chúa Trời.
Tâm ta nương nơi Chúa Cha,
Hướng biết bao ơn lành;
Chúa hứa ban cho lòng ta,
Sống thái nhiên an bình.
- Frances Ridley Havergal
Sự bình an này vượt quá mọi sự hiểu biết. Con người thế gian không thể hiểu được sự bình an, và ngay cả những Cơ Đốc nhân được hưởng sự bình an ấy cũng thấy nó có yếu tố mầu nhiệm kỳ diệu ưong đó. Họ kinh ngạc khi thấy mình không lo lắng gì lúc đối diện với thảm họa hay nghịch cảnh.
Sự bình an này gìn giữ lòng và đời sống tư tướng. Như vậy đầy là liều thuốc bổ cần thiết biết bao trong thời đại đầy dẫy bịnh tâm thần, suy nhược thần kinh, cần thuốc ngủ này xuống tính thần.
4:8 Giờ đây sứ đồ kết thúc lời khuyên về nếp sống tư tưởng. Khắp nơi Ương Kinh Thánh đều dạy chúng ta có thể kiểm soát những điều mình suy nghĩ. Thật vô ích để giữ thái độ chủ bại, nói mình hoàn toàn không thể giúp được nếp suy nghĩ khi tâm trí đầy dẫy những tư tưởng mà mình không hoan nghênh. Sự thật là chúng ta có thể giúp được. Bí quyết nằm ở lối suy nghĩ tích cực. Đây chính là điều mà hiện nay ướ thành nguyên tắc nổi tiếng - sức mạnh trục xuất của một tình cảm mới. Một
người không thể đồng thời vừa nuôi dưỡng những tư tưởng xấu vừa nuôi dưỡng những tư tưởng về Chúa Jêsus. Vậy, nếu có một ý tưởng xấu xa đến, người nên lập tức loại bỏ nó bằng cách suy gẫm về Thân Vị và công tác của Đấng Christ. Những nhà tâm lý và bác sĩ tâm thần được khai sáng nhiều hơn của thời nay đã đồng ý với sứ đồ Phaolô về vấn đề này. Họ nhấn mạnh những nguy hiểm của lối sống suy nghĩ tiêu cực.
Bạn không cần phải xem rất kỹ mới tìm được Chúa Jêsus Christ Ưong câu 8. Mọi điều nào chân thật, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen đều được tìm thấy trong Ngài. Chúng ta hãy xem xét từng mỹ đức này: chân thật có nghĩa là không giả dối hoặc không đáng tin, nhưng là chân thành và thật sự. Đáng tôn có nghĩa là đáng tôn trọng hoặc hấp dẫn về mặt đạo đức. Công bình có nghĩa là ngay thẳng cả với Đức Chúa Trời lẫn con người. Thanh sạch muốn nói đến đặc điểm đạo đức cao cả của đời sống một con người. Đáng yêu chuộng mang ý nói đến điều chi đáng khâm phục hoặc sẵn sàng tán thành để ngắm xem hoặc suy xét. Có tiếng tốt còn được dịch là "có uy tín tốt" hoặc "tạo tiếng vang tốt." Đương nhiên, nhân đức nói đến sự xuất sắc về mặt đạo đức; và đáng khen là một điều gì đó xứng đáng được ca tụng.
Trong câu 7, Phaolô bảo đảm với các thánh đồ rằng Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của họ Ương Đức Chúa Jêsus Christ. Nhưng ông không quên nhắc nhở họ cũng phải có trách nhiệm trong vấn đề này nữa. Đức Chúa Trời không giữ gìn nếp sống tư tưởng của người nào không muốn giữ cho nếp sống mình thanh sạch.
4:9 Một lần nữa, sứ đồ Phaolô nêu chính mình như một thánh đồ gương mẫu. Ông khuyên giục tín đồ thực hành những điều đã học từ nơi ông và đã thấy trong đời sống ông.
Câu này xuất hiện rất gần sau câu 8 là sự kiện đầy ý nghĩa. Nếp sống công bình xuất phát từ lối suy nghĩ công bình. Nếu đời sống tư tướng là thanh sạch, thì đời sống người ấy cũng sẽ thanh sạch. Mặt khác, nếu tâm trí một người ưd thành nguồn suối bại hoại, thì bạn có thể chắc chắn dòng suối tuôn ra từ đó cũng ô uế nữa. Và chúng ta phải luôn luôn nhớ nếu một người ấp ủ một tư tưởng gian ác xấu xa đủ lâu, thì người rốt cuộc sẽ thực hiện hành động đo.
Những ai trung tín noi theo gương của sứ đồ thì được hứa rằng Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng họ. Trong câu 7, sự bình an của Đức Chúa Trời là phần của những người nào cầu nguyện; ở đây Đức Chúa Trời của sự bình an là Đấng Đồng Hành của những người thánh khiết. Ý tưởng ở đây là: Đức Chúa Trời sẽ khiến Ngài trở nên rất gần gũi và rất yêu quý ương kinh nghiệm hiện tại của mọi người nào có đời sống trở thành hiện thân của chân lý.
IX. PHAOLÔ CẢM ƠN MÓN QUÀ TÀI CHÁNH TỪ CÁC THÁNH Đổ (4:10-20)
4:10 Trong câu 10-19, Phaolô nói về mối quan hệ giữa ông với Hội Thánh tại Philíp liên quan đến sự giúp đỡ tài
chánh. Chưa ai có thể nói hết nổi những câu này có ý nghĩa thế nào đối với các thánh đồ đang được kêu gọi của Đức Chúa Trời ừải qua những thời điểm gặp áp lực và những thất bại về tài chánh!
Phaolô vui mừng vì đến nay, sau một khoảng thời gian ưôi qua, người Philíp đã ượ giúp thực tế cho ông trong công việc Chúa. ông không Ưách họ về khoảng thời gian không nhận được sự ượ giúp; ông khen họ muốn gởi quà đến cho ông nhưng không có dịp tiện. Moffat dịch câu này: "Vì anh em không hề thiếu lòng quan tâm, nhưng thiếu cơ hội để bày tỏ."
4:11 Khi đề cập đến toàn bộ vấn đề tài chánh, thật tuyệt vời khi thấy sự tế nhị và lịch thiệp của Phaolô. Ồng không muốn họ nghĩ ông than phiền tình trạng thiếu tài chánh. Trái lại, ông muốn họ biết ông hoàn toàn không lệ thuộc những hoàn cảnh tầm thường như thế. Ông đã tập... thỏa lòng, bất luận tình hình tài chánh của ông có thế nào đi nữa. Thỏa lòng thực sự còn vĩ đại hơn cả giàu có, vì "nếu sự thỏa lòng không sinh ra sự giàu có, thì thỏa lòng cũng đạt đến giàu có bằng cách loại bỏ lòng thèm khát giàu có."
"Thật là bí quyết phước hạnh biết bao khi tín hữu học cách ngẩng cao đầu với bao tử Ưống rỗng, nhìn ngay thẳng, với chiếc túi lép lòng hạnh phúc khi không được ừả lương, vui mừng trong Đức Chúa Trời khi con người không trung tín." (Sưu Tầm)
4:12 Phaolô biết chịu nghèo hèn, có nghĩa biết chịu cảnh không có những nhu yếu phẩm của đời sống; và ông cũng biết được dư dật, tức là tại một thời điểm nào đó ông được ban cho nhiều hơn những nhu cầu trước mắt của mình. Trong mọi sự và mọi nơi, ông đều tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Vị sứ đồ tập được bài học như thế bằng cách nào? Đem giản bằng cách: ông tín quyết mình đang ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời. ông biết dầu mình đang ở đâu, hay đối diện ương bất kỳ hoàn cảnh nào, ông ở đó bởi sự chỉ định của Đức Chúa Trời. Nếu ông đói, đó là vì Đức Chúa Trời muốn ông đói. Nếu ông no, chính vì Chúa đã hoạch định như vậy. Trung tín và bận rộn phục vụ Vua của mình, nên ông có thể nói: "Lạy Cha, dẫu như vậy đi nữa thì dường như điều đó rất tốt lành trước mắt Cha."
4:13 Rồi sứ đồ thêm những lời đã trở thành câu đố cho rất nhiều người: "Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi." Có phải ông muốn nói điều này theo nghĩa đen? Có phải sứ đồ thật sự tin rằng không có điều gì là ông làm không được? Câu ưả lời thế này: khi sứ đồ Phaolô nói ông có thể làm được mọi sự, ông muốn nói mọi điều mà Đức Chúa Trời muốn ông làm. Ông đã học biết rằng mạng lịnh của Chúa chính là sự ban quyền năng của Chúa. Ông biết Đức Chúa Trời không bao giờ kêu gọi ông hoàn tất công tác mà lại không ban ân điển cần thiết. Chắc "mọi sự" không áp đụng cho những kỳ công của sự mạo hiểm, nhưng áp dụng cho những cảnh hết sức thiếu thốn và những lần chịu đói nặng nề.
4:14 Dầu nói gì đi nữa, ông vẫn muốn người Philíp biết họ đã làm điều thiện khi chia sẻ cơn hoạn nạn của ông. Có lẽ điều này nói đến khoản tiền họ gởi đến chu cấp nhu cầu của ông đương lúc ông bị tù.
4:15 Trong quá khứ, người Philíp đã vượt Ưổi hom ứong ơn dâng hiến. Trong những thời đầu của chức vụ Phaolô, khi ông lìa xứ Maxêđoan, chẳng có Hội Thánh nào hiệp với ông về mặt tài chánh ngoại trừ người Philíp.
Cũng lưu ý thể nào những chi tiết có vẻ như không quan ữọng này lại được ghi vĩnh viễn ứong lời quý báu của Đức Chúa Trời. Điều này dạy chúng ta rằng điều chi được dâng cho tôi tớ Chúa tức là được dâng lên cho Ngài. Ngài quan tâm mỗi một xu. Ngài ghi lại toàn bộ những điểu nào được thực hiện như làm cho Ngài, và Ngài ban thưởng bội phần, lấy lường ép chặt xuống, lắc cho đầy và tuôn ưàn ra nữa.
4:16 Ngay cả khi Phaolô ở Têsalônica, người Philíp đã một hai lần gởi đồ cung cấp cho những nhu cẩu của ông. Dường như người Philíp đã sống gần gũi với Chúa đến nỗi Ngài có thể hướng dẫn họ ương sự dâng hiến. Đức Thánh Linh đã đặt gánh nặng ữong lòng họ để cưu mang sứ đồ Phaolô. Họ đáp ứng bằng cách gởi tiền đến cho ông một hai lần, tức là hai lần. Khi chúng ta nhớ Phaolô ở Têsalônica chỉ trong một thời gian ngắn, thì sự quan tâm của họ đối với ông tại đó lại càng nổi bật hơn nữa.
4:17 Lòng hoàn toàn vô kỷ của Phaolô được nêu rõ Ương câu này. ông được phấn chấn bới kết quả của họ hơn là bởi lễ vật của họ. ông mong mỏi bông trái càng dư dật hơn cho những tín hữu này, và lòng mong mỏi này còn lớn hơn cả ước muốn được ượ giúp về tài chánh. Đây chính xác là điều xảy ra khỉ đem tiền dâng cho Chúa. Việc đó được ghi lại hết trong các sổ sách khai trình và sẽ được đền đáp gấp ữăm lần trong một ngày hầu đến.
Mọi điều chúng ta có đều thuộc về Chúa, và khi dâng lên cho Ngài, chúng ta chỉ đang dâng lên cho Chúa điều vốn thuộc về Ngài. Cơ Đốc nhân nào tranh luận vấn đề có nên dâng phần mười tiền bạc của họ hay không thì họ chưa hiểu được ý chính. Của dâng phần mười được truyền lệnh cho Ysơraên dưới luật pháp như một lễ vật tối thiểu. Trong thời đại ân điển này, câu hỏi đáng ra không phải là "Tôi sẽ dâng cho Chúa bao nhiêu?" nhưng đúng hơn phải là: "Tôi dám giữ lại cho riêng mình bao nhiêu?" Khao khát của Cơ Đốc nhân phải là sống tiết kiệm hy sinh để dâng phần tỉ lệ ngày càng tăng lên trong thu nhập mình cho công việc Chúa để con người sẽ không bị hư mất vì cớ chưa được nghe Tin Lành của Đấng Chrỉst.
4:18 Khi Phaolô nói tôi nhận được hết, ồng muốn nói "tôi đã có đủ mọi thứ tôi cần, và đương dư dật. Trong thời đại chủ nghĩa thương mại thế kỷ 20 này, dường như chuyện lạ không phải là nghe về một đầy tớ Chúa không đang xin tiền, nhưng trái lại chuyện lạ chính là nghe một người thừa nhận mình đã có đủ. Những chiến dịch xin tiền ưàn lan của thời nay là một sự gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời và là sự sỉ
nhục cho Danh của Đấng Christ. Hoàn toàn không cần thiết cho những chiến dịch ấy. Huđson Taylor có lần nói: "Công việc Chúa được thực hiện theo cách của Chúa thì sẽ không bao giờ thiếu những nguồn tài nguyên của Ngài." Rắc rối ngày nay ấy là chúng ta không phân biệt được giữa làm việc cho Chúa và công việc Chúa. Có thể dự phần vào điều gọi là sự phục vụ Cơ Đốc mà có thể lại chẳng hề là ý muốn của Chúa chi cả. Noi nào có dư dật tiền, thì luôn luôn có nguy cơ lớn nhất là bắt tay vào những công việc làm ăn mà có thể không hề được sự phê chuẩn của Chúa. Một lần nữa lại ưích lời Hudson Taylor: "Điều chúng ta cân run sợ thật sự không phải là vì ngân quỹ không đủ, nhưng là vì quá nhiều ngân quỹ không được biệt riêng ra thánh."
Lễ vật yêu thương mà Épbaphôđích đã đem từ người Philíp đến cho Phaolô được mô tả như một thức hương có mùi thơm, một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài. Còn một lần duy nhất khác nữa sử dụng đến những từ ngữ này, và chúng chỉ về chính Đấng Christ (Êphêsô 5:2). Phaolô tôn trọng sự dâng hiến đầy hy sinh của người Philíp bằng cách mô tả ý nghĩa của việc ấy đối với Đức Chúa Trời. Nó cất lên như một của tế lễ có mùi thơm đối với Ngài. Của lễ ấy vừa đáng nhận vừa đẹp lòng Ngài.
Jowett thốt lên: Như vậy, điều có vẻ như sự nhân từ tại địa phương lại mang tầm vóc bao ỉa biết dường nào! Chúng ta ngỡ mình đang chăm sóc cho một hành khất, nhưng trong thực tế chúng ta đang chuyện trò với Vua. Chúng ta nghĩ hương thơm này sẽ bị đóng chặt trong một khu láng giềng nhỏ bé, nhưng này, mùi thơm ngọt ngào đã len qua cả cõi vũ trụ. Chúng ta nghĩ mình chỉ đang tiếp đãi Phaolô, và rồi chúng ta thấy mình đang chăm sóc cho Cứu Chúa và Chúa của Phaolô.22
4:19 Giờ đây Phaolô nói thêm những lời có lẽ là nổi tiếng nhất và đáng yêu nhất ương toàn đoạn này. Chúng ta nên lưu ý lời hứa này đi sau phần mô tả sự quản lý trung tín của họ. Nói cách khác, vì họ đã dâng những nguồn tài nguyên vật chất của họ cho Chúa, thậm chí đến mức phương kế kiếm sống của chính họ bị lâm nguy, nên Đức Chúa Trời sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của họ. Thật dễ để lấy câu Kinh Thánh này ra khỏi văn mạch rồi dùng làm chiếc gối êm ái cho những Cơ Đốc nhân nào đang lãng phí tiền bạc cho riêng bản thân và hiếm khi nghĩ đến công tác của Chúa! "Ôn thôi, Đức Chúa Trời sẽ chu cấp mọi nhu cầu của anh em."
Tuy đúng theo ý nghĩa chung, Đức Chúa Trời thực sự chu cấp nhu cầu của dân sự Ngài, nhưng đây là lời hứa cụ thể rằng những ai trung tín và tận tâm trong sự dâng hiến cho Đấng Christ thì sẽ không bao giờ bị thiếu thốn.
Người ta thường bình luận rằng Đức Chúa Trời chu cấp nhu cần của dân sự Ngài - không phải ra từ sự giàu có Ngài, nhưng y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ. Nếu nhà triệu phú cho đứa trẻ một xu, ông đang cho từ sự giàu có của mình. Nhưng nếu ông trao một trăm ngàn dollars cho một sự nghiệp xứng đáng nào đó, thì ông đang cho y theo sự giàu
CÓ của mình. Sự chu cấp của Đức Chúa Trời y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Chúa Jêsus Christ, và còn điều nào giàu có hơn thế nữa?
William gọi câu 19 là tờ giấy bạc được rút ra từ ngân hàng đức tin:
Đức Chúa Trời tôi - tên của chủ ngân hàng.
Sẽ làm cho flẩy đủ - lời hứa chi ưả.
Mọi sự cẩn dùng của anh em - giá ưị của tờ giấy bạc.
Y theo sự giàu có của Ngài - tiền vốn của ngân hàng.
ở nơi vinh hiển - địa chỉ của ngân hàng.
Trong Đức Chúa Jêsus Chrỉsl - chữ ký dưới chân tờ giấy bạc, mà nếu không có chữ ký ấy thì tờ giấy bạc không có giá trị.23
4:20 Ý nghĩ về sự chu cấp dư dật của Đức Chúa Trời khiến sứ đồ tuôn tràn lời ngợi khen. Đây là cách nói thích hợp cho mọi con cái Đức Chúa Trời đã hằng ngày kinh nghiệm sự chăm sóc đầy em của Ngài, Ngài không những chu cấp của cải vật chất, mà còn ban sự dẫn dắt, giúp chống cự cám dỗ, và làm sống động thêm đời sống tĩnh nguyện mỏi mòn.
X. NHỮNG LỜI CHÀO THĂM KẾT THÚC (4:21- 23)
4:21 Khỉ nghĩ đến các thánh đồ đang nhóm nhau lại để lắng nghe bức thơ ông đang viết cho họ, Phaolô chào thăm hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Jêsus Christ và gởi lời thăm của các anh em đang ở cùng với ông.
4:22 Chúng ta cảm thấy phải yêu mến câu này vì nhắc đến người nhà
Sêsa. Trí tưởng tượng của chúng ta bị cám dỗ mạnh mẽ đến độ nổi loạn. Người nhà của Nêrô được nói đến ở đây là ai? Có phải họ là một số bỉnh lính được giao canh giữ sứ đồ Phaolô, và đã được cứu qua chức vụ của ông? Họ là những nô lệ hay những người tự do đang làm việc ương cung điện? Hay có thể cụm từ này bao gồm cả một số quan chức chính quyền Lamã? Không thể biết chắc chắn, nhưng ở đây chúng ta có minh họa tuyệt vời về sự thật là: Cơ Đốc nhân cũng giống như những con nhện, đã tìm được đường vào ương các cung điện của vua (Châmngôn 30:28 -bản Việt Ngữ dịch là "thằn lằn")! Tin Lành không hề biết đến ranh giới. Tin Lành có thể thâm nhập vào những bức tường bị nghiêm cấm cẩn mật nhất. Tin Lành có thể tự mọc lên ngay giữa những người đang tìm cách trừ khử Tin Lành. Thật ra, các cửa âm phủ cũng không thắng được Hội Thánh của Chúa Jêsus Christ!
4:23 Giờ đây Phaolô kết thúc bằng lời chào thăm điển hình của ông. Ân điển tỏa sáng từ trang đầu của thơ này, và giờ đây lại xuất hiện lần nữa ở phần kết thúc. Do đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Tấm lòng Phaolô đầy dẫy đến nỗi tuôn tràn chủ đề vĩ đại nhất của mọi thời đại - ân điển của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus Christ -và không hề ngạc nhiên khi thấy chân lý quý báu này tràn ngập mọi ống dẫn trong đời sống ông.
Paul Rees kết luận giúp chúng ta: Người vĩ đại nhất của nhân loại đã viết bức thơ ấm áp nhất trên đời. Công tác của tình yêu thương đã hoàn tất. Ngày
đã hết. Xiềng xích vẫn còn đó trên cổ tay vị sứ đồ. Binh lính vẫn đang đứng gác. Chẳng hề gì! Tâm linh của Phaolô được tự do! Tâm trí của ông minh mẫn! Tâm lòng của ông đang bừng sáng! Và sáng hôm sau, Épbaphôđích sải bước về Philíp! 24
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THƠ GỞI CHO NGƯỜI CÔLÔSE

GIỚI THIỆU
"Đi vào trong chính thơ Côỉôse.suy nghĩ thêm lần nữa về tư tưởng được soi dẫn của thơ gói ghém trong ngôn ngữ được soi dẫn, để ánh sáng và quyền năng của tư tưởng này đầy dẫy tâm hồn và nắn đúc đời sống, công việc ây làm phong phú cho suốt cõi đời này và cõi đời đời."
- R. c. H. Lenski
I. Vị Trí Độc Đáo Trong Kinh Thánh
Hầu hết các Thơ Tín của Phaolô đều được viết cho các hội chúng tại những thành phố lớn hoặc thành phố quan trọng: Rôma, Côrinhtô, Êphêsô, Philíp. Thành phố nhỏ Côlôse đã được may mắn. Ngay cả hội chúng tại đó cũng không nổi tiếng trong lịch sử Hội Thánh đầu tiên. Nói ngắn gọn, nếu không vì cớ Thơ Tín được soi dẫn này gởi cho Cơ Đốc nhân tại đó, ngày nay Côlôse chắc là một tên gọi chỉ có các sinh viên của khoa lịch sử cổ đại mới biết đến mà thôi.
Dầu địa điểm này thật tầm thường, Thơ Tín do sứ đồ gởi đến đó lại hết sức quan trọng. Cùng với Giăng Ì và Hêbơrơ Ì, Côlôse Ì trình bày phần giải luận tuyệt vời nhất về thần tánh tuyệt đối của Chúa Jêsus Christ chúng ta. Vì giáo lý này là nền tảng cho toàn bộ chân lý Cơ Đốc, nên nhấn mạnh giá trị của thơ như vậy cũng không phải là quá đáng.
Thơ Tín này cũng dạy rất phong phú về các mối quan hệ, tà giáo và nếp sống Cơ Đốc.
li. Quyển Tác Giả
Không bằng chứng nào cho thấy có người thắc mắc quyền tác giả thơ Côỉôse của Phaolô mãi đến thế kỷ mười chín, và bằng chứng tích cực này rất đầy đủ. Ngoại chứng đặc biệt vững mạnh. Những ai trích Thơ này thường kể tên Phaolô là tác giả, và họ gồm Ignatỉus, Justin Martyr, Theophilus ồ Antiốt, Irenaeus, Clement ở Alexandria, Tertullian, và Origen. cả hai bộ Kinh Điển của Marcion và Muratori đều chấp nhận thơ Côlôse là đích thực.
Nội chứng gồm sự kiện đơn giản là tác giả ba lần nói mình là Phaolô (1:1,23; 4:18) và nội dung phù hợp với những lời tuyên bố ấy. Phần giải luận giáo lý tiếp đến phần bổn phận là cách giải luận điển hình của sứ đồ Phaolô. Có lẽ bằng chứng thuyết phục nhất về tính xác thực chính là sự liên kết vững chắc với thơ Philêmôn, mà mọi người đều chấp nhận là của Phaolô. Năm người được nhắc tên trong bức thơ ngắn ngủi ấy cũng có mặt trong thơ Côlôse. Ngay cả nhà phê bình như Renan cũng thấy rất ấn tượng với những điểm tương đồng của Philêmôn, đến nỗi ông rất nghi ngờ về thơ Côlôse.
Những lập luận phản đối tác quyền của Phaolô tập trung vào ngữ vựng, giáo lý về Đấng Christ, và những điều dường như nói đến Trí Huệ Thuyết. Về điểm thứ nhất, nhiều
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từ Vựng mới ưong thơ Côlôse đã thay thế một số những từ ngữ ưa thích của Phaolô. Salmon, một học giả bảo thủ người Anh của thế kỷ trước, đã ứng phó rất hóm hỉnh với lập luận này: "Tôi không thể tán thành lý thuyết cho rằng người viết ra tác phẩm mới không được phép sử dụng bất kỳ từ ngứ nào chưa được dùng trong tác phẩm trước đó, nếu sử dụng không xác nhận ông là tác giả được."1 về Cơ Đốc luận của thơ Côlôse, giáo lý này ăn khớp với giáo lý của thơ Philíp và Giăng, và chỉ những người nào muốn biến đổi thần tánh của Đấng Christ trở thành sản phẩm xuất xứ từ ngoại giáo ở thế kỷ thứ nhì mới gây rối với giáo lý này.
Về phần Trí Huệ Thuyết học giả phái tự do người Tô Cách Lan là Moffat nghĩ giai đoạn đầu của Trí Huệ Thuyết được ừình bày Ưong thơ Côlôse chắc có lẽ đã có từ thế kỷ thứ nhất.2
Vì vậy, quyền tác giả thơ Côlôse của Phaolô vẫn ở yên trên nền tảng vững chắc.
HI. Thời Điểm Viết
Là một trong "Những Thơ Tín Trong Tù," có thể xem thơ Côlôse được viết trong thời Phaolô bị giam hai năm tại Sêsarê (Côngvụ 23:23; 24:27). Tuy nhiên, vì nhà truyền đạo Philíp tiếp đón ông tại đó, nên không chắc sứ đổ sẽ quên nhắc đến tên Philíp, vì Phaolô là một Cơ Đốc nhân rất lịch thiệp và hào hiệp. Người ta cũng gợi ý có thể có một lần bị tù tại Ephêsô, dầu vậy, gợi ý này lại càng kém chắc chắn hem nhiều. Thời điểm thuận lợi để viết thơ này và thơ
Philêmôn là vào giữa lần cầm tù thứ nhất tại Rôma của Phaolô, vào khoảng năm 60 s.c. (Côngvụ 28:30,31).
May mắn thay, như thường lệ vẫn vậy, sự hiểu biết về sách này không lệ thuộc sự hiểu biết đầy đủ về những hoàn cảnh để viết thơ này ra.
IV. Bối Cảnh Và Chủ Để
Côlôse là thành phố ở tỉnh Phirygi, Ưong vùng ngày nay gọi là Tiểu Á. Côlôse nằm phía đông Laođixê mười dặm và đông nam của Hỉêrabôli mười ba dặm (xem 4:13). Thành này cũng nằm ở phía đông Êphêsô khoảng một ưăm dặm, ngay cửa lối vào dãy núi Cadmian (một thung lũng hẹp dài mười hai dặm) ưên lộ ưình quân sự từ sông ơphơrát đến Phương Tây. Côlôse nằm trên Sông Lycus (Chó Sói), chảy xuôi về hướng tầy đổ vào Sông Maeander ngay sau khi chảy qua Laođixê. Tại đó, nước từ những suối nước nóng của Hiêrabôli hòa với những dòng nước lạnh từ Côlôse, tạo ra tình trạng "hâm hẩm" tại Laođixê. Hiêrabôlỉ vừa là trung tâm sức khỏe vừa là trung tâm tôn giáo, còn Laođixê là thủ phủ của vùng thung lũng này. Côlôse trước thời Tân Ước thì rộng lớn hem. Người ta nghĩ có thể tên này liên hệ đến từ ngữ "colossus" (tượng khổng lồ), từ những hình thù lạ thường theo những cách sắp xếp đá vôi của nó.
Chúng ta không biết chính xác Tin Lành lần đầu tiên đến Côlôse như thế nào. Vào lúc Phaolô viết Thơ này, ông chưa hề gặp các tín hữu tại đó (2:1). Người ta thường cho rằng Êphápra là người đầu tiên đem Tin Lành cứu rỗi đến thành phố này (1:7). Nhiều người
nghĩ rằng ông trở lại tín Chúa qua Phaolô khi sứ đồ ở ba năm tại Êphêsô. Phirigi là một phần của tỉnh Asia và Phaolô ở tại Phirigi (Côngvụ ló:6, 18:23), nhưng không ở tại Côlôse (2:1).
Từ thơ này, chúng ta thực sự biết giáo lý giả, mà hình thức phát triển đầy đủ của nó được gọi là Trí Huệ Thuyết, đang bắt đầu đe đọa Hội Thánh tại Côlôse. Trí Huệ Phái tự hào về sự hiểu biết của họ (Hy văn gnõsis). Họ tự tuyên bố có thông tin ưu việt hơn thông tin của các sứ đổ và cố tạo ấn tượng rằng người ta không thể thực sự hạnh phúc trừ khi được truyền thụ cho những bí quyết sâu nhiệm nhất trong tôn giáo của họ.
Một số người Trí Huệ Phái phủ nhận nhân tánh thật của Đấng Christ. Họ dạy rằng "Đấng Christ này" là một ảnh hưởng thiên thượng xuất phát từ Đức Chúa Trời và ở lại ữên Con Người này, là Jêsus, tại lúc Ngài chịu báptêm. Họ còn dạy thêm rằng Đấng Christ đã rời khỏi Jêsus ngay trước khi bị đóng đinh. Theo họ, kết quả là Jêsus đã chết, nhưng Đấng Christ không chết.
Những nhánh nhất định của ưí huệ giáo dạy rằng giữa Đức Chúa Trời và vật chất có rất nhiều cấp độ hay thứ bậc khác nhau của các hữu thể thuộc linh. Họ giữ quan điểm này để cố gắng giải thích nguồn gốc của điều ác.
A. T. Robertson giải thích: Phỏng đoán của Trí Huệ Thuyết về chính nó chủ yếu liên quan đến nguồn gốc vũ trụ và sự hiện hữu của điều ác. Họ cho rằng Đức Chúa Trời là thiện, thế nhiỉiĩg vẫn có điều ác hiện hữu. Lý thuyết của họ cho rằng điều ác vốn cố hữu ở trong vật chất. Thế nhitng một Đức Chúa Trời thiện lành không thề tạo ra vật chất gian ác được. Vì vậy họ mặc nhiên công nhận một loại những lần lưu xuất, những thần lưu xuất (aeons), các linh, các thiên sứ lưu xuất ra giữa Đức Chúa Trời và vật chất. Ý của họ ấy là: một thần lưu xuất này ra từ Đức Chúa Trời, rồi một thần lưu xuất ra từ thần lưu xuất này, và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi đủ xa khỏi Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời không bị ô nhiễm bởi sự tạo dựng vật chất xấu xa thế nhưng gần đủ để có quyền thực hiện công tác đó3
Vì tin thân thể vốn đầy tội lỗi, nên một số người Trí Huệ Phái thực hành nếp sống khổ tu, là hệ thống tự chối bỏ mình hoặc thậm chí tự hành xác, để cố gắng đạt được tình trạng thuộc linh cao hơn. Người khác tiến sang thái cực ngược lại, sống buông thả trong xác thịt, vì nói rằng thân thể không quan trọng hoặc cũng không có ảnh hưởng gì trên đời sống thuộc linh của người ấy!
Dường như vết tích của cả hai sai lầm này đều có ương thơ Côlôse. Đấy chính là chủ nghĩa bài luật pháp và Do Thái giáo. Thuyết bài luật pháp là sự dạy dỗ cho rằng dưới ân điển, người ta không cần phải sống tiết độ, tự chủ, nhưng có thể sống buông thả hết cỡ vào những đàm mê và thèm khát của thân thể mình. Chủ nghĩa Do Thái giáo của Cựu Ước đã suy thoái thành hệ thống tuân giữ lễ nghi để nhờ đó mong được công bình trước mặt Đức Chúa Trời.
Sai lầm có ừong Côlôse ngày nay vẫn còn ở giữa chúng ta. Trí huệ thuyết đã xuất hiện trở lại ương Cơ Đốc Khoa Học, Thông Thiên Học, Mormon, Giêhôva Chứng Nhân, đạo Unity, và nhiều hệ phái khác. Thuyết bài luật pháp là đặc trưng của mọi người nào nói rằng vì chúng ta ở dưới ân điển nên có thể sống tùy ý thích của mình. Do Thái giáo lúc đầu là khải thị do Chúa ban, với những hình thức và những lễ nghi nhằm dạy các chân lý thuộc linh theo nghĩa hình bóng -như thấy trong. thơ gởi cho người Hêbơrơ và các phần Tân Ước khác. Do Thái giáo đã sa ngã thành hệ thống trong đó xem bản thân các hình thức ấy là công đức, và vì vậy người ta hầu như thường phớt lờ ý nghĩa thuộc linh. Nó có phần đối ứng của mình ngày nay trong các hệ thống tôn giáo khác nhau để dạy rằng người ta có thể tìm công đức và em của Đức Chúa Trời bởi những việc làm của chính mình, phớt lờ hoặc phủ nhận tình trạng tội lỗi và không chấp nhận chỉ một mình Ngài chu cấp nhu cần sự cứu rỗi.
Trong thơ Côlôse, sứ đồ Phaolô đối phó tài tình với mọi sai lầm này bằng cách bày tỏ những vinh hiển của Thân Vị và công tác của Chúa chúng ta.
Thơ này giống bức thơ Phaolô gởi cho người Êphêsô đến kinh ngạc. Tuy nhiên, đầy là sự giống nhau mà không lập lại. Thơ Êphêsô xem tín hữu được đồng ngồi với Đấng Christ ưong các nơi ưên trời. Mặt khác, thơ Côlôse nhìn thấy tín hữu ở trên trần gian, với Đấng Christ là Đầu vinh hiển của họ ở trên Thiên đàng. Điểm nhấn mạnh ương thơ Êphêsô là tín hữu hiện ở ương Đấng Christ. Thơ Côlôse nói về Đấng Christ ở ừong tín hữu, là sự trông cậy về sự vinh hiển. Trong thơ Êphêsô, đại ý nhằm vào Hội Thánh trong tư cách "Thân Thể" của Đấng Christ, là "sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự Ương mọi loài" (Êphêsô 1:23). Như vậy sự hiệp một của Thân Thể Đấng Christ được nhấn mạnh. Trong thơ Côlôse, quyền làm đầu của Đấng Christ được trình bày mạnh mẽ ưong Đoạn Ì, với lẽ tất yếu buộc chúng ta phải "liên lạc với Đầu" (2:18,19), vâng phục Ngài. Năm mươi bốn ữong số một trăm năm mươi lăm câu của Êphêsô tương tự với những câu có Ưong thơ Côlôse.
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CHÚ GIAI
ì. GIÁO LÝ VỀ Sự NỔI BẬT CỦA ĐẤNG CHRIST (Đoạn 1,2) A. Lãi Chào Thấm (1:1,2)
1:1 Vào thời Tân Ước được viết ra, người ta có thói quen mở đầu bức thơ với tên của người viết. Vì vậy, Phaolú tự giới thiệu ông theo ý muốn của Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ. Sứ đồ là người được chính Chúa Jêsus đặc biệt sai phái như là sứ giả. Để khẳng định sứ điệp đo họ rao giảng, các sứ đồ được ban quyền phép để thi hành các phép lạ (Il.Côrinhtô 12:12). Ngoài ra, chúng ta còn đọc thấy khi sứ đồ đặt tay trên tín hữu trong một số trường hợp, thì có Đức Thánh Linh được ban xuống (8:15-20; 19:6). Trên thế giới ngày nay không còn sứ đồ nào theo ý nghĩa nghiêm ngặt của từ ngữ này, và cũng thật dại dột khi con người tuyên bố mình là người kế vị của mười hai sứ đồ nguyên thủy. Nhiều người xem Êphêsô 12:20 bày tỏ công tác của những người được ân tứ đặc trưng của các sứ đồ và các tiên tri có liên quan chủ yếu tới sự thành lập Hội Thánh, chứ không phải là công tác của các nhà truyền đạo, mục sư và giáo sư (Êphêsô 4:11), là công tác vẫn tiếp tục ương suốt định kỳ này.
Phaolô truy quyền sứ đồ của mình về ý muốn Đức Chúa Trời (cũng xem Côngvụ 9:15; Galati 1:1). Đây không phải là nghề nghiệp ông chọn cho mình hay đã được con người huấn luyện cho nghề nghiệp ấy. Đây cũng không phải chức vụ ban cho ông qua sự phong chức của loài người. Chức sứ đồ này không "đến từ con người (như là nguồn gốc), cũng không phải "qua con người" (như một phương tiện). Trái lại, toàn bộ chức vụ của ông được thi hành dưới nhận thức ưang trọng rằng chính Đức Chúa Trời đã chọn ông làm sứ đồ.
Lúc thơ này được viết ra, có Timôthê là anh em cùng ở với Phaolồ. Cũng nên lưu ý tại đây, thái độ của Phaolô hoàn toàn không tỏ vẻ có chức quyền đối với Timôthê. cả hai đều là thành viên của tình huynh đệ chung và không hề nghĩ đến phẩm trật các chức sắc trong giáo hội với những
tước hiệu hợm hĩnh và lễ phục phân biệt nhau.
1:2 Thơ này được gởi cho các anh em chúng ta ồ thành Côlôse là những người thánh và trung tín trong Đấng Chrỉst. Tại đây có hai tên gọi trìu mến được dùng chỉ về mọi Cơ Đốc nhân trong Tân Ước. Thánh ờồ có nghĩa họ được biệt riêng ra khỏi thế gian cho Đức Chúa Trời và vì vậy họ phải sống những cuộc đời thánh khiết. Anh em trung tín cho thấy họ là con cái của cùng một Cha bởi đức tin nơi Chúa Jêsus; họ là những anh chị em cùng niềm tin. Cơ Đốc nhân cũng được gọi là môn đồ và tín đồ trong các phần khác của Tân Ước.
Trong Đấng Christ nói đến địa vị thuộc linh của họ. Khi họ được cứu, Đức Chúa Trời đặt họ Ưong Đấng Christ, "được chấp nhận trong Đấng yêu dấu." Từ đó trở đi, họ có sự sống và bản tánh của Ngài. Từ đó trỗ đi họ sẽ không còn bị Đức Chúa Trời xem là con cái của Ađam hay những con người chưa được tái sanh, nhưng Ngài giờ đây sẽ nhìn họ ương toàn bộ tình trạng được chấp nhận của chính Con Ngài. Cụm từ trong Đấng Christ truyền đạt ý về sự khắng khít, sự chấp nhận và sự an ninh trồi hơn trí hiểu của con người. Vị trí địa //của các tín hữu này được nói rõ qua cụm từ người à thành Côlôse. Chẳng biết nếu không phải vì Tin Lành đã được rao giảng tại đó và nhiều linh hồn được cứu, thì có bao giờ chúng ta nghe đến thành phố này không.
Giờ đây, Phaolô chào thăm các thánh đồ với lời chào thăm trìu mến:
Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta! Khổng có hai từ ngữ nào gói ưọn phước hạnh của Cơ Đốc giáo hơn là chữ ân điển và bình an. Ân điển là một thành ngữ phổ thông ương tiếng Hy lạp, còn bình an là lời chào phổ thông của người Do Thái. Và hai từ ngữ này được dùng lúc gặp nhau hoặc chia tay. Phaolô kết hiệp cả hai từ, và nâng cao ý nghĩa cùng cách sử dụng của chúng. Ân điển mô tả Đức Chúa Trời đang cúi xuống nhân loại tội lỗi hư mất với lòng thương xót trìu mến và dịu dàng. Bình an tóm tắt toàn bộ những kết quả ương đời sống của một người từ khi tiếp nhận ân điển của Đức Chúa Trời như món quà tặng không. R. J. Little nói: "Ân điển có thể nói đến rất nhiều điều, và giống như một ngân phiếu chưa điền. Bình an rõ ràng là một phần di sản của Cơ Đốc nhân, và chúng ta đừng để cho Satan cướp nói khỏi tay mình." Thứ tự của những từ ngữ này cũng rất ý nghĩa: ân điển trước hết, sau đó mới bình an. Nếu Đức Chúa Trời không hành động Ương tình yêu và lòng thương xót đối với chúng ta trước đã, thì chúng ta vẫn còn ở trong tội mình. Nhưng vì Ngài đã khởi xướng trước và sai Con Ngài đến chết thay chúng ta, giờ đây chúng ta mới được bình an với Đức Chúa Trời, bình an với con người, và được sự bình an của Đức Chúa Trời trong tâm hồn mình. Ngay cả sau khi nói mọi điều này, người ta vẫn thất vọng vì chưa bao giờ định nghĩa thỏa đáng những từ ngữ vĩ đại như hai từ này.
B. PhaolO Cảm Tạ Và Cẩu Thay Cho Tín Hữu (1:3-14)
1:3 Sau khi chào thăm các thánh đồ này bằng những từ ngữ đã trở thành khẩu hiệu của Cơ Đốc giáo, sứ đổ thực hiện một việc nữa vốn rất đặc trưng của ồng - ông quỳ gối xuống tạ ơn và cầu nguyện. Dường như sứ đồ luôn luôn bắt đầu lời cầu nguyện bằng sự ngợi khen Chúa, và đây là tấm gương tốt cho chúng ta noi theo. Lời cầu nguyện của ông được trình dâng lên Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Cầu nguyện là đặc ân khôn tả vì được Đấng Tể Trị Tối Thượng trên cõi vũ trụ này lắng nghe. Nhưng có thể người ta hỏi: "Làm sao một con người lại dám đứng trước sự hiện diện đáng kinh sợ của Đức Chúa Trời chí cao vô hạn?" Câu ưả lời được tìm thấy trong khúc Kinh Thánh của chúng ta. Đức Chúa Trời vinh hiển và oai nghiêm của cõi vũ trụ này là Cha của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Đấng cao cả vô hạn đã ưở nên gần gũi khắng khít. Vì cớ là tín đồ ương Đấng Christ, chúng ta chia sẻ sự sống Ngài, và Đức Chúa Trời cũng là Cha của chúng ta nữa (Giăng 20:17). Chúng ta có thể đến gần Đức Chúa Trời qua Đấng Christ. Cẩu nguyện cho anh em không thôi. Nếu hiểu theo từ ngữ, cụm từ này không có gì để đáng chú ý, nhưng khi chúng ta nhớ câu này mô tả lòng Phaolô quan tâm đến những người ông chưa hề gặp, thì chúng mang lấy một ý nghĩa mới. Chúng ta thường thấy khó nhớ bà con và bạn hữu của mình trước ngai ân điển, nhưng hãy nhớ đến danh sách cầu nguyện mà sứ đồ Phaolô chắc hẳn đã lưu giữ! Ông cầu nguyện không những cho người mình biết, mà còn cho những Cơ Đốc nhân nơi xa xôi mà người khác đã nhắc đến tên của họ với ông. Thật sự, đời sống cầu nguyện không mỏi mệt của Phaolô giúp chúng ta hiểu ông rõ hơn.
1:4 Ồng đã nghe về đức tin của người Côlôse nơi Đức Chúa Jêsus Christ và về sự yêu thương của họ đối với mọi thánh đồ. Trước hết, ông đề cập đến đức tin của họ nơi Đức Chúa Jêsus Christ. Chúng ta phải luôn luôn bắt đầu từ đây. Thế giới ngày nay có rất nhiều người mộ đạo không ngừng nói về tình yêu của họ đối với người khác. Nhưng nếu bạn hỏi họ, bạn sẽ thấy họ không hề có đức tin nơi Chúa Jêsus. Tình yêu như thế là trống rỗng và vô nghĩa. Mặt khác, có những người xưng mình tỉn Đấng Chrỉst, thế nhưng muốn tìm bằng chứng của tình yêu trong đời sống họ thì chỉ vô ích mà thôi. Tương tự, Phaolô sẽ thắc mắc về tính thành thật của đức tín họ. Phải có đức tin thật nơi Cứu Chúa, và đức tin này phải thể hiện bằng chứng qua đời sống yêu Chúa và yêu người đồng loại của mình.
Phaolô nói đức tin là đức tin nơi Đức Chúa Jẽsus Christ. Phải thấy điều rất quan trọng này. Kinh Thánh luôn trình bày Đức Chúa Jêsus Christ là Đối Tượng của đức tín. Có thể một người có đức tin vô bờ nơi một ngân hàng, nhưng đức tin ấy chỉ hiệu lực khi nào nhà băng kia đáng tín. Bản thân đức tin không bảo đảm được sự an toàn cho món tiền người gởi nếu
nhà băng kia quản lý tồi. Trong đời sống thuộc linh cũng vậy. Bản thân đức tin thì chưa đủ. Đức tín đó phải được tập trang vào Chúa Ịêsus Christ. Vì Ngài không bao giờ có thể thất bại, nên không người nào tín cậy Ngài sẽ bị thất vọng bao giờ.
Việc Phaolồ đã nghe về đức tin và tình yêu của họ cho thấy chắc chắn họ không phải là những tín hữu bí mật. Trên thực tế, Tân Ước rất ít khích lệ những ai tìm cách tiếp tục làm môn đồ (bí mật). Lời Đức Chúa Trời dạy rằng nếu (thầm lặng) thật sự tiếp nhận Cứu Chúa, thì không thể tránh khỏi chuyện người ấy sẽ xưng Đấng Christ công khai.
Tình yêu thương của người Côlôse đã tỏ ra cho mọi thánh đồ. Tình yêu của họ không hề có điều gì mang tính cục bộ địa phương hay chỉ dành riêng cho bè phái. Họ không những yêu những người cùng hội, nhưng hễ tìm thấy tín hữu thật nơi đâu, thì tình yêu thương của họ đều tuôn ừào lai láng ấm áp. Đây phải là bài học cho chúng ta, để tình yêu không thâu hẹp lại hay chỉ giới hạn cho hiệp hội địa phương của riêng mình, hay cho những giáo sĩ từ đất nước của chúng ta ra đi. Chúng ta nên công nhận chiên của Đấng Christ tại bất kỳ nơi nào nhìn thấy họ, và tỏ cảm tình của chúng ta với họ tại bất kỳ nơi đâu có thể được.
1:5 Hoàn toàn không rõ câu này nối kết thế nào với phần đi trước. Có phải nối kết với câu 3: Chúng tôi... cảm tạ... vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời? Hay nối kết với phần cuối câu 4: sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ, vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em trên trời? Giải thích theo cách nào cũng được. Có thể sứ đồ đang dâng lời tạ ơn Chúa, không những vì đức tín và tình yêu của họ, mà còn về cơ nghiệp tương lai một ngày kia sẽ thuộc về họ nữa. Mặt khác, cũng đúng là đức tin nơi Đức Chúa Jêsus và tình yêu đối với mọi thánh đổ được bày tỏ ra khi xét đến điều đang nằm ở phía trước chúng ta. Dẫu trường hợp nào đi nữa, chúng ta đều thấy ở đây Phaolô đang liệt kê ba đức hạnh ưọng tâm của đời sống Cơ Đốc: đức tin, tình yêu và sự trông cậy. Những điều này cũng được nhắc đến ương I.Côrinlĩtô 13:13 và I.Têsalônica 1:3;5:8. Lightíoot nói: "Đức tin an nghỉ ưên quá khứ, tình yêu hành động ương hiện tại; sự ương cậy nhìn tới tương lai."4
Trong câu này, sự trông cậy không có nghĩa thái độ chờ đợi hay trông đợi hướng tới một điều gì đó, nhưng đúng hơn nói đến điều mà một người đang hy vọng về nó. ổ đây, chữ này muốn nói đến điều ứng nghiệm của sự cứu rỗi chúng ta khi chúng ta được đưa vào Thiên đàng và sẽ vào cơ nghiệp đời đời của mình. Người Côlôse đã nghe về sự trông cậy này trước đây, có lẽ khi Êphápra giảng Tin Lành cho họ. Điều họ đã nghe được mô tả là đạo Tin Lành chân thật. Tin Lành ở đây được mô tả là sứ điệp của tin vui mừng thật. Có lẽ Phaolô đang nghĩ đến những sự dạy dỗ sai lầm của Trí Huệ Phái khi viết điều này. Có người đã định nghĩa "chân thật" ở đây là điều Đức Chúa Trời nói về một việc
nào đó (Giăng 17:17). Tin Lành là chân thật vì đó là Lời Đức Chúa Trời.
1:6 Chân lý của Tin Lành đã đến với người Côlôse cũng như ở trong cả thế gian. Lúc bấy giờ không được phép hiểu câu này theo nghĩa tuyệt đối. Câu này không thể cỏ nghĩa mọi người nam và nữ ưên thế gian này đều đã nghe Tin Lành. Một phần, có thể câu này có nghĩa một số người từ mọi dân tộc đã nghe Tin Lành cứu rỗi (Côngvụ 2). Có thể cũng có nghĩa Tin Lành là dành cho mọi người, và đang được rao giảng ra tại ngoại quốc mà không hề bị giới hạn. Phaolô đang mô tả kết quả không thể tránh khỏi do Tin Lành đã tạo ra. Tại Côlôse và tại trong cả mọi miền nào trên thế gian được nghe Tin Lành, thì Tin Lành đều có kết quả và đang tấn bộ (chú thích lể của bản NKJV).5 Câu này được nói lên để cho thấy đặc tính siêu nhiên của Tin Lành. Trong cõi thiên nhiên, một cái cây bình thường sẽ không đồng thời vừa sinh trái vừa lớn lên. Đôi khi, phải tỉa cành thì mới có trái, vì nếu để cho cây cứ lớn lên tự nhiên, thì toàn bộ sự sống của cây sẽ đi ra lá và nhánh hơn là vào trái. Nhưng Tin Lành đồng thời thực hiện cả hai điều ấy. Tin Lành sinh kết quả trong sự cứu rỗi linh hồn và trong việc gây dựng thánh đổ, và cũng lan tràn từ thành này sang thành khác, từ dân này sang dân khác.
Đây chính xác là hiệu quả Tin Lành để lại ương đời sống tín hữu Côỉôse kể từ ngày họ đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó. Có sự tăng trưởng số lượng ữong Hội Thánh Côlôse, và hơn nữa có sự tăng trướng tâm linh ương đời sống tín hữu tại đó.
Có lẽ Tin Lành đã có nhiều tiến bộ ở thế kỷ thứ nhất, và Tin Lành đã đến Châu Âu, Châu Á và Châu Phi, tiếp tục đi xa hơn mức nhiều người đã phỏng đoán. Thế nhưng, vẫn không có cơ sở nào để nghĩ Tin Lành đã đến trên toàn ưái đất. ơn Đức Chúa Trời được dùng ở đây như lời mô tả trìu mến về sứ điệp Tin Lành. Điều gì có thể tóm tắt những tín vui này tuyệt vời hom là chân lý kỳ diệu về ân điển Đức Chúa Trời được ban cho những con người phạm tội vốn chỉ đáng chuốc lấy cơn thạnh nộ của Ngài!
1:7 Sứ đồ nói rõ chính từ Êphápra mà những tín hữu này đã được nghe Tin Lành và kinh nghiệm được sứ điệp ấy ương đời sống họ. Phaolô giới thiệu Ềphápra là bạn đồng sự thiết nghĩa và một kẻ giúp việc trung thành của Đấng Christ vì cớ họ. Nơi sứ đổ Phaolô không có sự cay đắng hay ghen tị nào. Ông cũng chẳng bực mình khi thấy một truyền đạo khác nhận được sự khen ngợi. Trên thực tế, ông là người đầu tiên tỏ lòng biết ơn những đầy tớ khác của Chúa.
1:8 Chính từ Êphápra mà Phaolô được nghe về lòng yêu thương mà người Cồlôse cảm chịu bởi Đức Thánh Linh. Đây không chỉ là tình cảm con người, nhưng là tình yêu thương thật đối với Chúa và với dân sự Ngài, do Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã cư ngụ trong lòng đem đến. Đây là câu duy nhất nói đến Đức Thánh Linh ứong Thơ Tín này.
1:9 Sau khi kết thúc lời tạ em, giờ đây Phaolô bắt đầu cầu thay cụ thể cho các thánh đồ này. Chúng ta đã đề cập sự quan tâm cầu nguyện của sứ đồ thật rộng lớn biết bao. Chúng ta nên nói rõ thêm rằng những lời cầu xin của ông luôn luôn phù hợp đặc biệt với nhu cầu của dân sự Chúa tại một nơi nào đó. ông không cầu nguyện những điều chung chung, ổ đây, dường như ông đưa ra bốn lời cầu xin riêng biệt cho người Côlôse: (1) sự hiểu biết thiêng liêng; (2) ăn ở cách xứng đáng; (3) quyền phép dư dật; (4) tinh thần tạ ơn.
Trong những lời cầu khẩn của ông không có gì là keo kiệt hay bủn xỉn cả. Đặc biệt thấy rõ điều này ữong câu 9, lo, và li khi ông dùng những chữ mọi, đầy dẩy, và đủ mọi. (1) mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng (câu Ọ). (2) "Đặng đẹp lòng Ngài mọi đường" (câu 10). (3) "Đủ mọi việc lành" (câu 10). (4) "Sức mạnh mọi bề" (cầu li). (5) "Mọi sự nhịn nhục chịu đựng" (câu li).
Những chữ "cho nên" nối kết với những câu đi trước. Chữ này có nghĩa nhờ bản tường ưình của Êphảpra (câu 4,5,8). Từ lần đầu tiên khi nghe về những thánh đồ yêu quý tại Côrinhtô cùng đức tín, tình yêu và sự ương cậy của họ, sứ đổ đã có thói quen cầu thay cho họ. Trước hết, ông cầu nguyện để họ được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa. ông không cầu xin Chúa cho họ thỏa lòng với sự hiểu biết đầy khoe khoang của trí huệ phái.
Ông xin Chúa đưa họ vào chỗ đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống họ như đã được bày tỏ ương Lời Ngài. Sự hiểu biết này không mang bản tánh thế gian hay xác thịt; nó điển hình bởi sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng - sự khôn ngoan để áp dụng sự hiểu biết theo cách tốt nhất, và sự hiểu biết để nhìn thấy những điều nào phù hợp và những điều nào xung đột với ý muốn của Đức Chúa Trời.
1:10 Có sự nối kết rất quan trọng giữa câu 10 và câu 9. Vì sao sứ đồ Phaolô muốn người Côlôse được đầy dẫy sự hiểu biết ý muốn Đức Chúa Trời? Có phải để họ trớ nên những vị truyền đạo hùng hổn hay những giáo sư gây xúc động mạnh không? Có phải để họ thu hút được rất nhiều người đi theo, như Trí Huệ Phái đang tìm cách làm? Không, mục đích thật của sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng là để giúp Cơ Đốc nhân có thể ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, ỏ đây chúng ta có bài học rất quan trọng về đề tài sự dẫn dắt. Đức Chúa Trời không bày tỏ ý muốn Ngài cho chúng ta để làm thỏa mãn hiếu kỳ của chúng ta. Ý muốn của Ngài cũng không nhằm thỏa mãn tham vọng hay kiêu ngạo của chúng ta. Trái lại, Chúa bày tỏ cho chúng ta biết ý muốn Ngài dành cho đời sống chúng ta để chúng ta có thể làm đẹp lòng Ngài trong mọi việc mình thực hiện.
Nảy ra đủ các việc lành. Đây là lời nhắc nhở bổ ích để nhớ rằng dầu không được cứu bởi làm việc lành,
nhưng chắc chắn được cứu để làm các việc lành. Đôi khi vì nhấn mạnh tính hoàn toàn vô giá trị của việc lành ữong việc cứu rỗi linh hồn, chúng ta có thể tạo ra ấn tượng rằng Cơ Đốc nhân không tín nơi việc lành. Hoàn toàn không phải như thế! Chúng ta biết từ Êphêsô 2:10 rằng "Chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsụs Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo." Phaolô cũng viết cho Tít: "Lời nẩy là chắc chắn, ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành: đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người" (Tít 3:8).
Không những Phaolô muốn họ kết quả trong mọi việc lành, mà còn càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Thực hiện điều này bằng cách nào? Trước hết, nó được thực hiện qua việc chuyên tâm nghiên cứu Lời Chúa. Sau đó, cũng được thực hiện qua việc vâng giữ lời dạy của Ngài và hầu việc Ngài cách trung tín. (Hầu việc Ngài có lẽ là ý tưởng nổi bật tại đây) khi làm những việc này, chúng ta bước vào sự hiểu biết sâu nhiệm hem về Chúa. "Nếu chúng ta gắng sức nhìn biết Đức Giêhôva, thì chúng ta sẽ biết Ngài" (Ôsê 6:3, KJV).
Để ý sự lập lại những chữ nói đến sự hiểu biết Ương Đoạn Ì để thấy có sự tiến bộ rõ ràng ữong tư tướng qua mỗi lần sử dụng chữ này. Trong câu 6, họ "đã Nết ơn của Đức Chúa Trời." Trong câu 9, họ đã được "sựhiểu biết về ý muốn của Ngài." Trong câu 10, họ đang "thềm lên Ương sự hiểu biết Đức Chúa Trời." Có lẽ chúng ta có thể nói điều thứ nhất nói đến sự cứu rỗi, điều thứ nhì nói đến việc học Kinh Thánh, và thứ ba nói đến sự phục vụ và nếp sống Cơ Đốc. Giáo lý lành mạnh phải dẫn đến nếp ăn ở đúng, là nếp tự bày tỏ qua sự phục vụ cách vâng lời.
1:11 Lời cầu xin thứ ba của Phaolô là để các thánh đồ được nhờ quyển phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bể. (Lưu ý sự tiến triển: đầy dẫy, câu 9; nảy ra đủ [kết quả], câu 10; được làm cho mạnh, câu li). Không thể cậy sức riêng của con người để sống cuộc đời Cơ Đốc. Buộc phải có sức mạnh siêu nhiên. Do đó, Phaolô ước ao các tín hữu có thể biết quyền năng của Con Đức Chúa Trời đã phục sinh, và ông còn khao khát thêm để họ sẽ biết điều này theo quyển phép vinh hiển Ngài. Lời cầu xin ở đây không phải là để quyền phép này sẽ được ra từ quyền phép vinh hiển Ngài, nhưng là để theo quyển phép vinh hiển Ngài. Quyền phép vinh hiển Ngài là vô giới hạn, và điều đó là phạm vi của sự cầu nguyện. Peake viết: "Việc trang bị quyền năng ấy không phải chỉ tỉ lệ tương xứng theo nhu cầu của người nhận, mà theo sự chu cấp của Đức Chúa Trời."6
Vì sao Phaolô muốn Cơ Đốc nhân có quyền phép này? Có phải để họ có thể đi ra thi hành nhiều phép lạ ngoạn mục không? Có phải để họ có thể kêu kẻ chết sống lại, chữa lành kẻ bịnh, đuổi ma quỉ? Một lần nữa, câu ưả lời là "Không." Cần có quyền năng
này để cho con cái Đức Chúa Trời nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Câu này đáng được chú ý cẩn thận! Trong nhiều bộ phận của Cơ Đốc giáo giới ngày nay, người ta nhấn rất mạnh đến điều được gọi là các phép lạ, như là nói tiếng lạ, chữa lành kẻ bịnh, và nhiều hành động gây cảm xúc tương tự như thế. Nhưng có một phép lạ lớn lao hom mọi điều này trong đời chúng ta đang sống: con cái Đức Chúa Trời nhịn nhục chịu khổ và cảm tạ Đức Chúa Trời giữa những thử thách!
Trong I.Côrinhtô 13:4, sự nhịn nhục, nhẫn nại được liên kết với sự nhân từ; ở đây được liên kết với vui vẻ. Chúng ta chịu khổ vì chúng ta không thể ưánh khỏi chia sẻ sự than thỏ của muôn vật. Muốn được duy ưì sự vui vẻ bên ương và nhân từ đối với người khác đòi hỏi phải có quyền phép của Đức Chúa Trời, và đó là sự đắc thắng của Cơ Đốc nhân. Khác biệt giữa nhịn nhục và chịu đựng đã được định nghĩa như sự khác biệt giữa chịu đựng không than phiền và chịu đựng không trả đũa. Ân điển Đức Chúa Trời đã đạt được một trong những mục tiêu vĩ đại nhất của nó trong đời sống tín hữu nào có thể nhịn nhục chịu khổ và ca ngợi Chúa giữa những thử thách kinh khiếp.
1:12 Tạ ơn trong câu này nói đến người Côlôse, chứ không phải Phaolô (trong nguyên bản, ở số nhiều). Phaolô đang cầu nguyện để họ không những nhờ mọi quyền phép được sức mạnh, mà còn có tính thần cảm tạ, để họ không bao giờ thôi tỏ lòng biết em Đức Chúa Cha, Đấng khiến họ đủ tư cách dự phẩn cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Là con cái Ađam, chúng ta không đáng được hưởng những vinh hiển của Thiên đàng. Trên thực tế, nếu người chưa tin Chúa bằng cách nào đó được đưa về Thiên đàng, họ sẽ không thưởng thức được Thiên đàng, nhưng trái lại sẽ sống Ưong khốn khổ cùng cực nhất. Thướng thức Thiên đàng đòi hỏi phải xứng hợp với Thiên đàng. Ngay cả với tư cách người đã tin Chúa Jêsus, ương chính bản thân chúng ta vẫn không có chút nào xứng hợp với Thiên đàng. Quyền duy nhất chúng ta có để được vinh hiển chỉ tìm thấy ương Thân VỊ của Đức Chúa Jêsus Chrỉst:
Tôi đứng trên công đức của Ngài,
Tôi không còn biết chỗ đứng nào khác,
Ngay cả nơi vinh hiển ngự trị,
Trong xứ của Emamtên.
- Anne Ross Cousin Khi Chúa cứu một người, Ngài lập tức ban cho người ấy sự xứng hợp với Thiên đàng. Sự xứng hợp đó chính là Đấng Christ. Không điều nào cỏ thể cải thiện sự xứng hợp ấy. Ngay cả suốt cuộc đời vâng phục và hầu việc Chúa trên đất này cũng không khiến người ấy xứng hợp cho Thiên đàng hom ngày vừa được cứu. Quyền được vinh hiển của chúng ta được tìm thấy nơi huyết Ngài. Khi cơ nghiệp này là trong sự sáng láng và "được để dành ương các từng ười," chúng ta là những tín hữu sống trên đất có Đức Thánh Linh làm "của cầm về cơ nghiệp chúng ta." Do đó, chúng ta có thể vui mừng bởi những gì dành cho chúng ta phía trước, còn ngay hiện giờ
thì được thưởng thức "trái đầu mùa của Thánh Linh."
1:13 Khi khiến chúng ta "có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng," Đức Chúa Trời đã giải thoát chúng ỉa khỏi quyển của sự tối tăm, làm cho chúng ỉa dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài (cũng xem I.GỈăng 2:11). Có thể minh họa điều này bới từng trải của con cái Ysơraên, được chép trong sách Xuất Êdíptô Ký. Trước đó, họ sống tại Êdíptô, than thở dưới đòn vọt của những đốc công. Bằng hành động can thiệp kỳ diệu, Đức Chúa Trời đã giải thoát họ ra khỏi ách nô lệ kinh khiếp và dẫn họ băng qua đồng vắng đến đất hứa. Tương tự, là tội nhân, chúng ta ở trong ách nô lệ của Satan, nhưng nhờ Đấng Christ, chúng ta được giải thoát khỏi móng vuốt Satan và hiện nay làm thần dân của vương quốc Đấng Christ. Vương quốc Satan là vương quốc tối tăm - không có ánh sáng, ấm áp và vui mừng; còn nước Đấng Christ là nước của tình yêu, hàm ý sự hiện diện của cả ánh sáng, ấm áp và vui mừng.
Nước Đấng Christ trong Kinh Thánh được nhìn thấy qua nhiều phương diện khác nhau. Khi Ngài đến trần gian lần thứ nhất, Ngài đã ban nước theo nghĩa đen cho dân Ysơraên. Người Do Thái muốn được giải thoát khỏi người Lamã áp bức họ, nhưng không muốn ăn năn tội mình. Đấng Christ chỉ có thể cai trị trên những người ở trong mối quan hệ thuộc linh đúng đắn với Ngài. Khi điều này được nói rõ cho họ, họ đã khước từ Vua của mình và đóng đinh Ngài trên cây thập tự. Kể từ đó ƯỞ đi, Chúa Jêsus đã ưở về Thiên đàng và chúng ta hiện nay có Nước Ngài ứong hình thức mầu nhiệm (Mathiơ 13). Điều này có nghĩa nước ười không xuất hiện dưới dạng hữu hình. Vua đang vắng mặt. Nhưng tất cả những ai tiếp nhận Đức Chúa Jêsus Christ Ương đời này đều công nhận Ngài là Vua hợp pháp của họ, và bởi đó họ làm thần dân ương nước Ngài. Trong một ngày hầu đến, Chúa Jêsus sẽ trở lại trần gian, lập nước Ngài, lấy Giêrusalem làm kinh đô và cai ứị trong một ngàn năm. Cuối thời gian đó, Đấng Christ sẽ đặt mọi kẻ thù dưới chân Ngài và giao nước lại cho Đức Chúa Cha. Việc đó sẽ khai mạc vương quốc đời đời, và vương quốc ấy sẽ tiếp tục suốt cả cõi đời đời.
1:14 Sau khi đề cập đến nước của Con yêu dấu Đức Chúa Trời, Phaolô bắt đầu một trong những phân đoạn vĩ đại nhất ương toàn bộ lời Đức Chúa Trời nói về thân vị và công tác của Đức Chúa Jêsus. Chúng ta thật khó biết ông đã kết thúc lời cầu nguyện, hay lời cầu nguyện tiếp tục xuyên suốt những câu Kinh Thánh sắp nghiên cứu. Nhưng điều đó không quan trọng lắm, vì dẫu những câu Kinh Thánh tiếp theo không phải là lời cầu nguyện thuần túy đi nữa, thì chắc chắn chúng vẫn là sự thờ phượng thuần túy.
Sturz nói "trong phân đoạn lạ lùng tôn cao Đức Chúa Jêsus Christ hơn hết này, danh xưng Ngài không hề xuất hiện lấy một lần dưới bất kỳ hình thức nào." Tuy nhận định này trên một phương diện rất đáng lưu ý, thế nhưng chẳng có gì đáng ngạc nhiên
cả. Vì còn ai khác ngoài Cứu Chúa phước hạnh của chúng ta có thể làm thỏa mãn lời mô tả được để lại cho chúng ta ở đây? Phân đoạn này nhắc chúng ta nhớ lời Mali hỏi người gác vườn: "Hỡi chúa, ví thật ngươi là kẻ đã đem Ngài đi, xin nói cho ta biết ngươi để Ngài đâu, thì ta sẽ đến mà lấy" (Giăng 20:15). Bà không hề nhắc đến tên Ngài. Trong tâm ừí bà chỉ có một Đấng duy nhất mà thôi.
Trước hết, Đấng Christ được trình bày như là Đấng trong Ngài chúng ta có sự cứu chuộc/ là sự tha tội. Sự cứu chuộc mô tả hành động để nhờ đó chúng ta được mua ra khỏi chợ nô lệ của tội lỗi. Có thể nói Chúa Jêsus đã đặt bảng giá trên chúng ta. Ngài đánh giá chúng ta cao đến mức nào? Trên thực tế, Ngài phán: "Ta định giá họ cao đến nỗi ta sẵn sàng đổ huyết mình để mua họ ra." Vì chúng ta đã được mua bằng một giá cao biết bao, nên phải thấy rõ mình không còn thuộc về mình nữa, chúng ta đã được mua bằng một giá. Do đó, chúng ta không nên sống theo cách mình muốn nữa. Borden ở Yale nói rõ rằng nếu sử đụng đời sống mình để làm mọi điều mình muốn, chúng ta đang lấy một điều gì đó không thuộc về mình, nên bởi đó trở thành những kẻ trộm!
Không những Ngài đã cứu chuộc chúng ta; Ngài còn ban cho chúng ta sự tha tội. Điều này có nghĩa Đức Chúa Trời đã xóa sổ món nợ mà tội lỗi chúng ta gây ra. Đức Chúa Jêsus Christ đã đền ừả hình phạt này trên thập tự giá; không bao giờ cần phải trả thêm lần nữa. Tài khoản này đã được thanh toán và khóa sổ, Đức Chúa Trời không những tha tội, mà Ngài còn cất bỏ tội lỗi chúng ta cách xa như phương đông xa cách phương tây vậy (Thithien 103:12).
c. Những Vinh Hiển Của Đấng Christ, Đẩu Của Hội Thánh (1:15-23)
1:15 Trong bốn câu tiếp theo, chúng ta thấy Chúa Jêsus được mô tả: (1) trong mối quan hệ của Ngài với Đức Chúa Trời (cầu 15); (2) ương mối quan hệ của Ngài với tạo vật (câu 16,17); và (3) trong mối quan hệ của Ngài với Hội Thánh (câu 18).
ở đây, Chúa được mô tả là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được. Hình ảnh này mang kèm ít nhất hai ý. Thứ nhất, chữ này truyền đạt ý cho rằng Chúa Jêsus Christ giúp chúng ta có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời ra sao. Đức Chúa Trời là Thần Linh nên bởi đó vô hình. Nhưng trong Thân Vị của Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã bày tỏ Ngài cho mắt của loài người hay chết nhìn thấy. Theo ý nghĩa đó, Đức Chúa Jêsus là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được. Ai thấy Ngài là đã thấy Cha (xem Giăng 14:9). Nhưng chữ hình ảnh còn truyền đạt ý về "đại diện." Lúc ban đầu, Đức Chúa Trời đặt Ađam ưên đất để đại diện những mối quan tâm của Ngài, nhưng Ađam thất bại. Do đó, Đức Chúa Trời sai Con độc sanh của Ngài vào thế gian làm Người Đại Diện của Ngài để chăm sóc những mối quan tâm của Ngài và bày tỏ lòng yêu thương của Ngài cho con người. Theo ý nghĩa đỏ, Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Cũng chữ hình ảnh này được dùng ương 3:10, trong đó
tín hữu được nói là hình ảnh của Đấng Christ.
Đấng Christ cũng là Đấng sinh ra đẩu hết thảy mọi vật dựng nên hay "hết thảy mọi vật được tạo dựng". Điều này có nghĩa gì ? Vài giáo sư giả cho rằng chính Chúa Jêsus cũng là một tạo vật, rằng Ngài là hữu thể đầu tiên được Đức Chúa Trời tạo dựng. Vài người còn sẵn lòng đi xa hơn nữa khi chấp nhận cho Chúa Jêsus.
Cụm từ "sanh ra đầu hết thảy" có ít nhất ba nghĩa khác nhau ữong Kinh Thánh. Trong Luca 2:7, chữ này được dùng theo nghĩa đen, nói rằng Mali sanh Con đầu lòng của nàng. ổ đây, câu này muốn nói Chúa Jêsus là Con Trẻ đầu tiên mà Mali sanh ra. Mặt khác, Ương Xuất Êdíptô Ký 4:22, chữ này được dùng theo nghĩa bóng. "Ysơraên là con ta, tức trưởng nam ta." Trong câu đó, không hề có ý nói đã có sự sinh ra thực tế, nhưng Chúa đang dùng từ ngữ này để mô tả địa vị độc đáo của dân Ysơraên ương kế hoạch và mục đích của Ngài. Cuối cùng, trong Thithiên 89:27, những chữ "con trưởng nam" được dùng để biểu thị địa vị ừổi nhất, sự ưu việt nhất, hoặc độc nhất vô nhị. Trong câu đó, Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ lập Đavít làm con trưởng nam của Ngài, cao hơn hết thảy các vua trên đất. Đavít thật sự là con út của Giêse về phần xác. Nhưng Đức Chúa Trời đã quyết định ban cho ông địa vị ưu việt độc nhất vô nhị, được đứng đầu, và quyền tể trị tối cao.
Chẳng phải điều đó chính xác là ý nghĩa của Côlôse 1:15 - Đấng sanh ra đẩu hết thảy mọi vật dựng nên - hay sao? Đức Chúa Jêsus Christ là Con độc nhất vô nhị của Đức Chúa Trời. Trên một phương diện, mọi tín hữu đều là con Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời theo cách không áp dụng được cho bất kỳ ai khác. Ngài đã hiện hữu trước khỉ sáng thế và giữ địa vị tối cao ữên cõi tạo vật. Ngài được xếp vào hàng nổi bật và thống ưị. Cụm từ sanh ra đẩu hết thảy mọi vật dựng nên không liên quan đến sự chào đời ở đây. Câu này chỉ có nghĩa Ngài là Con Đức Chúa Trời bởi mối quan hệ đời đời. Đây là danh hiệu chỉ về quyền ưu tiên của địa vị, chứ không phải danh hiệu quyền ưu tiên về thời gian.
1:16 Các giáo sư giả dùng câu 15 (đặc biệt trong bản KJV) để dạy Đức Chúa Jêsus là một hữu thể thọ tạo. Thưởng có thể bác bỏ sai lầm này từ chính phân đoạn Kinh Thánh mà những người theo tà giáo sử dụng. Trường hợp ở đây cũng thế. Câu ló nói cách dứt khoát Đức Chúa Jêsus không phải là tạo vật, nhưng là chính Đấng Tạo Hóa. Trong câu Kinh Thánh này, chúng ta biết rằng mọi vật - cả cõi vũ trụ vật chất này - đã được dựng nên không những bởi Ngài, mà còn qua Ngài và vì Ngài (bản Việt Ngữ ghi là trong Ngài... bởi Ngài và vì Ngài). Mỗi một giới từ này truyền đạt ý tưởng khác nhau. Trước hết, chúng ta đọc thấy muôn vật đã được dựng nên bởi Ngài. Ý chính ở đây cho biết quyền phép để tạo dựng là ỏ ưong chính Bản Thể Ngài. Ngài là Kiến Trúc Sư. Về sau trong câu này, chúng ta biết muôn vật đã được dựng nên
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qua Ngài. Điều này nói Ngài là Tác Nhân trong sự sáng thế. Ngài là Ngôi Vị trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời mà hành động sáng thế được thực hiện qua Ngài. Thêm nữa, mọi vật được dựng nên vì Ngài. Ngài là Đấng mà muôn vật đã được dựng nên để cho Ngài, Ngài là mục tiêu của sự sáng the.
Phaolô nói rất nhiều để nhấn mạnh muôn vật đã được dựng nên qua Đấng Christ, bất luận vật trên trời, hay vật ở dưới đất. Điều này không chừa lại kẽ hở nào cho ai gợi ý rằng dầu Ngài đã dựng nên một số vật nào đó, nhưng chính bản thân Ngài lúc đầu cũng đã được đựng nên.
Sau đó, sứ đổ tiếp tục nói sự sáng tạo của Chúa bao gồm mọi vật thấy được và vật không thấy được. Không cần phải giải thích thêm từ ngữ "thấy được," nhưng rõ ràng sứ đồ Phaolô thấy khi nói "vật không thấy được," ông sẽ khơi dậy lòng hiếu kỳ của chúng ta. Do đó, ông tiếp tục phân tách điều ông muốn nói qua chữ vật không thấy được. Chúng bao gồm ngôi vua, quyền cai trị, chấp chánh, cẩm quyển. Chúng ta tín những từ ngữ này chỉ đến các hữu thể thiên sứ, dầu không thể phân biệt giữa các cấp bậc khác nhau của các hữu thể thông minh này.
Trí Huệ Phái dạy có nhiều cấp bậc và giai cấp khác nhau của các hữu thể thần linh giữa Đức Chúa Trời và vật chất, và Đấng Christ thuộc về một trong những giai cấp này. ở thời chúng ta, những môn đồ Thông Linh Phái tuyên bố Chúa Ịêsus Christ là lỉnh cao cấp của giới thứ sáu. Phái Giêhôva Chứng Nhân dạy rằng trước khi Chúa chúng ta vào trần gian, Ngài là một thiên sứ thọ tạo và thiên sứ đó không ai khác hem thiên sứ trưởng Michen! ở đây, Phaolô mạnh mẽ bác bỏ những ý niệm phi lý như thế khi phát biểu bằng những từ ngữ rõ ràng nhất có thể có được để cho biết Chúa Jêsus Chrỉst là Đấng tạo dựng các thiên sứ - ưên thực tế là Đấng Tạo Hóa của mọi loài, cả loài thây được hoặc không thấy được.
1:17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. Phaolô nói: "Ngài có trước muôn vật." Thì hiện tại thường được đùng trong Kinh Thánh để mồ tả tính bất tận của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn, khi Chúa Jêsus nói: "Trước khi có Ápraham, TA HẰNG HỮU" (Giăng 8:58).
Không những Chúa Jêsus có trước mọi loài tạo vật, mà muôn vật còn đứng vững trong Ngài nữa. Điều này có nghĩa Ngài là Đấng Duy Trì và nâng đỡ cõi vũ trụ và là Nguồn vận động mãi mãi của cõi vũ trụ. Ngài kiểm soát các ngôi sao và mặt ười cùng mặt trăng. Ngay cả khi Ngài còn sống trên ưần gian này, Ngài vẫn là Đấng đang điều khiển các quy luật cho cõi vũ trụ chúng ta để chúng vận hành cách có thứ tự.
1:18 Quyền tể trị của Chúa Jêsus không những bao trùm cõi vũ trụ thiên nhiên, nhưng cũng trải rộng đến lãnh vực thuộc linh. Ngài là Đẩu của thân thể, tức là Đẩu hội thánh. Mọi người tin nơi Chúa Jêsus ưong định kỳ này được lập thành điều gọi là thân
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thể của Đấng Christ, hay Hội Thánh. Thân thể người là phương tiện để người ấy diễn tả chính mình thể nào, thì Thân Thể Đấng Chrỉst cũng chính là phương tiện Đấng Christ có trên trần gian này để Ngài dùng bày tỏ chính Ngài cho thế gian thể ấy. Và Ngài là Đẩu của thân thể đó. Đầu nói đến sự hướng đẫn, ra lệnh, kiểm soát. Ngài giữ địa vị đứng đẩu hàng trong Hội Thánh.
Ngài là ban đẩu. Chúng ta hiểu câu này nói đến ban đẩu của sự dựng nên mới (xem Khải Huyền 3:14), tức nguồn của sự sống thuộc linh. Điều này được giải thích thêm bởi cách đùng cụm từ sanh trước nhất từ trong những kẻ chết. Một lần nữa ở đây, chúng ta phải cẩn thận nhấn mạnh rằng câu này không nói Chúa Jêsus là người đầu tiên sống lại từ kẻ chết. Có nhiều trường hợp sống lại trong Cựu Ước cũng như ừong Tân Ước. Nhưng Chúa Jêsus là Đấng đầu tiên sống lại từ kẻ chết để không còn chết nữa, Ngài là người đầu tiên sống lại với thân thể được làm cho vinh hiển, và Ngài sống lại với tư cách Đầu của sự dựng nên mới. Sự phục sinh của Ngài là độc nhất vô nhị, và là của đặt cọc để hứa rằng mọi người nào tin nơi Ngài đều cũng sẽ sống lại. Sự phục sinh ấy công bố Ngài đứng đầu hàng Ương sự tạo dựng thuộc linh.
Alfred Mace nói rất hay:
Đấng Christ không thể là thứ nhì ở bất kỳ nơi đâu. Ngài là "Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên," vì Ngài đã tạo diừig muôn vật ịCôlôse 1:15,16). Ngài cũng là Đấng sanh trước nhất từ trong những kẻ chết trong mối liên kết với gia đình được chuộc trên Thiên đàng. Vì vậy, sự sáng thế và sự cứu chuộc dâng nhữìĩg vinh dự của quyền tối cao lên cho Ngài bởi vì chính bản chất của Ngài, và vì những việc Ngài đã làm; "hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng." Ngài đứng đầu hàng ở khắp mọi nơi.8
Như vậy, Đức Chúa Jêsus giữ hai địa vị đứng đầu hàng - đứng đầu hàng trong sự sáng thế, và trong Hội Thánh. Đức Chúa Trời đã chỉ định rằng trong mọi vật NGÀI đứng đẩu hàng. Đây là lời giải đáp tuyệt vời biết bao cho những người trong thời Phaolô (và trong thời chúng ta) muốn tìm cách tước bỏ thần tánh khỏi Đấng Christ và khiến Ngài trở nên chỉ là loài tạo vật cho đù có được tôn cao đến đâu đi nữa!
Khi chúng ta đọc hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đẩu hàng, hoàn toàn phải lẽ cho chúng ta tự hỏi: "Ngài có đứng đầu hàng ưong đời sống của tôi không?"
1:19 Darby địch câu 19 như sau: "Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của Ba Ngôi Đức Chúa Trời ở trong Ngài." Truyền thống King James khiến câu này có vẻ như tại một thời điểm nào đó, Đức Chúa Cha (để ý những chữ in nghiêng vốn không có ương bản Hy lạp) đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy ở ưong Đức Chúa Con. Ý nghĩa thật ấy là sự đầy dẫy của Ba Ngôi Đức Chúa Trời luôn luôn ở Ưong Đấng Christ.
Những người theo tà giáo Trí Huệ Thuyết dạy rằng Đấng Christ là một loại "nhà giữa đường" cho Đức Chúa
Trời, một mắt xích cần thiết ương dây chuyền. Nhưng phía trước vẫn còn có nhiều mắc nối khác tốt hom. Họ khuyên giục: "Cứ tiếp tục từ Ngài mà tiến lên, thì bạn sẽ đạt đến sự đầy dẫy ấy." Phaolô trả lời: "Không, Đấng Christ chính là sự đầy dẫy trọn vẹn!"
Mọi sự đầy dẫy ở ương Đấng Christ. Chữ "chứa trong" ở đây muốn nói đến sự cư ngụ vĩnh viễn,9 chứ không phải viếng thăm tạm thời.
1:20 Câu 19 nối kết với câu 20 như sau: "Vì chưng Đức Chúa Cha đã vui lòng... bởi huyết Ngài trẽn thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật... đểu nhờ Ngài [Đấng Christ] mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời." Nói cách khác, sự đẹp lòng của Đức Chúa Trời không những chỉ ở chỗ mọi sự đầy dẫy đều ở trong Đấng Christ (câu 19), mà còn vì Đức Chúa Trời sẽ giải hòa muôn vật về với chính Đức Chúa Trời.
Trong đoạn này nhắc đến hai sự giải hòa: (1) sự giải hòa muôn vật (câu 20) và (2) sự giải hòa những con người (câu 21, 22). Sự giải hòa thứ nhất vẫn còn trong tương lai, còn sự giải hòa thứ nhì ở ừong quá khứ đành cho mọi ai tin nơi Đấng Christ.
Sự GIẢI HÒA
Giải hòa có nghĩa khôi phục lại một mối quan hệ đúng hay tiêu chuẩn đúng, hoặc lập lại hòa bình nơi trước kia có sự thù địch. Kinh Thánh không hề nói Đức Chúa Trời cần được giải hòa với con người, nhưng luôn luôn nói con người được giải hòa với Đức Chúa Trời. Tâm trí xác thịt là thù địch với Chúa (Rôma 8:7), và vì vậy, con người cần được đem đến giải hòa.
Khi tội lỗi vào thế gian, con người trở nên xa lạ với Đức Chúa Trời. Con người giữ thái độ thù địch với Chúa. Do đó, con người cần được giải hòa.
Nhưng tội lỗi đã tác hại đến cả cõi tạo vật, chứ không chỉ trong gia đình con người.
1.	Vài thiên sứ đã phạm tội vào một lúc nào đó ứong quá khứ. (Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào trong Lời Đức Chúa Trời cho thấy các thiên sứ sẽ được giải hòa. Họ bị "dùng dây xích họ trong nơi tối tầm đời đời, cầm giữ lại để chờ sự phán xét ngày lớn," Giuđe 6.) Trong Gióp 4:18, Êlipha nói Đức Chúa Trời đã trách thiên sứ Ngài là điên dại.
2.	Loài thú cũng bị ảnh hưởng bởi tội lỗi bước vào thế gian: "Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà ưông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không.... Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đen ngày nay" (Rôrna 8:19-22). Sự kiện thú vật cũng phải bị bịnh, đau đớn và chết là bằng chứng cho thấy chúng không được miễn khỏi lời rủa sả của tội lỗi.
3.	Đất bị Đức Chúa Trời rủa sả sau khi Ađam phạm tội (Sáng Thế Ký 3:19). Điều này thể hiện qua bằng chứng của cỏ lùng, gai gốc và chà chuôm.
4.	Trong sách Gióp, Binhđát nói cho chúng ta biết ngay cả các ngôi sao cũng không tính sạch trước mắt Đức Chúa Trời (Gióp 15:5), vì vậy, hiển nhiên tội lỗi đã ảnh hưởng đến cả thế giới tính tú.
5.	Hêbơrơ 9:23 nói các vật ưên trời cũng cần được thanh tẩy. Chúng
1.	ta không biết toàn bộ ý nghĩa của câu này, nhưng có lẽ cầu này gợi ý các vật ưên ười đã bị ó uế qua sự hiện diện của Satan, là kẻ được đến gần Đức Chúa Trời để kiện cáo anh em (Gióp 1:6,7; Khải Huyền 12:10). Có người nghĩa phân đoạn này nói đến nơi ở của Đức Chúa Trời; người khác nghĩ nói về bầu ười tinh tú. Những người nghĩ nói đến bầu ười tính tú thì cho rằng Satan được đến gần Đức Chúa Trời ở trong bầu không gian của tinh tú. Dầu thế nào đi nữa, hết thảy đều đồng ý rằng ngai của Đức Chúa Trời đương nhiên không bị ồ uế bởi tội lỗi.
Một Ương những mục đích của Đấng Christ phải chịu chết chính là để có thể thực hiện sự giải hòa con người và sự vật về với Đức Chúa Trời. Để thực hiện việc này, Ngài phải cất bỏ nguyên nhân gây thù địch và xa cách. Ngài đã thực hiện hiệu quả điều này bằng cách giải quyết vấn đề tội lỗi trước sự thỏa mãn hoàn toàn của Đức Chúa Trời.
Phạm vi giải hòa được nêu ra ưong Côlôse Ì như sau. (1) mọi người nào tín Đức Chúa Jêsus Christ thì được giải hòa với Đức Chúa Trời rồi (câu 22). Dầu cồng tác giải hòa của Đấng Christ đủ cho cả nhân loại, nhưng chỉ hiệu nghiệm cho những ai tự mình sẵn sàng nhận lấy công tác ấy. (2) Cuối cùng, muôn vật sẽ được giảng hòa, cả vật ở dưới đất lẫn ở trên ười (câu 20). Điều này nói đến loài thú, đến những vật vô tri vô giác đã bị ô uế với tội lỗi. Tuy nhiên, câu này không nói đến Satan, đến các thiên sứ sa ngã khác, hay người không tin. số phận đời đời của họ đã được công bố rõ ràng Ưong Kinh Thánh.
Kinh Thánh không nói sự giảng hòa được mở rộng cho "những vật bên dưới đất." Có sự khác biệt giữa giải hòa và khuất phục. Sự khuất phục được mô tả ừong Philíp 2:10: "Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối ữên ười, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống" hay như cách Darby dịch câu này: "Những hữu thể ở trên ười dưới đất và địa ngục." Mọi vật thọ tạo, ngay cả thiên sứ sa ngã, cuối cùng đều sẽ buộc phải sấp mình trước Chúa Jêsus, nhưng điều này không cớ nghĩa họ sẽ được giải hòa. Chúng ta nhấn mạnh điều này vì Côlôse Ì :20 đã bị dùng để dạy tà giáo về sự cứu rỗi phổ thông - tức là chính Satan, các thiên sứ sa ngã và người không tín cuối cùng đều sẽ được giải hòa với Đức Chúa Trời. Phân đoạn của chúng ta giới hạn phạm vi sự giải hòa bằng cụm từ muôn vật dưới đất trên trời. "Vật bên dưới đất," hay những vật trong lò lửa lớn, không được bao gồm ở đây.
1:21 Phaolô nhắc người Côlôse nhớ sự giải hòa ừong trường hợp của họ là một hành động đã hoàn tất rồi. Trước khi hoán cải, người Côlôse là những tội nhân người ngoại bang, xa cách Đức Chúa Trời và thù nghịch cùng Ngài trong ý tướng của họ bới những việc gian ác của họ (Êphêsô 4:17,18). Họ hết sức cần được giải hòa, và Đức Chúa Jêsus Christ bởi ân điển vô song của Ngài đã khởi xướng để giải hòa trước.
1:22 Ngài giải hòa họ nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt. Không phải bởi sự sống của Ngài, nhưng bởi sự chết của Ngài. Cụm từ thân thể của xác thịt đem giản
CÓ nghĩa Chúa Jêsus đem lại sự giải hòa bằng cách chết ưên thập tự giá ứong một thân thể thật của con người (không phải như một hữu thể thần linh, vì Trí Huệ Phái tuyên bố Ngài là một thần linh). Đối chiếu Hêbơrơ 2:14-16, ữong đó sự nhập thể của Đấng Christ được tuyên bố là lẽ thiết yếu để đem lại sự cứu chuộc. Khái niệm của Trí Huệ Phái phủ nhận điều này.
Kết quả tuyệt diệu của sự giải hòa này được diễn tả qua từ ngữ đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được. Ân điển tuyệt diệu biết bao, để những tội nhân bất kính được giải thoát khỏi đời sống gian ác ngày trước của họ và được đưa vào vương quốc phước hạnh tuyệt vời!
c. R. Erđman nói rất hay: "Trong Đấng Christ, ta tìm thấy được một Đức Chúa Trời là Đấng ở gần, Đấng quan tâm, Đấng lắng nghe, Đấng thương xót và Đấng cứu rỗi."10
Tính hiệu nghiệm ươn vẹn nơi sự giảng hòa của Đấng Christ đối với dân sự Ngài sẽ được nhìn thấy trong ngày hầu đến, khi chúng ta được trình diện trước mặt Đức Chúa Cha không tội, không tì vít, không có lời buộc tội nào chống chúng ta, và lúc với tư cách người thờ phượng, chúng ta sẽ sung sướng công nhận Đấng Christ là Đấng Xứng Đáng (Khải Huyền 5).
1:23 Giờ đây, sứ đồ Phaolô thêm vào một trong những phân đoạn "nếu,"11 những phân đoạn này đã gây lúng túng nhiều cho phần lớn con cái Chúa. Nhìn bề ngoài, câu này dường như dạy sự cứu rỗi tiếp tục của chúng ta tùy thuộc nơi việc chúng ta tiếp tục ở trong đức tin. Nếu đúng như vậy, làm sao dung hòa câu này với các phần khác của Lời Đức Chúa Trời, chẳng hạn như Giăng 10:28, 29, tuyên bố không một con chiên nào của Đấng Christ bị hư mất được?
Để tìm câu ưả lời, chúng tôi muốn nói ngay từ đầu rằng sự an ninh đời đời của tín hữu là chân lý phước hạnh được nói cách rõ ràng ưong nhiều phân đoạn Tân Ước. Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng dạy - như trong câu này -rằng đức tín thật luôn luôn có phẩm chất lâu bền, và người nào thực sự sanh bởi Đức Chúa Trời thì sẽ tiếp tục trung tín cho đến cuối cùng. Tiếp tục là bằng chứng của thực tại. Dĩ nhiên, luôn cỏ nguy cơ thối lui, nhưng Cơ Đốc nhân chỉ sa ngã để rồi chổi dậy ưở lại (Châmngôn 24:16). Cơ Đốc nhân ấy không bỏ đức tín.
Thánh Linh Đức Chúa Trời thấy phù hợp để đưa nhiều phân đoạn gọi là phân đoạn "nếu" ừong lời Đức Chúa Trời để thách thức tất cả những ai xưng danh Đấng Christ nhận biết thực tại của lời tuyên xưng ấy. Chúng tôi không muốn nói bất kỳ điều gì có thể làm mất đi độ sắc bén của những phân đoạn này. Có người nói: "'Những chữ nếu' này trong Kinh Thánh nhằm vào những người tự xưng là Cơ Đốc nhân ở trên thế gian này, và chúng xuất hiện như những biện pháp kiểm tra sức khỏe cho linh hon."
Pridham bình luận những câu đầy thách thức này như sau:
Khi nghiên cứu cẩn thận Lời Chúa, độc giả sẽ thấy Thánh Linh có
thói quen kèm theo những tuyên bô đầy đủ nhất và tuyệt đối nhất về ân điển bằng những lời cảnh cáo hàm ý có sự thất bại tàn hại cho những ai chỉ mang danh là đứng trong đức tin... Những lời cảnh cáo nghe rất chói tai của những người tuyên xưng không thành thật lại được những tâm hồn kính sợ Chúa sẵn lòng uống lấy như uống thuốc... Mục tiêu của toàn bộ lời dạy như chúng ta có ở đây là nhằm khích lệ đức tin, và để lên án những người tuyên xưng cách bất cẩn và tự tin như lời báo trước}2 Rõ ràng sứ đổ đang nghĩ chủ yếu đến Trí Huệ Phái, nên đang khuyên giục người Côlôse chẳng hể dời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bới đạo Tin Lành, hay là điểu Tin Lành đem lại. Họ nên tin Chúa cách vững vàng không núng tiếp tục ở trong đạo đã nghe từ Êphápra.
Một lần nữa, Phaolô nói Tin Lành đã được rao giảng ra cho mọi vật dựng nên (hoặc "toàn loài thọ tạo") ở dưới trời. Tin Lành rao ra cho mọi loài tạo vật, nhưng theo nghĩa đen vẫn chưa đến được với mọi loài tạo vật. Phaolô đang nói rằng sự rao giảng Tin Lành trên toàn thế giới đã là lời chứng cho tính xác thực của nó. ông nhìn thấy nơi điều này bằng chứng cho thấy Tin Lành đáp ứng được cho nhu cầu của nhân loại ỏ khắp mọi nơi. Câu này không có nghĩa mọi người trong thế giới thời bấy giở đều đã được nghe Tin Lành. Đây không phải là một sự kiện đã được hoàn tất, nhưng là một tiến ưình đang tiếp tục. Hơn nữa, Tin Lành đã đến với mọi người Ương thế giới của thời Kinh
Thánh, tức là thế giới vùng Địa Trung Hải.
Phaolô nói mình là kẻ giúp việc, một từ ngữ Latin có nghĩa "một tôi tớ." Chữ này không hề nói đến những người giữ chức vụ. Nó không biểu thị một chức vụ cao quý, nhưng nói đến sự phục vụ khiêm nhường.
0. Chức Vụ BƯỢC Giao Cho PbaolO (1:24-29) 1:24 Sáu câu cuối của đoạn Ì mô tả chức vụ của Phaolô. Trước hết, chức vụ này được thực thi trong bầu không khí chịu khổ. Được viết từ Ương tù, Phaolô có thể nói giờ đây ông lấy làm vui vì đã chịu khổ sở vì các thánh đồ, tức vì cớ họ. Là tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, ông được kêu gọi chịu đựng những gian khổ, bắt bớ và những sự thương khó. Đối với ông, những điều này là một đặc ân - đặc ân được điền vào những điều còn chừa lại trong sự thương khó của Đấng Chrỉst. Sứ đồ muốn nói gì qua câu này? Trước hết, điều này không thể nói đến những thương khó chuộc tội của Đức Chúa Jêsus Christ trên thập tự giá. Những thương khó ấy đã được hoàn tất một lần đủ cả, và chẳng thể có người nào dự phần trong đó được. Nhưng ưên một phương điện, Đấng Christ vẫn còn chịu khổ. Khi Saulơ thành Tạtsơ bị đánh ngã xuống đất ưên đường đến Đamách, ông nghe tiếng từ trời phán: "Hỡi Saulơ, Saulơ, sao ngươi bắt bớ Ta?" Trước đó, Saulơ không cố ý bắt bớ Chúa - ông chỉ đang bắt bớ Cơ Đốc nhân. Tuy nhiên, ông biết rằng khi bắt bớ tín hữu tức là ông đang bắt bớ Cứu Chúa của họ. Đầu trên Thiên đàng cảm nhận những
Sự chịu khổ của thân thể Ngài dưới Ưần gian này.
Vì vậy, sứ đồ Phaolô xem mọi thương khó mà Cơ Đốc nhân buộc phải chịu vì cớ Chúa Jêsus là một phần ừong những thương khó của Đấng Christ vẫn còn chừa lại. Chúng bao gồm sự chịu khổ vì cớ sự công bình, chịu khổ vì cớ Ngài (mang lấy sự sỉ nhục của Ngài), và vì cớ Tin Lành.
Nhưng sự thương khó của Đấng Christ không chỉ nói đến những sự chịu khổ vì Đấng Christ. Chúng còn mô tả cùng một loại thương khó mà Cứu Chúa đã chịu khi Ngài còn ở ưên trần gian này, đầu vậy kém xa về mức độ.
Những sự thương khó mà sứ đồ chịu trong xác thịt của ông là vì cớ thân thể Đấng Christ, tức là Hội Thánh. Trên một phương diện, những sự chịu khổ của người chưa được cứu là vô mục đích. Những sự chịu khổ đó chẳng kèm theo chân giá ưị cao cả nào . Chúng chỉ là tiên vị của những nỗi đau đớn Ương địa ngục mà họ phải chịu đời đời. Nhưng những sự thương khó của Cơ Đốc Nhân thì không như vậy. Khi họ chịu khổ vì Đấng Christ, Đấng Christ cùng chịu khổ với họ theo ý nghĩa hết sức thực tế.
1:25 Tôi làm kẻ giúp việc của Hội Thánh đó. Phaolô đã dùng cụm từ này rồi ở cuối câu 23. Giờ đây ông lập lại. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa hai cách dùng này. Sứ đồ cỏ hai phần chức vụ: trước hết, ông được giao đi rao giảng Tin Lành (câu 23); và thứ nhì, ông được sai đi dạy sự mầu nhiệm tuyệt diệu về Hội Thánh (câu 25). Trong điều này có bài học rất thực tế cho mỗi một đầy tớ thật của Đấng Christ. Chúng ta không chỉ mong đợi đưa người đến với Đấng Christ qua Tin Lành rồi bỏ mặc họ tự xoay sở tốt đến đâu hay đến đấy. Trái lại, chúng ta buộc phải nhắm những nỗ lực truyền giảng của mình để thành lập những Hội Thánh Tân Ước tại địa phương, để tại đó, tần tín hữu được gây dựng ương đức tín rất thánh của họ, gồm có cả chân lý về Hội Thánh. Chúa muốn những con ưẻ của Ngài được dẫn đến những ưại nuôi dưỡng, để tại đó họ có thể được nuôi dưỡng và lớn lên.
Vì vậy, ữong Côlôse Ì, chúng ta đã thấy (1) sự nổi bật gồm hai phần của Đấng Christ, (2) sự giải hòa hai phần của Đấng Christ; và (3) chức vụ hai phần của Phaolô. ổ đây Ưong câu 25, khi Phaolô nói: "Tôi làm kẻ giúp việc của Hội Thánh đó," ông đang nói đến chức vụ đối với Hội Thánh, chứ không phải đối với Tin Lành. Điều này rõ ràng từ cụm từ theo sau: bởi sự ban phát (hay "theo định kỳ") của Đức Chúa Trời, là Đấng giao cho tôi phẩn việc truyền đạo Chúa cho anh em. Quản gia là người chăm sóc lợi tức hay tài sản của người khác. Phaolô là quản gia theo nghĩa: chân lý tuyệt vời về Hội Thánh được giao cho ông cách rất đặc biệt. Tuy sự mầu nhiệm về Thân Thể của Đấng Christ không phải chỉ bày tỏ cho riêng mình ông mà thôi, nhưng ông được chọn làm người sẽ đem chân lý quý báu này đến cho dân ngoại. Chân lý này bao gồm vị trí
độc đáo của Hội Thánh ương mối liên hệ với Đấng Christ và những sự ban phát, cùng với hiến chương của Hội Thánh, hy vọng và số phận đặc biệt của Hội Thánh, cùng nhiều chân lý khác về sự sống và ữật tự của Hội Thánh mà Chúa đã ban cho Phaolô và các sứ đồ khác.
Khi ông nói, "giao cho tôi cái phẩn việc truyền đạo Chúa cho anh em," ông đang nghĩ đến người Côlôse như những tín hữu ngoại bang. Sứ đồ Phierơ được sai giảng đạo cho dân Do Thái, còn Phaolô được giao sứ mạng tương tự cho người ngoại bang.
Một ưong những cụm từ khó hiểu nhất của đoạn này là "cái phần việc truyền đạo Chúa... cách trọn vẹn." Phaolô dùng cụm từ này để nói đích xác điều gì? Trước hết, chúng ta biết ông không có ý nói ông đã hoàn tất Lời Đức Chúa Trời bằng cách thêm sách cuối cùng vào Lời Đức Chúa Trời. Như chúng ta biết, sách Khải Huyền do Giăng viết ra, là sách cuối cùng được thêm vào Tân Ước tính theo thời gian. Như vậy, ưên phương diện nào Phaolô làm trọn hay hoàn chỉnh lời Đức Chúa Trời?
Trước hết, làm trọn có thể nói đến việc công bố đầy đủ, bày tỏ ra. Như vậy, Phaolô đã công bố toàn bộ lời khuyên của Đức Chúa Trời. Thứ nhì, chúng ta muốn gợi ý rằng ông đã làm Ưọn Lời Đức Chúa Trời về mặt giáo lý. Lẽ thật vĩ đại về sự mầu nhiệm hình thành viên đá đỉnh của khải thị Tân Ước. Theo một cách rất thực tế, nó hoàn tất phạm vi các đề tài được luận đến ương Tân Ước. Tuy có nhiều sách khác được viết sau thơ của Phaoỉô, thế nhung các sách đó không chứa thêm bất kỳ lẽ mầu nhiệm vĩ đại nào về đức tin mà không có ương các tác phẩm của sứ đổ Phaolô. Theo ý nghĩa rất thực tế, những sự khải thị liên quan đến sự mầu nhiệm về Hội Thánh đã điền đầy đủ Lời Đức Chúa Trời. Không một điều nào thêm về sau này là lẽ thật mới theo cùng một ý nghĩa đó.
1:26 Việc Phaolô làm ữọn Lời Đức Chúa Trời liên quan đến sự mẩu nhiệm được nói đến ưong câu này, tức là sự mẩu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp, mà nay tố ra cho các thánh đồ Ngài. Trong Tân Ước, sự mầu nhiệm là một chân lý chưa từng được bày tỏ ra trước đây, nhưng giờ đây được tỏ ra cho con loài người thông qua các sứ đồ và các tiên tri của Tân Ước. Đây là một chân lý mà con người không bao giờ đạt đến được bởi trí khôn của mình, nhưng chính là lẽ thật đo Đức Chúa Trời đã giàu ơn hạ cố tỏ ra.
Đây là một ương rất nhiều câu Kỉnh Thánh Tân Ước dạy rằng chân lý về Hội Thánh vẫn chưa được biết đến ừong thời Cựu Ước. Chân lý này đã giấu kín trải các đời các kiếp (Êphêsô 3:2-13; Rôma 10:25-27). Vì vậy, thật sai lầm khi nói Hội Thánh đã bắt đầu từ Ađam hay Ápraham. Hội Thánh đã bắt đầu vào ngày Lễ Ngũ Tuần, và chân lý về Hội Thánh được bày tỏ bởi các sứ đổ. Hội Thánh trong Tân Ước không phải cùng là một như Ysơraên trong Cựu Ước. Hội Thánh là một thực tại chưa hề hiện hữu trước đó.
Ysơraên bắt đầu từ việc Đức Chúa Trời kêu gọi Ápraham ra khỏi Urơ thuộc xứ Canhđê, phó các dân còn lại cho tội lỗi và sự thờ lạy hình tượng của họ. Ngài đã lập một dân từ đòng dõi của Ápraham, khác biệt với mọi dân khác và phân rẽ họ ra khỏi những dân đó. Hội Thánh là sự đảo ngược của điều này, đó là sự liên hiệp các tín hữu từ mọi chủng tộc và mọi quốc tịch hợp thành một Thân Thể, được phân rẽ về mặt đạo đức và thuộc linh khỏi mọi người khác. Có thể nhìn thấy sự kiện Hội Thánh không phải là sự tiếp nối Ysơraên qua nhiều điều, một trong đó là hình ảnh về "cây ôlive" mà Phaolô dùng ương Rôma 11 để chứng minh dân Ysơraên vẫn giữ nguyên sự nhận diện của họ, dầu vậy, cá nhân người Do Thái nào tin Đấng Christ thì trở thành một thành viên trong Hội Thánh (Côlôse 3:10,11).
1:27 Có thể tóm tắt lẽ thật về sự mầu nhiệm này như sau: (1) Hội Thánh là Thân Thể của Đấng Christ. Mọi tín hữu thật đều là chi thể trong Thân này, và được định cho dự phần vinh hiển của Đấng Christ đời đời. (2) Đức Chúa Jêsus là Đầu của Thân, cung cấp sự sống, chất bổ dưỡng và sự chỉ dẫn cho Than. (3) người Do Thái không được quyền ưu tiên nào xét về mặt gia nhập Hội Thánh, và người ngoại bang cũng không phải chịu một thất lợi nào. Cả người Do Thái lẫn ngoại bang đều trở thành chi thể Ương Thân bởi đức tín mà lập nên một người mới (Êphêsô 2:15; 3:6). Người ngoại bang có thể được cứu không phải là một chân lý bị giấu kín ương thời Cựu Ước; nhưng những người ngoại bang đã hoán cải sẽ trở thành đồng chi thể trong thân của Đấng Christ, ướ thành người đồng hành với Ngài ương sự vinh hiển, và đồng cai ưị với Ngài, là một chân lý chưa từng được biết đến trước đây.
Phương diện đặc thù của sự mầu nhiệm mà Phaolô đang nhấn mạnh trong câu 27 chính là: Đức Chúa Jêsus sẵn sàng ở trong lòng của người ngoại bang. Đấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển. Câu này được nói cho người Côlôse, là những người thuộc dân ngoại bang. F. B. Meyer thốt lên: "Việc Ngài phải ở Ương lòng của con cái Ápraham đã được xem như hành động hạ cố tuyệt vời rồi, nhưng việc Ngài phải tìm một căn nhà trong lòng của người ngoại bang là điều không thể tín nổi." Thế nhưng đây chính xác là điều có trong lẽ mầu nhiệm này - "Dân ngoại là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ Tin lành mà lập trong Đức Chúa Jêsus Christ" (Êphêsô 3:ó). Để nhấn mạnh tầm quan trọng của chân lý này, sứ đồ không chỉ đom thuần nói: "Sự mầu nhiệm này" hoặc "vinh hiển của sự mầu nhiệm này," nhưng nói "sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó." ông chất từ ngữ lên trên những từ ngữ để cho độc giả ghi nhớ sự kiện đây là một chân lý vinh hiển đáng được họ chú ý kỹ nhất.
Nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển. Đấng Chrỉst ở trong lòng chính là sự trông cậy về vinh hiển của tín hữu. Chúng
ta không có quyền nào hơn Chúa để đòi hỏi Thiên đàng. Chính sự kiện Ngài ở ừong chúng ta khiến Thiên đàng trở nên chắc chắn dường như thể chúng ta đã ở đó rồi.
1:28 Cụm từ ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng rất quan trọng. Đương nhiên "Ngài" ở đây liên hệ lại về Đức Chúa Jêsus Christ (câu 27). Phaolô đang nói rằng ông rao giảng về một Đấng. Ông không dành thì giờ của mình cho chính trị hay triết học, nhưng tập trung vào chính Đức Chúa Jêsus, vì ông nhận thấy Cơ Đốc giáo chính là Đấng Christ. Lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trỗ nên trọn vẹn trong Đấng Christ. ở đây, chúng ta hiểu thêm về chức vụ của vị sứ đồ yêu dấu. Đây là chức vụ người-đến - với- người, ông răn bảo người chưa được cứu về cơn thạnh nộ kinh khiếp hầu đến, và ông dạy các thánh đồ những chân lý vĩ đại của đức tin Cơ Đốc.
Rồi chúng ta thấy ông nhấn mạnh đến công tác chẫm sóc. ông thật sự cảm thấy có ý thức trách nhiệm đối với những người mà ông đã đưa họ đến với Cứu Chúa. ông chưa thỏa lòng để chỉ nhìn thấy những linh hồn được cứu rồi chuyển họ đi. ông muốn trình diện mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời. ông mô tả mình là một thầy tế lễ đang dâng những sinh tế lên cho Đức Chúa Trời. Các của tế lễ ở đây là những người nam và nữ. ông dâng họ lên cho Chúa ương tình Ưạng nào? Họ là những người yếu đuối hay là những con ứẻ Ương Đấng Christ? Không, ông muốn họ là những Cơ Đốc nhân trưởng thành, phát ưiển đầy đủ và thành nhân. Ông muốn họ đâm rễ vững nền Ưong lẽ thật. Chúng ta có chia sẻ gánh nặng tương tự với những người mình đã dẫn đến với Đấng Christ không?
1:29 Vị sứ đồ - cũng như mọi sứ đồ khác - đã hướng đến mục tiêu này để làm việc. Thế nhưng ông nhận biết mình không làm việc này bằng sức riêng, nhưng nhờ sức Ngài giúp đỡ, là sức hành động cách có quyển trong ông. Nói cách khác, ông nhận thấy chỉ khi nào được Chúa ban quyền năng ông mới phục vụ Ngài được. Ông biết Chúa đang hành động cách có quyển Ương ông khi ông đi từ nơi này đến nơi khác thành lập nhiều Hội Thánh mới và nuôi dưỡng các thánh đồ của Đức Chúa Trời.
Câu 28 và 29 đặc biệt bổ ích trong bản dịch của Phillip:
Như vậy, theo lẽ tự nhiên chúng tôi rao giảng Đấng Christ. Chúng tôi răn bảo mọi người mình gặp, dạy mọi người nào mình dạy được, bằng tất cả những gì mình biết về Ngài, để nếu được, chúng tồi có thể nuôi dạy mọi người tiến đến sự trưởng thành trọn vẹn trong Đấng Christ. Tôi luôn luôn làm việc vì điều này, với mọi sức lực mà Chúa ban cho.
E. Sự Đấy Đủ Của Đấng ChPist Để Chong Lại Những Hiểm Họa của Triết Học, Chù Nghĩa Duy luật, Chú Nghĩa Thẩn Bí Và Chủ Nghĩa Khổ To (2:1-23)
2:1 Câu này liên kết gần gũi với hai câu cuối của đoạn Ì. Trong hai câu đó, sứ đổ đang mô tả những cuộc
chiến đấu của mình, bằng cách dạy dỗ và giảng đạo, để ưình dâng mỗi một tín hữu được trưởng thành trong Đấng Christ. ở đây, những cuộc chiến đấu của ông mang bản chất khác hẳn. Bây giờ chúng được nói đến như "hết sức chiến tranh" Ưong sự cầu nguyện. Và ở đây, cuộc chiến ưanh lớn này là vì cớ những người ông chưa hề gặp. Từ ngày đầu tiên được nghe về người Côlôse, ông đã cầu thay cho họ cũng như cho những người ỗ thành Laođixẽ kế cận, và cho những Cơ Đốc nhân khác nữa mà ông chưa hề gặp (xem Khải Huyền 3:14-19 để biết tình Ưạng đáng buồn sau này của Hội Thánh tại đó).
Câu Ì là niềm an ủi cho những người chưa hề có đặc ân dự phần vào chức vụ trong Hội Thánh chung. Câu này dạy chúng ta không cần để mình bị giới hạn bởi những gì có thể làm được trước mặt của người khác. Chúng ta có thể phục vụ Chúa trên đầu gối của mình tại phòng riêng. Nếu thật sự phục vụ trước công chúng, tính hữu hiệu của chúng ta phần lớn tùy thuộc nơi những giờ cầu nguyện riêng tư của mình trước mặt Chúa.
2:2 Nội đung chính xác trong lời cầu nguyện của Phaolô được nêu trong câu Kinh Thánh này. Phần đầu của lời cầu nguyện là để lòng họ được yên ủi. Người Côlôse đang gặp nguy vì những giáo huấn của Trí Huệ Phái. Do đó, được yên ủi ở đây có nghĩa được thêm sức hay được làm cho vững mạnh.
Phần thứ nhì của lời cầu nguyện là để họ lấy sự yêu thương mà liên hiệp.
Nếu các thánh đồ đang sống hạnh phúc, thông công đầy tình yêu với nhau, họ sẽ dàn quân vững chắc xung ưận chống lại những công kích của kẻ thù. Hơn nữa, nếu lòng họ nhiệt tình yêu mến Đấng Christ, Ngài sẽ bày tỏ cho họ những chân lý sâu nhiệm hơn của đức tin Cơ Đốc. Một nguyên tắc nổi tiếng của Kinh Thánh ấy là Chúa bày tỏ những bí mật của Ngài cho những ai gần gũi Ngài. Chẳng hạn, Giăng là vị sứ đồ tựa vào ngực Chúa Jêsus, và không hề trùng hợp khi ông cũng là người được nhận sự khải thị vĩ đại về Đức Chúa Jêsus Christ.
Kế tiếp, Phaolô cầu nguyện để họ có nhiều sự thông biết đẩy dẫy chắc chắn. Càng hiểu biết nhiều về đức tin Cơ Đốc, họ sẽ càng tín quyết ưọn vẹn hom về sự thật của đạo ấy. Những Cơ Đốc nhân này càng đâm rễ vững nền trong đạo bao nhiêu, thì nguy cơ bị dẫn đi lạc bởi những sự dạy dỗ giả dối của thời bấy giờ sẽ càng thấp bấy nhiêu.
Cụm từ sự thông biết đẩy dẫy chắc chắn (Bản Anh ngữ là sự bảo đảm đầy ưọn) được dùng ba lần ương Tân Ước. (1) Sự bảo đảm đầy ưọn về đức tín - chúng ta yên nghỉ trên Lời Đức Chúa Trời, lời làm chứng của Ngài cho chúng ta (Hêbơrơ 10:22). (2) Sự bảo đảm đầy trọn về sự hiểu biết-chúng ta biết và được bảo đảm chắc chắn (Côlôse 2:2). (3) Sự bảo đảm đầy Ươn về sự ưông cậy - chúng ta tiến tới với lòng vững tín về kết quả (Hêbơrơỏ:ll).
Đỉnh điểm Ương lời cầu nguyện của Phaolô được tìm thấy trong những
chữ đến nỗi có thể hiểu sự mẩu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ (Bản Anh ngữ ghi là sự mầu nhiệm của cả Đức Chúa Cha và của Đấng Christ).
Phaolô muốn nói gì khi bảo họ có thể hiểu sự mẩu nhiệm của Đức Chúa Trời... và của Đấng Christ? ông vẫn đang nói đến lẽ thật về Hội Thánh -Đấng Christ, Đầu của Thân, và mọi tín hữu là chi thể của Thân ấy. Nhưng phương diện đặc thù của sự mầu nhiệm mà ông đang nghĩ đến chính là tư cách làm Đầu của Đấng Christ. ông đầy lòng khát vọng mong cho các thánh đổ hiểu biết lẽ thật này. ông biết nếu họ nhận thấy sự vĩ đại của Đầu, họ sẽ không bị lôi kéo đi bởi Trí Huệ Phái hay bởi các tà giáo xấu xa khác đang đe dọa họ. ông muốn các thánh đồ sở hữu Đấng Christ, sử dụng các nguồn tài nguyên của Ngài, đến với Ngài trong mọi giờ phút khẩn cấp. Ông muốn họ nhìn thay Đấng Christ ấy, là Đấng - theo cách nói của Alfred Mace:
Đang ở trong dân sự Ngài, Đấng có mọi thuộc tánh của Đức Chúa Trời, có những nguồn cung ứng vô hạn vô lường và không thể tả xiết, để họ không cần phải ra ngoài Ngài tìm thêm bất kỳ điều nào khác. "Vì Đức Chúa Trời muôn khiến họ biết sự GIÀU vinh hiển của sự MAU NHIỆM đó ở giữa dân ngoại là thể nào, nghĩa là ĐANG CHRIST Ở TRONG ANH EM, là sự trông cậy về vinh hiển" (Côlôse 1:27). Lẽ thật về điều này, được biết đến trong quyền năng, là phương thuốc trị liệu bảo đảm và chắc chắn cho sự kiêu ngạo của người Laođixê, thần học duy lý, tôn giáo truyền thống, những người đồng cốt của Thông Linh Học bị quỷ ám, cùng mọi hình thức chống đối hay giả mạo khác.13
2:3 Trong Đấng Christ đã giấu kín mọi sự quí báu về khôn ngoan thông sáng. Đương nhiên, Trí Huệ Phái đã khoe về sự hiểu biết vượt trối hơn bất kỳ điều gì có ương những ưang khải thị thiên thượng này. Sự khôn ngoan của họ là điều bổ sung thêm cho những điều tìm được Ương Đấng Christ hay ương Cơ Đốc giáo. Nhưng ở đây, Phaoỉô đang nói đến mọi sự quỷ báu về khôn ngoan thông sáng đều được giấu kín trong Đấng Christ, là Đầu. Do đó, tín hữu không cần đi ra ngoài những điều đã được chép trong Kinh Thánh. Mọi sự quý báu ương Đấng Christ được giấu kín khỏi lòng vô tín; và ngay cả tín hữu cũng cần phải biết Đấng Christ cách mật thiết thì mới tiếp nhận được.
"Đấng Christ ở trong tín hữu này với tư cách là Đầu, là trung tâm và nguồn cung ứng. Bởi sự giàu có mênh mông không thể dò thấu của Ngài, bởi sự phong phú nổi bật từ sự cao trọng vô hạn của Ngòi, bởi hoàn toàn tự nhiên Ngài vốn là Đức Chúa Trời, bởi tối cả những gì Ngài đã hoàn thành trong sự sáng thế và trong sự cứu chuộc, bởi những vinh hiển của bản thân Ngài, của đạo đức và chức vụ Ngài, nên Ngời đã khiến toàn bộ đạo binh của các giáo sư, các tác giả, những đồng cốt, những nhà phê bình, và người khác tập trung lại chống nghịch Ngài".
(Sưu Tầm)
Câu Kinh Thánh này còn nhiều điều thâm thúy hơn vẻ bề ngoài vừa thấy. Mọi sự thông sáng được tìm thấy trong Đấng Christ. Ngài là hiện thân của chân lý. Ngài phán: "Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống." Không sự thật nào sẽ xung đột với những lời nói hay công việc của Ngài. Khác biệt giữa thông sáng và khôn ngoan thường được giải thích như sau: Thông sáng là sự hiểu biết chân lý, còn khôn ngoan là khả năng để áp dụng chân lý vừa học được.
2:4 Vì mọi khôn ngoan thông sáng đều ở trong Đấng Christ, nên Cơ Đốc nhân đừng bị lừa dối bởi những lời dỗ dành của những người theo tà giáo. Nếu một người không có lẽ thật, thì họ phải tìm cách thu hút người đi theo bằng cách trình bày khéo léo sứ điệp của mình. Đây chính xác là điều những người tà giáo luôn luôn làm. Họ tranh luận từ những khả năng có thể xảy ra và xây dựng một hệ thống giáo huấn ừên những sự suy diễn. Mặt khác, nếu một người đang rao giảng chân lý của Đức Chúa Trời, thì không cần phải nhờ cậy những điều như là thuật hùng biện hay những lập luận khôn khéo. Chân lý chính là lập luận tốt nhất của chính nó, và giống như sư tử, chân lý sẽ tự binh vực mình.
2:5 Câu Kinh Thánh này cho thấy sứ đồ Phaolô có ý thức gần gũi biết bao về những nan đề và hiểm họa mà người Côlôse đối mặt. ông mô tả mình như một sĩ quan đang theo dõi những toán quân tập trung lại để đứng chờ kiểm Ưa. Hai từ ngữ thứ tự va vững vàng là những từ ngữ quân sự. Chữ thứ nhất mô tả hàng ngũ có ưật tự của một đạo quân, còn chữ thứ nhì mô tả đội ngũ dàn quân vững chắc của họ. Phaolô vui mừng khi nhìn thấy (trong tâm thẩn, dầu không nhìn thấy bằng chính thân thể) người Côlôse đang giữ đúng theo Lời Đức Chúa Trời.
2:6 Giờ đây ông khích lệ họ cứ tiếp tục tiến bước y như cách họ đã khới sự từ lúc đầu, tức là bởi đức tín. Anh em đã nhận Đức Chúa Jẽsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy. Điểm nhấn mạnh ở đây dường như là chữ Chúa. Nói cách khác, họ đã công nhận ưong Ngài có sự đầy đủ hoàn toàn. Có Ngài là đủ, không những đủ cho sự cứu rỗi, mà còn cho toàn bộ nếp sống Cơ Đốc của họ nữa. Giờ đây, Phaolô khuyên các thánh đồ tiếp tục công nhận quyền tể trị của Đấng Christ. Họ đừng đi lạc khỏi Ngài bằng cách tiếp nhận sự dạy dỗ của con người, cho dù những dạy dỗ đó có vẻ thuyết phục đến đâu đi nữa. Chữ "bước đi" là chữ thường được dùng chỉ về đời sống Cơ Đốc. Nó nói đến hành động và sự tiến triển. Bạn không thể bước đi mà cứ mãi ở nguyên một chỗ được. Trong nếp sống Cơ Đốc cũng vậy; hoặc chúng ta đang tiến lên, hoặc đang lùi lại.
2:7 Trước hết, Phaolô dùng một cụm từ trong nông nghiệp, sau đó trong ngành kiến trúc. Cụm từ đâm rễ chỉ về sự xảy ra vào lúc chúng ta hoán cải. Như thể Đức Chúa Jêsus Christ là lớp đất và chúng ta thấy rễ của mình
trong Ngài. Chữ này cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc rễ chúng ta cần đâm sâu, để khi những ngọn gió chống đối thổi đến, chúng ta sẽ không bị lay chuyển (Mathiơ 13:5,20,21).
Rồi Phaolô chuyển sang hình ảnh một tòa nhà. Vững nền trong Ngài. ổ đây Đức Chúa Jêsus được gợi ý như một cái nền, và chúng ta đang được xây ưên Ngài, là Hòn Đá của các thời đại (Luca 6:47-49). Chúng ta đâm rễ một lần đủ cả, nhưng chúng ta vẫn đang được xây lên.
Lấy đức tin làm cho bển vững. Những chữ làm cho bển vững cũng có thể dịch là "có một thói quen vững chắc," ý muốn nói ở đây là một tiến trình diễn ra liên tục suốt cuộc đời người Cơ Đốc. Người Côlôse đã được Êphápra dạy về những giáo lý nền tảng của Cơ Đốc giáo. Khi họ tiếp tục tiến ữên con đường Cơ Đốc, những chân lý quý báu này sẽ được khẳng định liên tục trong lòng họ và trong đời sống họ. Ngược lại, Il.Phierơ 1:9 cho thấy không tiến bộ ưong nếp sống thuộc linh thì dẫn đến nghi ngờ, mất vui mừng và mất đi phước hạnh của Tin Lành.
Phaolô kết thúc lời mô tả bằng từ ngữ dư dật trong sự cảm tạ. ông không muốn Cơ Đốc nhân trô nên lạnh cứng trong giáo lý, nhưng muốn lòng họ được những chân lý tuyệt vời của Tin Lành bắt lấy để đến lượt họ sẽ tuôn tràn lời ca ngợi và cảm tạ Chúa. Cảm tạ về những phước hạnh của Cơ Đốc giáo là liều thuốc giải tuyệt vời chống lại chất độc của giáo lý giả.
Arthur Way dịch câu 7 như sau: "Hãy giống như những cái cây đâm rễ vững chắc, như những tòa nhà đang mọc lên vững vàng, cảm nhận sự hiện diện của Ngài quanh bạn, và thậm chí (cho đến tầm mức mà anh em hiện đã học tới) không rúng động trong đức tin, và tuôn trào lời cảm tạ."
2:8 Giờ đây Phaolô sẵn sàng giải quyết trực tiếp những sai lầm cụ thể đang đe dọa tín hữu tại Thung Lũng Lycus, nơi thành phố Côlôse tọa lạc. Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không... mà bắt anh em phục chăng. Những sự dạy dỗ giả dối tìm cách cướp mất của người ta những gì có giá trị, nhưng chính nó lại chẳng có thực chất gì cả. Triết học nghĩa đen là "yêu mến sự khôn ngoan." Bản thân nó không phải là xấu, nhưng đã ưở thành xấu khi con người tìm sự khôn ngoan ra ngoài Đức Chúa Jêsus Christ. ỏ đây, từ này được dùng để mô tả nỗ lực của con người dùng sự khôn ngoan riêng của mình tìm kiếm và tra xét những điều mà chỉ có thể nhờ sự bày tỏ thiên thượng mới biết được (I.Côrinhtô 2:14). Nó là xấu vì tôn cao lý luận của con người lên trên Đức Chúa Trời và thờ phượng tạo vật thay vì thờ phượng Đấng Tạo Hóa. Đây là đặc trưng của những người theo phái thần học tự do của thời chúng ta, với chủ nghĩa duy trí và duy lý đầy khoe khoang của họ. Những lời hư không nói đến những sự dạy đỗ giả dối và vô giá trị của những người tuyên bố sẽ đưa ra những chân lý bí mật cho một nhóm nội bộ cầm quyền. Thực sự thì nó chẳng có gì cả. Nhưng
nó kiếm được môn đồ bằng cách đánh vào trí tò mò của con người. Nó cũng hấp dẫn tính kiêu căng tự phụ của họ bằng cách khiến họ trở nên thành viên của "vài người tuyển lựa."
Triết học và lời hư không bị Phaolô tấn công ở đây chính là theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ. Lời truyền khẩu của loài người ở đây nói đến những dạy dỗ tôn giáo do con người phát minh nhưng không có cơ sở thật trong Kinh Thánh. (Một truyền thống là sự qui định của một tập quán bắt đầu như sự tiện lợi điều thích hợp với một hoàn cảnh đặc thù nào đó). Sơ học của thế gian nói đến những lễ nghi, những kỳ lễ và những sự tuân giữ lễ của người Do Thái mà con người nhờ đó mong được ơn của Đức Chúa Trời.
Luật pháp Môìse nhằm mục đích làm hình bóng cho điều hầu đến. Nó đã là "trường tiểu học" để dọn lòng tiếp nhận Đấng Christ sấp đến. Giờ đây quay trở về với luật pháp Môise tức là rơi vào tay của những giáo sư giả đang âm mưu sử dụng hệ thống loại bỏ này để thay thế cho Con Đức Chúa Trời. (Chú Giải Kinh Thánh Hằng Ngày cửa Liên Đoàn Kinh Thánh)
Phaolô muốn người Côlôse thử nghiệm mọi sự dạy dỗ bằng cách xem chúng có phù hợp với các giáo lý của Đấng Christ hay không. Bản dịch câu này của Phillip rất bổ ích: "Cắn thận để không ai làm hỏng đức tin của anh em thông qua chủ nghĩa duy trí hay những lời lẽ phi lý nghe thật kêu. Những thứ như thế giỏi lắm cũng chỉ là lập lên trên những ý kiến về bản chất thế giới của con người, và xem thường Đấng Christ!"
2:9 Thật tuyệt vời khi thấy Phaolô không ngừng đưa độc giả ưở về với Thân Vị của Đấng Christ. ở đây, ông đưa ra một ừong những câu Kinh Thánh tuyệt vời nhất và không thể lầm lẫn vào đâu được Ương Kinh Thánh nói về thần tánh của Đức Chúa Jêsus Christ. Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đểu ở trong Đấng ấy như có hình. Hãy để ý sự tích lũy bằng chứng có chủ định về sự thật Đang Christ là Đức Chúa Trời. Trước hết, bạn thấy có thần tánh của Ngài: "Vì bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở Ưong Đấng ấy như có hình." Thứ nhì, bạn có điều được người ta gọi là độ lớn của thần tánh: "Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ồ Ưong Đấng ấy như có hình." Cuối cùng, bạn có điều được gọi là sự đầy dẫy tuyệt đối của thần tánh: "Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở ương Đấng ấy như có hình." (Đây là câu ưả lời hữu hiệu cho nhiều hình thức khác nhau của Trí Huệ Phái vốn phủ nhận thần tánh của Chúa Jêsus - Cơ Đốc Khoa Học, Giêhôva Chứng Nhân, đạo Unity, Thông Thiên Học, Christadelphianism, v.v...)
Vincent nói: "Câu này chứa đựng hai lời khẳng định độc đáo: (1) sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời ở đời đời ữong Đấng Christ...; (2) sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời... là một Đấng cỏ một thần thể của con người."14 Đa số các tà giáo đề cập trên
đây sẽ thừa nhận có hình thức thần tánh nào đó ở trong Chúa Jêsus. Câu này đang xác định sự đầy dẫy cửa bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đểu ở trong Ngài, ữong tư cách con người của Ngài. Lập luận này rất rõ ràng - nếu có sự đầy đủ đến như thế ương Thân Vị của Đức Chúa Jêsus Christ, vì sao lại chịu thỏa mãn với những dạy dỗ xem nhẹ hay phớt lờ Ngài?
2:10 Sứ đồ vẫn đang cố giúp độc giả ghi nhớ sự hoàn toàn đầy đủ của Đức Chúa Jêsus Christ, địa vị trọn vẹn họ đã có trong Ngài. Biểu hiện tuyệt vời của ân điển Đức Chúa Trời ấy là chân lý của câu lo sẽ tiếp theo chân lý của câu 9. Trong Đấng Christ có trọn sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời như có hình, và tín hữu được đầy dẫy mọi sự trong Ngài. Đương nhiên, điều này không có nghĩa mọi sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời đều ở ương tín hữu. Đấng duy nhất mà điều này đã từng đúng, hoặc sẽ luôn luôn đúng, chính là Đức Chúa Jêsus Christ. Nhưng điều câu này dạy ấy là tín hữu trong Đấng Christ có mọi sự cần có cho sự sống và sự tin kính. Spurgeon định nghĩa rất hay về sự đầy dẫy mọi sự của chúng ta. ông nói chúng ta (1) được đầy dẫy mọi sự mà không cần sự ượ giúp của lễ nghi Do Thái giáo. (2) được đầy đủ không cần sự giúp đỡ của triết học. (3) được đầy đủ mà không cần những phát minh của mê tín. (4) được đầy đủ không cần đến công đức của con người.
Đấng mà chúng ta được đầy dẫy trong Ngài chính là Đầu của mọi quyển cai trị và mọi thế lực. Trí Huệ
Phái thích thú với đề tài các thiên sứ. Điều này sẽ được đề cập sau trong đoạn Kinh Thánh này. Nhưng Đấng Christ là đầu ưên mọi thiên sứ, và thật buồn cười khi phải bận rộn và bị ám ảnh với các thiên sứ trong khi chúng ta có thể có Đấng Tạo Hóa các thiên sứ làm đối tượng cho tình cảm của mình và được hưởng sự thông công với chính Ngài.
2:11 Chịu cắt bì là nghi thức điển hình của Do Thái giáo. Đây là cuộc tiểu phẫu dùng dao cắt vào thịt của một bé Ưai. về mặt thuộc linh, điều này biểu thị sự chết đối với xác thịt, hay loại bỏ bản tánh xấu xa, bại hoại và chưa được tái sanh của con người. Bất hạnh thay, đán Do Thái đã trở nên ám ảnh với nghi lễ theo nghĩa đen mà bỏ bê ý nghĩa thuộc lỉnh của nỏ. Khi cố tìm ơn của Đức Chúa Trời qua các lễ nghỉ và việc lành, trên thực tế họ đang nói rằng Ương xác thịt con người vẫn có một điều gì đó có thể làm đẹp lòng Chúa. Họ đã lầm lạc xa rời lẽ thật.
Câu Kinh Thánh trước mặt chúng ta không xét đến sự cắt bì về mặt thuộc thể, nhưng trái lại xét đến sự cắt bì thuộc linh, là điều đúng cho mọi ai đặt đức tin nơi Đức Chúa Jêsus. Điều này được thấy rõ qua cụm từ không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra. Câu Kinh Thánh này dạy: Mọi tín hữu đều chịu phép cắt bì của Đấng Chrisỉ. Phép cắt bì của Đấng Chrỉst nói đến sự chết của Ngài trên thập tự ở Gôgôtha. Ý chính ở đây là khi Chúa Jêsus chịu chết, tín hữu
cũng chết. Người ấy chết đối với tội lỗi (Rôma 6:11), đối với luật pháp, với bản ngã (Galati 2:20), và với thế gian (Galati 6:14). (Phép cắt bì này được thực hiện "không phải bởi tay người ta làm ra" theo ý nghĩa bàn tay con người không thể cậy công đức để dự phần vào ữong đó. Con người không thể xứng đáng được nhận hay có thể kiếm được nó. Đó là công tác của Đức Chúa Trời.) Vì vậy, người này đã lột bỏ tánh xác thịt (Bản Anh ngữ ghi là thân thể của những tội lỗi đã phạm Ưong xác thịt). Nói cách khác, khỉ một người được cứu, người ấy được liên kết với Đấng Christ ưong sự chết, và từ bỏ mọi hy vọng mong kiếm được hay xứng đáng được ơn cứu rỗi bởi những nỗ lực của xác thịt. Samuel Ridout viết: "Sự chết của Chúa chúng ta không những loại bỏ kết quả, mà còn lên án và gạt bỏ chính rễ sinh ra trái kia."
2:12 Giờ đây Phaolô chuyển từ đề tài phép cắt bì sang đề tài phép báptêm. Phép cắt bì nói đến sự chết đối với xác thịt, phép báplêm nói chính xác (tỉ mỉ) hơn về sự chôn con người cũ. Vì vậy chúng ta thấy: Anh em đã bởi phép báptêm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyển phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Câu này dạy chúng ta không những chết với Đấng Christ, mà còn được chôn với Ngài nữa. Điều này được làm hình bóng lúc chúng ta chịu báptêm, xảy ra vào lúc hoán cải, chúng ta diễn tả điều này qua lời tuyên xưng công khai khi bước xuống dòng nước chịu phép báptêm. Phép báptêm là sự chôn, chôn tất cả những gì chúng ta vốn có trong tư cách con cái Ađam. Trong phép báptêm, chúng ta thừa nhận chính mình không có điều gì làm đẹp lòng Đức Chúa Trời được, và vì vậy chúng ta đang loại bỏ xác thịt này khỏi mặt Đức Chúa Trời đời đời. Nhưng phép báptêm không kết thúc với sự chôn. Chúng ta không những bị đóng đinh với Đấng Christ và đồng chôn với Ngài, mà còn được đổng sống với Ngài để bước đi ứong đời sống mới. Toàn bộ điều này xảy ra vào lúc hoán cải. Ấy là bởi đức tin trong quyển phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại.
2:13 Giờ đây sứ đồ Phaolô áp dụng toàn bộ điều này cho người Côlôse. Trước khi hoán cải, họ đã chết bởi tội lỗi họ. Điều này có nghĩa vì những tội đã phạm, họ chết về mặt tâm linh đối với Chúa. Điều này không có nghĩa tâm linh của họ đã chết, nhưng điều này đơn giản có nghĩa không còn vận động nào ữong tâm linh họ để tiến về Đức Chúa Trời và họ không thể làm được gì để kiếm em của Ngài. Không những họ đã chết trong tội lỗi, mà Phaolô còn nói đến sự không chịu cắt bì về xác thịt của họ. Không chịu cắt bì thường được dùng Ưong Tân Ước để mô tả các dân ngoại bang. Người Côlôse là người ngoại bang. Họ không phải là thành viên trong tuyển dân trên trần gian của Đức Chúa Trời, tức người Do Thái. Do đó, họ đang ở trong địa vị xa cách Đức Chúa Trời, và được mặc sức đi theo xác thịt cùng
với những tham dục của nó. Nhưng khỉ nghe Tin Lành và tin Đức Chúa Jêsus Christ, họ được sống lại với Đấng Christ, và mọi tội của họ đã được tha. Nói cách khác, điều thực sự đã xảy ra cho người Côlôse chính là toàn bộ nếp sống của họ được thay đổi. Tiểu sử tội nhân của họ đã chấm dứt, và giờ đây họ là những người được dựng nên mới trong Đức Chúa Jêsus Christ. Họ đang sống ở về phía sự phục sinh. Do đó họ phải nói "tạm biệt" với tất cả những đặc tính của người ở trong xác thịt.
2:14 Bây giờ Phaolô tiếp tục mô tả một điều khác nữa đã được đưa vào trong công tác của Đấng Christ. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điểu khoản trái với chúng ỉa nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trẽn cây thập tự. Tờ khế lập nghịch cùng chúng ta mổ tả luật pháp. Trên một phương diện, Mười Điều Răn nghịch cùng chúng ta, lên án chúng ta vì chúng ta không giữ trọn vẹn chúng. Nhưng sứ đồ không những nghĩ đến Mười Điều Răn, mà còn nghĩ đến các luật lễ nghi đã được ban cho Ysơraên. Trong luật lễ nghi, có đủ mọi loại điều răn liên quan đến những ngày thánh, thức ăn và các lễ nghi tôn giáo khác. Đây là một phần ương tôn giáo quy định của người Do Thái. Chúng hướng đến sự xuất hiện của Chúa Jêsus. Chúng làm hình bóng về Thân VỊ và công tác Ngài. Bởi sự chết của Chúa trên cây thập tự, Ngài đã phá hủy toàn bộ những điều luật này, đóng đinh nó vào thập tự giá và phá hủy tờ khế đó giống như một hóa đơn được xóa sổ khi đã trả xong nợ. Đúng như Meyer nói:
"Bới sự chết của Đấng Chrỉst trên thập tự, luật pháp vốn đã lên án con người nay mất đi thẩm quyền hình phạt của nó, Ví Đấng Christ, bởi sự chết Ngài đã gánh chịu thay cho con người rủa sả của luật pháp và trở nên sự cuối cùng của luật pháp."15 Kelly tóm tắt rất gọn: "Luật pháp không chết, nhưng chúng ta đã chết đối với luật pháp."
Lối nói của Phaolô ở đây rất có thể nói đến thói tục thời xưa để đóng đinh chứng cớ thành văn của một món nợ đã được xóa sổ tại nơi công cộng như một bản thông báo cho mọi người biết chủ nợ không còn quyền đòi hỏi gì nơi người mắc nợ nữa.
2:15 Bới sự chết của Ngài ưên thập tự giá và tiếp đến là sự phục sinh và thăng thiên của Ngài, Chúa Jêsus cũng đã đắc thắng các quyển cai trị cùng các thế lực, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Chúng ta tín đây cũng chính là chiến thắng được mô tả ưong Êphêsô 4. Trong đó nói về việc Chúa Jêsus đã dẫn các phu tù. Sự chết, sự chôn, sự sống lại và thăng thiên của Ngài là một chiến thắng vinh diệu trên mọi đạo binh của địa ngục và của Satan. Khi Ngài trên đường trở về Thiên đàng băng qua không gian, Ngài đã băng ngang qua chính lãnh thổ của kẻ hiện là vua cầm quyền chống không trung.
Có lẽ câu Kinh Thánh này an ủi đặc biệt cho những ai đã từ chỗ thờ lạy ma quỉ trở về tín Chúa nhưng vẫn còn bị ám ảnh với nỗi sợ hãi các tà linh. Không có gì phải sợ nếu chúng ta
ớ ưong Đấng Christ, vì Ngài đã trút bỏ các quyển cai trị cùng các thế lực.
2:16 Một lần nữa, sứ đồ Phaolô sẵn sàng áp dụng điều ông vừa mới nói. Chúng ta có thể tóm tắt điều vừa nói như sau: người Côlôse đã chết đối với mọi nỗ lực cậy xác thịt để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Họ không những chết, họ còn được chồn với Đấng Christ và đã đồng sống lại với Ngài để sống trong đời mới. Do đó, họ nên đoạn tuyệt đời đời với những người thiên về Do Thái giáo và Trí Huệ Phái, là những người đang cố gắng lôi kéo họ trỗ về với chính những điều mà người Côlôse ngày trước đã chết đối với chúng rồi. Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày Sa bát. Mọi tôn giáo của con người đặt con người dưới ách nô lệ cho những sự tuân thủ luật lệ, các điều lệ, và lịch tôn giáo. Lịch này thường dùng những kỳ giữ lễ hằng năm (những ngày thánh), những kỳ lễ hằng tháng (những ngày trăng mới), hoặc những ngày lé hàng tuần (ngày Sa bát). Cụm từ "vì vậy chớ có ai đoán xét anh em" muốn nói rằng người khác không có quyền đoán xét một Cơ Đốc nhân nếu như Cơ Đốc nhân này ăn thịt heo, hay không giữ được những ngày lễ tôn giáo hay các ngày thánh. Một số tà giáo, như Thông Linh Học, khăng khăng đòi thuộc viên phải kiêng ăn thịt. Suốt nhiều thế kỷ, Công Giáo Lamã không được ăn thịt vào ngày thứ Sáu. Rất nhiều giáo hội đòi hỏi kiêng một số món ăn nhất định trong Mùa Chay.
Nhiều giáo phái, như Mormons chẳng hạn, nói rằng người ta không thể làm một thành viên tốt nếu uống trà hay cà phê, một số giáo phái khác nữa, đáng kể là Hội Cơ Đốc Phục Lâm, quả quyết người ta phải giữ ngày sa bát thì mới đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Cơ Đốc nhân không phải buộc tuân giữ những lễ như thế. Để luận giải đầy đủ hơn về luật pháp, ngày Sabát và chủ nghĩa duy luật, xem những phần phụ lục ở Mathiơ 5:18; 12:8 và Galati ỏ: 18).
2:17 Những sự tuân giữ lễ nghi tôn giáo của người Do Thái là bóng của các việc sẽ tới, còn hình (hay thân thể) thì ở trong Đấng Chrỉst. Chúng được thiết lập trong Cựu Ước để làm một hình ảnh báo trước. Chẳng hạn, ngày Sabát được ban để làm hình bóng về sự yên nghỉ vốn thuộc về phần của tất cả mọi người nào tin Chúa Jêsus Christ. Giờ đây khi Chúa Jêsus đã đến, cớ sao còn tiếp tục bận rộn với những cái bóng ấy? Điều này cũng giống y như cứ mải mê bận rộn với tấm ảnh trong khi chính con người thật trong ảnh hiện đang có mặt một bên.
2:18 Thật khó biết ý nghĩa đích xác của câu này, vì chúng ta hoàn toàn không quen thuộc với những dạy dỗ của Trí Huệ Phái. Có lẽ câu này muốn nói những con người ấy giả đò khiêm nhường đến nỗi họ không dám đến gần Đức Chúa Trời trực tiếp. Có lẽ Trí Huệ Phái dạy người ta phải đến gần Đức Chúa Trời thông qua các thiên sứ, và như vậy ữong điều được cho là khiêm nhường ấy, họ đã thờ
phượng các thiên sứ thay vì thờ phượng Chúa. Trong thế giới ngày nay, chúng ta cũng có điều tương tự như thế. Có những người Công Giáo Lamã nói rằng họ không nghĩ đến việc trực tiếp cầu nguyện với Đức Chúa Trời hay với Chúa Jêsus, vì vậy khẩu hiệu của họ là "đến với Chúa Jêsus qua Mali." Điều này có vẻ như họ đang giả đò khiêm nhường qua sự thờ lạy một hữu thể thọ tạo. Cơ Đốc nhân đừng để bất kỳ ai cướp mất phần thưởng của mình bởi những tập tục phi Kinh Thánh như thế. Lời Chúa nói rõ ràng chỉ có "một Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, là Đức Chúa Jêsus Christ, là người" (I.Timôthê 2:5).
Sứ đồ Phaolô đi tiếp với cụm từ khó hiểu này: họ theo những sự mình không16 xem thấy. Trí Huệ Phái tuyên bố họ có những lẽ mầu nhiệm bí mật và sâu sắc, và muốn học biết những lẽ mầu nhiệm này thì phải có người khác truyền thụ cho. Có lẽ những bí mật này bao gồm rất nhiều điều được gọi là khải tượng. Những điều được cho là khải tượng kia chính là yếu tố quan Ương trong những tà giáo thời nay như đạo Mormons, Thông Linh Học, Công Giáo Lamã, và Swedenborgianism. Những người là thành viên của nhóm thủ lĩnh này lẽ tự nhiên rất kiêu hãnh về sự hiểu biết bí mật của họ. Do đó, Phaolô nói thêm: Tính xác thịt nổi lòng kiêu ngạo vô ích. Họ giữ thái độ trịch thượng đối với người khác và tạo ra ấn tượng người ta chỉ có thể hạnh phúc nhờ hiểu rõ những bí mật sâu sắc này. Có lẽ chúng ta nên dừng chốc lát ở đây để nói phần lớn điều này là nét đặc trưng của những tổ chức huynh đệ bí mật Ưong thời chúng ta. Cơ Đốc nhân nào đang bước đi trong sự thông công với Chúa mình thì sẽ không có thì giờ dành cho, cũng như không đồng cảm với, những tổ chức như thế.
Điểm quan trọng phải lưu ý trong câu này ấy là: nhiều tập tục tôn giáo khác nhau của những người này đã được thực hiện theo ý riêng của họ. Họ không có thẩm quyền Kỉnh Thánh. Họ không hành động Ương sự vâng phục Đấng Christ. Họ ưở nên kiêu ngạo vô ích bởi tính xác thịt, vì họ muốn gì làm nấy, không cần đến Chúa; thế nhưng hành vi của họ tỏ vẻ khiêm nhường và mộ đạo.
2:19 Và không liên lạc với đẩu. ỏ đây, Đức Chúa Jêsus được trình bày như là Đẩu của Thân Thể. "Liên lạc với đầu" có nghĩa sống với nhận thức Đấng Christ là Đầu, nhận sự chu cấp mọi nhu cần của mình từ những nguồn cung ứng bất tận của Ngài, và làm mọi việc vì vinh hiển Ngài. Nghĩa là nhìn đến Chúa trong vinh hiển để được nâng đỡ và tìm sự hướng dẫn, và cứ liên kết với Ngài. Điều này được giải thích thêm qua cụm từ theo sau: là nhờ đẩu đó mà cả thân thể xếp đặt kết hiệp bởi các lắt léo, và được sự sanh trưởng từ Đức Chúa Trời đến. Nhiều bộ phận khác nhau trong cơ thể người được nối kết bởi khớp và gân (bản Việt Ngữ dịch là "các lắt léo"). Đến lượt thân thể được nối với đầu. Thân thể hướng đến đầu để tìm sự dẫn dắt và chỉ huy. Đây chính là ý sứ
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đồ Phaolô đang nhấn mạnh. Chi thể ương Thân của Đấng Christ trên trần gian phải tìm mọi sự thỏa mãn và đầy đủ của mình ương Ngài, đừng để bị dụ dỗ bới những lập luận thuyết phục của các giáo sư giả này.
Liên lạc với đẩu nhấn mạnh lẽ thiết yếu phải nương cậy từng giây phút một vào Chúa. Sự giúp đỡ của ngày hôm qua sẽ không đủ cho ngày hôm nay. Chúng ta không thể xay gạo bằng nước đã chảy qua khỏi con đê rồi. Cũng cần phải nói thêm ở đây rằng nơi nào Cơ Đốc nhân liên lạc với Đầu, thì sẽ có những hành động tự phát phối hợp với các chi thể khác trong Thân.
2:20 Sơ học của thế gian, như được dùng trong câu Kinh Thánh này, nói đến những nghi lễ và sự tuân giữ lễ. Lấy ví dụ, nghi lễ của Cựu Ước là những nguyên lý sơ đẳng của thế gian theo ý nghĩa chúng dạy nhưng nguyên tác sơ đẳng của tôn giáo, những mẫu tự vỡ lòng của tôn giáo (Galati 4:9-11). Có lẽ Phaolô cũng nghĩ đến những nghi lễ và những sự giữ lễ liên quan đến Trí Huệ Phái và các tôn giáo khác. Nói cụ thể, sứ đồ đang đề cập đến chủ nghĩa khổ tu, xuất phát từ Do Thái giáo vốn đã mất địa vị của nó trước mặt Đức Chúa Trời rồi, hoặc từ Trí Huệ Phái hoặc bất kỳ tôn giáo nào khác vốn chưa từng đứng được trước mặt Đức Chúa Trời. Vì người Côlôse đã chết với Đấng Christ, nên Phaolô hỏi vì sao họ vẫn còn muốn để cho những thể lệ này ép buộc họ; làm như vậy tức là họ quên mình đã chặt đứt những mối ràng buộc giữa họ với thế gian rồi. Có lẽ một số người sẽ thắc mắc: "Nếu Cơ Đốc nhân đã chết với những lễ nghi, vậy sao vẫn còn giữ lại phép báptêm và Tiệc Thánh?" Câu trả lời hiển nhiên nhất ấy là hai thánh lễ này của Hội Thánh Cơ Đốc được dạy trong Tân Ước. Tuy nhiên, chúng không phải là "phương tiện của ân điển," khiến chúng ta phù hợp cho Thiên đàng hay để giúp chúng ta tạo được công đức trước mặt Đức Chúa Trời. Trái lại, chúng là những hành động đơn giản của lòng vâng phục Chúa, chỉ ra tương ứng sự đổng nhất mình với Đấng Christ và nhớ đến Ngài ương sự chết Ngài. Chúng không phải là những luật pháp phải tuân giữ, nhưng là những đặc ân để vui hưởng.
2:21 Sẽ hiểu rõ câu này hom nếu thêm những chữ "như là" vào đầu cầu. Nói cách khác, Phaolô đang nói ương câu 20: "Làm sao lại để cho những thể lệ này ép buộc mình khi anh em còn sống trong thế gian, chẳng hạn như (câu 21) Chớ lấy, chớ nếm, chớ rờ?" Kỳ lạ thay, có người dạy rằng ở đây Phaolô đang truyền người Côlôse chớ lấy, chớ nếm, chớ rời Dĩ nhiên, điều này hoàn toàn ưái ngược với ý nghĩa của phân đoạn.
ở đây cần lưu ý có một số những nhà chuyên môn, như William Kelly, tín rằng thứ tự của các mệnh đề trong câu này nên là: "Chớ rờ, chớ nếm, chớ lấy." Thứ tự này sẽ mô tả tính nghiêm khắc càng tăng ữong nếp thực hành của chủ nghĩa khổ tu.
2:22 Ý nghĩa này được giải thích thêm trong câu 22. Đây là những lịnh cấm do con người bắt buộc, như được
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nêu ra bởi cụm từ theo quy tắc và đạo lý loài người. Phải chăng đây là bản chất thật của tôn giáo, tức là bận rộn ám ảnh với thịt và thức uống hơn là với chính Đấng Christ hằng sống?
Weymouth dịch câu 20-22 như sau:
Nếu anh em đã chết với Đấng Christ và đã thoát khỏi những khái niệm sơ đẳng của thế gian, vậy sao anh em như thể còn sống trong thế gian khi vâng phục những huấn thị như là "đừng lấy thứ này"; "đừng nếm thứ kia"; "đừng rờ thứ nọ"- tức những thứ để người ta dùng cho hết và để hư mất - anh em vâng phục những quy tắc và những đạo lý của con người?
2:23 Những nếp sống đạo này của tôn giáo loài người thảy đều tạo ra một thứ bể ngoài có vẻ khôn ngoan trong tôn giáo tự áp đặt, sự khiêm nhường giả dối và khắc khổ thân thể. Tôn giáo tự áp đặt nghĩa là có những người lập ra một hình thức thờ phượng theo ý riêng của họ về lẽ phải, hơn là theo Lời Đức Chúa Trời. Họ dường như mộ đạo, nhưng không phải là Cơ Đốc giáo thật. Chúng ta đã giải thích về sự giả khiêm nhường rồi - họ làm như .rất khiêm nhường không thể tiếp cận Đức Chúa Trời cách trực tiếp, vì vậy họ phải đùng những thiên sứ làm trung bảo. Khắc khổ thân thể nói đến thói tục khổ tu. Người ta tin rằng bởi việc tự chối mình hay tự hành xác, con người có thể đạt đến tình trạng thánh khiết cao hơn. Điều này tìm thấy trong đạo Hinduism và nhiều tôn giáo thần bí khác của Phương Đông.
Giá trị của toàn bộ tập tục này là gì? Có lẽ được diễn tả rõ nhất trong phần kết thúc câu Kinh Thánh này: không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt. Những điều này mặc lấy vẻ bề ngoài rất tốt đẹp, nhưng không thành công ương việc kiểm soát lòng dục của xác thịt. (Ngay cả những lời hứa quyết tâm cao để rèn tính khí cũng không đạt được mục tiêu của chúng nữa.) Mọi hệ thống, sai lầm đều hoàn toàn không thể khiến con người trở nên tốt hem. Tuy tạo ra ấn tượng xác thịt có thể làm vài điều công đức để xứng đáng được ơn của Đức Chúa Trời, nhưng chúng không thể kiềm chế được những đàm mê và tham muốn của xác thịt. Thái độ của Cơ Đốc nhân là: chúng ta đã chết đối với xác thịt cùng mọi đàm mê và tham muốn của nó, và từ nay trở đi chúng ta sống cho vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta làm như vậy không phải vì sợ bị phạt, nhưng ưái lại do lòng yêu thương Đấng đã phó chính mình Ngài vì chúng ta. A. T. Robertson nói rất hay: "Chính tình yêu thương mới khiến chúng ta thật sự được tự do để làm lẽ phải. Tình yêu khiến sự chọn lựa trở nên dễ dàng. Tình yêu khiến khuôn mặt của bổn phận trớ nên xinh đẹp. Tình yêu khiến việc duy trì sự tìm biết Đấng Christ trở nên ngọt ngào. Tình yêu khiến sự phục vụ nhân lành trỏ nên tự do."
li. BỔN PHẬN CỦA TÍN HỮU ĐÔI VỚI ĐẤNG CHRIST ƯU VIỆT (Đoạn 3,4)
A. Nếp Sồng Mơi của Tin Hữu: Lột Bỏ Người Cũ Và Mặc Lây Người Mới (3:1-17)
3:1 Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trẽn trời, là nơi Đấng Chrisỉ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Chữ Nếu của câu này
không diễn tả Phaolô có ý nghi ngờ. Chữ "nếu" này được gọi là "Nếu" của lập luận, và có thể dịch là rà "Vậy vì anh em được sống lại với Đấng Christ...."
Như đã nói trong đoạn 2, tín hữu được xem là đã chết với Đấng Christ, đồng chôn với Ngài và đồng sống lại với Ngài từ ữong kẻ chết. Ý nghĩa thuộc linh của toàn bộ điều này ấy là: chúng ta đã tạm biệt nếp sống cũ ngày trước, bước vào một kiểu loại sự sống hoàn toàn mới, tức là sự sống của Đức Chúa Jêsus Christ phục sinh. Vì chúng ta đã được đồng sống lại với Đấng Christ, chúng ta nên tìm kiếm những sự ở trên trời. Dù vẫn còn ở trên đất này, nhưng chúng ta nên trao dồi đường lối của Thiên đàng.
3:2 Cơ Đốc nhân đừng giữ quan điểm chăm chú về trần gian. Người nên nhìn sự việc không phải như cách chúng xuất hiện trước mắt trần, nhưng xét đến tầm quan trọng của chúng đối với Đức Chúa Trời và đối với cõi đời đời. Vincent gợi ý chữ "tìm" trong câu Ì đánh dấu sự nỗ lực thực tiễn mà chữ "ham mến" (Bản Anh ngữ: "chăm chú suy nghĩ đến") trong câu 2 mô tả sự thúc giục thiên hướng bề trong. Cụm từ ham mến cũng chính là cụm từ ở trong Philíp 3:19: "Chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi." A. ĩ. Robertson viết: "Đời sống đã được làm báptêm có nghĩa Cơ Đốc nhân này đang tìm kiếm
Thiên đàng và đang suy nghĩ về Thiên đàng. Chân người ấy đặt ữên trần gian, nhưng đầu ở với các tinh tú. Người đang sống như công dân của Thiên đàng ngay trên đất này."17
Trong Thế Chiến Thứ Hai, một Cơ Đốc nhân ưẻ tuổi nhiệt tình báo cáo với một đầy tớ trướng thành của Đấng Christ: "Tôi hiểu những oanh tạc cơ của chúng ta tối hôm qua lại bay trên các thành phố của kẻ thù." Người tín hữu lớn tuổi hơn trả lời anh: "Tôi không biết rằng Hội Thánh của Đức Chúa Trời có oanh tạc cơ." Hiển nhiên, ông đang nhìn xem sự việc từ quan điểm thiên thượng, thay vì vui lòng nơi sự tiêu diệt những phụ nữ và ưẻ em.
F. B. Hole giải thích rõ địa vị của chúng ta:
Bản sao của việc chúng ta liên hiệp với Đấng Christ trong sự chết Ngài chính là chúng ta liên hiệp với Chúa trong sự sống lại cửa Ngài. Công dụng của điều thứ nhất là để giúp chúng ta ra khỏi thế gian của con người, tôn giáo của con người, khôn ngoan của con người. Công dụng của điều thứ nhì là để đặt chúng ta vào tiếp xúc với thế giới cửa Đức Chúa Trời và với tất cả mọi điều có trong thế giới đó. Bốn câu đầu cửa đoạn 3 tiết lộ tình trạng
được phước mà chúng ta được đem
/' 18 vào ao.
3:3 Khi Phaolô nói tín hữu đã chết, ông đang nói đến địa vị chứ không nói đến nếp sống đạo. Nhờ sự liên hiệp của chúng ta với Đấng Christ trong sự chết Ngài, Đức Chúa Trời muốn chúng ta xem mình như đã
đổng chết với Đấng Christ. Lòng của chúng ta luôn luôn sẵn sàng bác bỏ sự thực này, vì chúng ta cảm thấy mình rất sống động đối với tội lỗi và cám dỗ. Nhưng điều tuyệt diệu ấy là khi chúng ta cậy đức tin kể mình đã chết với Đấng Christ, thì điều ấy ưở nên một thực tại đạo đức trong đời sống chúng ta. Nếu sống như những người đã chết rồi, thì đời sống chúng ta sẽ ngày càng trở nên giống với đời sống của Đức Chúa Jêsus Christ. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ không bao giờ đạt đến sự trọn lành ương đời này, nhưng đây là tiến trình đáng phải diễn tiến liên tục ữong mỗi tín hữu.
Không những chúng ta đã chết, mà sự sống của chúng ta còn giàu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Những điều quan tâm và vui thú cho con người thế gian thì ở trên hành tính chúng ta đang sống. Tuy nhiên, những điều tín hữu quan tâm nhất thảy đều ràng buộc trong Thân Vị của Đức Chúa Jêsus Christ. số phận của Ngài và của chúng ta không thể tách rời nhau. Ý tưởng của Phaolô ở đây là: vì sự sống của chúng tã đã giấu với Đấng Chrisỉ trong Đức Chúa Trời, chúng ta đừng nên mãi bận rộn với những điều nhỏ mọn của thế gian này, đặc biệt là thế giới tôn giáo quanh ta.
Nhưng còn một ý tưởng khác nữa liên quan với cụm từ sự sống anh em đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Thế gian này không nhìn thấy sự sống thuộc linh của chúng ta. Con người không hiểu chúng ta. Họ nghĩ thật kỳ lạ khi chúng ta không sống giống như họ. Họ không hiểu những tư tưởng của chúng ta, những động cơ, những đường lối của chúng ta. Cũng giống như Kinh Thánh nói về Đức Thánh Linh rằng thế gian "chẳng hề nhìn thấy Ngài, cũng không biết Ngài," thì đời sống thuộc linh của chúng ta cũng vậy; đời sống ấy được giấu với Đấng Chrisỉ trong Đức Chúa Trời. I.Giăng 3:1 nói cho chúng ta biết: "Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài." Sự phân rẽ thật ra khỏi thế gian nằm ỗ chỗ thế gian không hiểu, mà trái lại còn hiểu lầm tín hữu nữa.
3:4 Để đưa lời mô tả về phần của tín hữu ưong Đấng Christ lên đến đỉnh điểm, sứ đồ giờ đây nhìn hướng đến sự tái lâm của Đấng Christ. Khi nào Đấng Chrisỉ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Trong thời hiện tại, chúng ta được sống lại với Ngài và được hưởng sự sống mà con người không nhìn thấy không hiểu được. Nhưng sẽ đến ngày Chúa Jêsus tái lâm đón rước các thánh đồ Ngài. Bấy giờ chúng ta sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Lúc bấy giờ con người sẽ hiểu chúng ta và nhận ra vì sao chúng ta đã cư xử như đã từng làm.
3:5 Trong câu 3, chúng ta được biết mình đã chết. ổ đây, chúng ta được truyền phải làm chết các chi thể của chúng ta nơi hạ giới. Trong hai câu Kinh Thánh này, chúng ta có minh họa rất rõ về sự khác biệt giữa địa vị và tình trạng của tín hữu. về địa vị, người đã chết. Tình trạng của
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người là phải kể mình đã chết đối với tội lỗi bằng cách làm cho chết các chi thể của mình ở nơi hạ giới. Địa vị của chúng ta là ở Ưong Đấng Christ. Tình ứạng của chúng ta là những bản chất có Ưong chúng ta. Địa vị của chúng ta là món quà tặng không của Đức Chúa Trời bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Chrỉst. Tình trạng của chúng ta miêu tả sự đáp ứng của chúng ta đối với ân điển Ngài.
ở đây, chúng ta cũng nên lưu ý sự khác biệt giữa luật pháp và ân điển. Đức Chúa Trời không phán: "Nếu người sống cuộc đời được buông tha khỏi tội lỗi, thì ta mới ban cho ngươi địa vị đã chết với Đấng Christ." Như vậy sẽ là luật pháp. Địa vị của chúng ta sẽ tùy thuộc vào những nỗ lực riêng của chúng ta, và chẳng cần phải nói cũng thấy rõ không ai đạt được địa vị ấy bao giờ. Thay vì vậy, Đức Chúa Trời phán: "Ta ban miễn phí cho mọi ai tín nơi Chúa Jêsus một địa vị được ơn trước mặt ta. Giờ đây hãy đi ra và sống cuộc đời phù hợp với sự kêu gọi cao cả như thế." Đó là ân điển!
Khi sứ đồ nói chúng ta phải làm cho chết các chỉ thể của chúng ta ở nơi hạ giới, ông không có ý bảo chúng ta phải tiêu diệt đúng theo nghĩa đen mọi chi thể trong thân xác mình! Cụm từ này mang nghĩa bóng, và được giải thích qua những cụm từ theo sau. Chữ "các chi thể" được dùng để nói đến nhiều hình thức khác nhau của sự tham muốn và thù ghét được liệt kê ra.
Tà dâm thường được dùng để mô tả sự giao hợp bất hợp pháp hay gian dâm, vô luân, đặc biệt giữa những người độc thần (Mathiơ 15:19; Mác 7:21). Đôi khi từ ngữ này mang nghĩa rộng lớn hom, và được dịch là sự gian dâm. ô uế nói đến sự bất khiết của tư tưởng, lời nói hoặc hành động. Nó nói đến sự ô uế về đạo đức hơn là sự dơ dày của thể xác ở đây. Tình dục biểu thị sự tham muốn mạnh mẽ và không kiềm chế. Ham muốn xấu xa nói đến sự thèm khát mạnh mẽ và thường là hung bạo. Tham lam nói chung chỉ về lòng tham hay khao khát muốn có nhiều hơn, nhưng ở đây có thể chỉ đặc biệt đến lòng khao khát không thánh khiết muốn thỏa mãn sự thèm khát tính dục, và điều đó là thờ hình tượng.
Danh sách này bắt đầu với những hành động rồi chuyển sang những động cơ. Những hình thức khác nhau của tội tính dục được mô tả ra đây, sau đó chúng bị truy đến tận hang ổ, tức là tấm lòng tham lam của con người. Lời Đức Chúa Trời dạy rõ rằng tính dục vốn không có điều gì xấu xa cả. Đức Chúa Trời đã dựng nên con người có khả năng sinh sản. Nhưng tội lỗi xuất hiện khi những điều mà Đức Chúa Trời đã hào hiệp ban cho tạo vật của Ngài bị sử dụng vào những mục đích xấu xa, bất chính. Tội tính dục là tội cơ bản của thế giới ngoại giáo ương thời Phaolô, và hiển nhiên hiện nay nó vẫn đứng đầu. Nơi nào tín hữu không đầu phục Đức Thánh Lỉnh, tội lỗi tính dục thường xen vào trong đời sống họ và bày tỏ sự suy sụp của họ.
3:6 Con người nghĩ họ có thể phạm những tội lỗi kinh khiếp này và
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vẫn thoát được hình phạt. Thiên đàng dường như im hơi lặng tiếng, và con người ngày càng dạn dĩ. Nhưng Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu. Cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục vì những điều ấy. Những tội này có hậu quả ngay ương đời này; người ta gặt lấy ngay trong thân thể mình những hậu quả của tội gian dâm. Ngoài ra, họ sẽ gặt vụ mùa đoán xét kinh khiếp ữong ngày tương lai.
3:7 Phaolô nhắc người Côlôse nhớ họ đã từng buông mình ưong những tội ấy trước khi hoán cải. Nhưng ân điển Đức Chúa Trời đã đến và giải thoát họ khỏi sự bất khiết. Đó là một chương ương đời sống họ mà giờ đây được bao phủ bởi huyết của Đấng Christ. Giờ đây họ có sự sống mới để có sức mạnh sống vì Chúa. Xem Galati 5:25: "Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy."
3:8 Vì họ đã được chuộc bởi một giá lớn lao như thế, giờ đây họ nên lột bỏ mọi điều ấy giống như một chiếc áo nhơ nhớp. Sứ đồ không những nói đến nhiều hình thức khác nhau của lòng tham muốn bất khiết ở câu 5, mà còn nói đến những loại thù ghét gian ác mà ông sắp liệt kê ra.
Thạnh nộ đương nhiên là tinh thần ghét hay thù địch một cách nặng nề, tinh thần trả thù, một tình cảm khăng khăng thù ghét. Buồn giận mô tả một hình thức giận dữ đội, cỏ lẽ gồm có cả những cơn giận bùng nổ ra hung bạo. Hung ác là hành vi gian ác đối với người khác nhằm muốn hại người hoặc đanh tiếng của người. Đây là sự không thích cách vô lý để thấy vui thú khi nhìn người khác chịu khổ. Nói hành ở đây muốn nói đến sự sỉ vả, tức là lối nói nặng thiếu ôn hòa nghịch cùng người khác. Nó nói đến sự chế nhạo một cách hà khắc và láo xược. Lời tục tĩu muốn nói đến cách nói đáng hổ thẹn, mô tả điều gì dâm dục, không đứng đắn, hoặc bại hoại. Đây là lối nói bất khiết, đáng nhục nhã. Trong danh sách tội lỗi này, sứ đồ đi từ động cơ đến hành động. Sự cay đắng bắt đầu từ ữong lòng người rồi tự biểu hiện theo nhiều cách khác nhau như vừa được mô tả.
3:9 Trên thực tế, sứ đồ đang nói Ương câu 9: "Hãy để cho tình ưạng của anh em phù hợp với địa vị của anh em." Anh em đã lột bỏ người cũ; giờ đây hãy lột bỏ người cũ một cách thực tiễn bằng cách đừng nói dối. Nói dối là một trong những điều thuộc về người cũ, và không có chỗ đứng trong đời sống của con cái Đức Chúa Trời. Mỗi ngày trong đời sống chúng ta, chúng ta bị cám dỗ để xuyên tạc sự thật. Có thể là bằng cách rút bớt thông tin trên khai thuế thu nhập, hoặc bằng cách gian lận trong kỳ thi, hoặc thậm chí bằng cách cường điệu các chi tiết của một câu chuyện. Nói đối trở thành nghiêm Ương gấp đôi khi chúng ta làm tổn thương người khác bởi một câu nói sai lầm, hay bởi tạo ấn tượng sai lầm.
3:10 Không những chúng ta lột bỏ người cũ, mà còn mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng
đạt đến sự hiểu biết đẩy trọn. Người cũ nói đến toàn bộ những gì chúng ta có trong tư cách của Ađam kèm với bản tánh chưa được tái sanh thể nào, thì người mới cũng nói đến địa vị mới của chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời thể ấy. Đã có sự dựng nên mới, và chúng ta là' những tạo vật mới. Mục đích của Đức Chúa Trời là để con người mới này sẽ luôn luôn ngày càng trớ nên giống với Chúa Jêsus Christ hom. Chúng ta đừng bao giờ thỏa lòng với những thành tựu hiện tại của mình, nhưng phải luôn luôn tiến tới mục tiêu là ngày càng giống Cứu Chúa hơn. Ngài là tấm gương của chúng ta và quy luật của đời sống chúng ta. Trong ngày hầu đến, khi chúng ta đứng trước Ngai Đoán Xét của Đấng Christ, chúng ta sẽ bị đoán xét không phải bởi đời sống chúng ta tốt hem người khác bao nhiêu, nhưng là bới đời sống của chúng ta đạt tiêu chuẩn theo đời sống của chính Đức Chúa Jêsus Christ được bao nhiêu. Người ta thấy hình ảnh của Đức Chúa Trời không phải trong diện mạo thể chất chúng ta, nhưng trong vẻ đẹp của tâm trí và tấm lòng được đổi  mới.   Đức  thánh  khiết, yêu thương, nhu mì, khiêm nhường, nhơn từ và tha thứ - những điều này hợp thành bản tánh thiên thượng. (Chú Giải Hằng Ngày Của Liên Đoàn Kinh Thánh) 3:11 Trong sự dựng nên mới được sứ đồ nói đến đây, không còn phân biệt người Gờréc hoặc người Giuđa, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Sythe, người tôi mọi hoặc người tự
chủ; nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. Những khác biệt về quốc tịch, tôn giáo, văn hóa và giai tầng xã hội không còn quan ừọng nữa. Về địa vị trước mặt Đức Chúa Trời, mọi tín hữu đều ở trên cùng một bình diện, và trong sự thông công của Hội Thánh địa phương, cũng phải giữ cùng một thái độ này.
Điều này không có nghĩa trong Hội Thánh chẳng còn sự phân biệt nào cả. Có người có ân tứ của nhà truyền giảng, có người có ân tứ của mục sư, có người có ân tứ của giáo sư. Một số người làm trướng lão trong Hội Thánh và số khác làm chấp sự. Như vậy, câu Kinh Thánh này không xem thường những sự phân biệt thỏa đáng.
Cũng đừng hiểu câu này dạy những điều phân biệt vừa kể trên đã bị bãi bỏ trong thế gian. Không phải như vậy. vẫn còn có người Gờréc và người Do Thái, người Gờréc ở đây đại diện cho những dân ngoại bang nói chung. Có người chịu cắt bì và người không chịu cắt bì. Hai cụm từ này thường được dùng trong Tân Ước để mô tả người Do Thái và người ngoại bang. Tuy nhiên, ở đây, chúng có thể nói cụ thể hơn đến bản thân nghi lễ mà người Do Thái đang cử hành còn người ngoại bang xem thường.
vẫn còn có người dã man (người không có văn hóa cao) và người Sythe. Ở đây, hai cụm từ này không tương phản nhau. Người Sythe là người dã man, nhưng thường được xem là ở hình thức cực đoan hơn; họ là những người dã man man rợ nhất và hung bạo nhất. Điểm tương phản cuối cùng là giữa người tôi mọi và người tự chủ.
Tự chủ nói đến những người chưa hề mang ách nô lệ, nhưng được sinh ra đã làm người tự do. Đối với Cơ Đốc nhân, những sự phân biệt trong thế gian này không còn quan ưọng nữa. Chính Đấng Christ mới là Đấng thực sự quan trọng. Ngài là tất cả mọi sự với tín hữu và Ương mọi sự. Ngài đại diện cho tâm và chu vi của đời sống Cơ Đốc nhân.
Giám mục Ryle phát biểu dạn dĩ chân lý này:
Năm chữ - Đấng Christ là mọi sự - là lẽ thiết yểu và thực chất của Cơ Đốc giáo. Nếu chúng ta có thể thật sự hòa lòng với điều ẩy, thì linh hồn chúng ta được bình an lớn... Nhiều người dành cho Đấng Christ một địa vị nào đó trong tôn giáo của họ, nhưng đó không phải là chỗ mà Đức Chúa Trời muôn dành cho Đấng Christ. Một mình Đấng Christ vẫn chưa phải là "mọi sự trong mọi sự" đối với linh hồn họ. Không! Đó là Đấng Christ và Hội Thánh - hoặc Đấng Christ và các thánh lễ - Đấng Christ và những mục sư được phong chức của Ngài - hoặc Đấng Christ và sự ăn năn của chính họ - hay Đấng Christ và sự tốt lành của bản thân họ - hay Đấng Christ với những lời cầu nguyện của riêng họ -Đấng Christ với lòng thành thực và từ thiện của riêng họ, để mong nhờ đó họ có thể thực hành sự yên nghỉ linh hồn mình}9 3:12 Trong câu 10, Phaolô nói chúng ta đã mặc lấy người mới. Giờ đây ông nêu một số phương cách thực tiễn để thực hiện việc này Ương đời sống hằng ngày của chúng ta. Trước hết, ông gọi người Côlôse là kẻ chọn
lựa của Đức Chúa Trời. Điều này nói đến sự kiện họ đã được Đức Chúa Trời chọn lựa trong Đấng Christ trước khi sáng thế. ơn chọn lựa của Đức Chúa Trời là một ữong những mầu nhiệm của khải thị thiên thượng. Chúng ta tín Kinh Thánh dạy rõ rằng Đức Chúa Trời dùng quyền tể trị của Ngài chọn con người để họ thuộc về Đấng Christ. Chúng ta không tín rằng Đức Chúa Trời từng chọn bất cứ ai để đày đi địa ngục. Sự dạy dỗ như thế là trực tiếp mâu thuẫn với Kinh Thánh. Chúng ta tin nơi ơn chọn lựa của Đức Chúa Trời thể nào, thì cũng tín nơi trách nhiệm của con người thể ấy. Đức Chúa Trời không cứu con người trái với ý muốn của họ. Quyển Kỉnh Thánh nói rằng "được chọn lựa theo sự biết trước của Đức Chúa Trời" cũng chính là quyển Kinh Thánh nói "ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu."
Tiếp theo, Phaolô gọi người Côỉôse là người thánh và rất yêu dấu. Thánh có nghĩa được nên thánh, được biệt riêng ra (cùng một từ ngữ như "tín đồ") ra khỏi thế gian để thuộc riêng về Đức Chúa Trời. về mặt địa vị chúng ta được nên thánh, và chúng ta cũng phải thánh khiết cách thực tiễn trong đời sống mình nữa. Vì chúng ta là những đối tượng của tình yêu Đức Chúa Trời, nên điều đó khiến chúng ta khao khát làm đẹp lòng Ngài mọi đàng.
Giờ đây Phaolô mô tả những ơn của Đấng Christ mà chúng ta phải mặc vào như một chiếc áo vậy. Lòng thương xót nói đến tấm lòng đầy thương xót. Nhân từ nói đến tinh thần
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không ích kỷ để làm ích lợi cho người khác. Đây là thái độ của cảm tình hoặc thiện ý. Khiêm nhường nói đến sự hạ mình, sẵn sàng làm người tầm thường và quý mến người khác hơn chính mình. Mềm mại không có nghĩa là yếu đuối, nhưng trái lại nói đến sức mạnh để tự bỏ chính mình và để bước đi ữong ân điển đến với mọi người. Vine nói:
Người ta thường cho rằng khi một con người mềm mại, nhu mì, đó là vì không thể tự giúp mình; nhưng Chúa chúng ta "nhu mì" vì Ngài có nguồn cung ứng vô hạn của Đức Chúa Trời trong tay. Mô tả theo cách tiêu cực, mềm mại nhu mì là trói ngược với sự tự khẳng định và tư lợi; đây là sự bình tĩnh thư thái của tinh thần không hề phấn chấn quá mức hay chán nản, đơn giản là vì nó không bận rộn chì cả với bản ngã.
Nếu khiêm nhường là "không tự cao," thì mềm mại là "không đàm mê." Nhịn nhục nói đến sự kiên nhẫn trong lúc bị khiêu khích hay nói đến sự nhịn chịu xúc phạm ương thời gian dài. Nó kết hợp sự vui mừng và thái độ tử tế đối với người khác, cùng với sự nhẫn nại chịu khổ.
3:13 Nhường nhịn nhau mô tả sự kiên nhẫn chúng ta phải có với những thất bại và những cung cách kỳ quặc của anh em mình. Khi sống với người khác, dứt khoát không tránh khỏi chuyện chúng ta sẽ phát hiện những thất bại của họ. Thường phải cần ân điển Chúa thì chúng ta mới chịu đựng được những phong cách riêng của người khác, cũng như họ cũng phải cần ân điển của Chúa để chịu đựng những phong cách riêng của chúng ta. Nhưng chúng ta phải nhường nhịn nhau. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau. Nếu tuân giữ những mệnh lệnh này, giữa vòng dân sự Đức Chúa Trời sẽ ít có cuộc ừanh cãi nào mà không thể giải quyết nhanh chóng được. cần phải tha thử người khác khi họ xúc phạm mình. Chúng ta thường nghe than phiền: "Nhưng ông ấy mới chính là người đã xúc phạm tôi..." Đây chính xác là loại tình huống mà chúng ta được kêu gọi để tha thứ. Nếu người khác không xúc phạm chúng ta thì đâu cần đến sự tha thứ. Nếu chúng ta là người đã xúc phạm người khác, thì đáng ra chúng ta phải đến xin họ tha thứ. Sự nhường nhịn gợi ý chúng ta đừng mích lòng; sự tha thứ - đừng giữ sự bực mình. Hầu như không còn động cơ tha thứ nào lớn hơn là động cơ tìm thấy Ưong câu này: Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Đấng Chrỉst đã tha thứ chúng ta bằng cách nào? Ngài đã tha thứ chúng ta không cần đến lý do. Chúng ta cũng phải nên như vậy. Ngài đã tha thứ chúng ta cách vô điều kiện. Chúng ta cũng phải như vậy. Ngài đã tha thứ và Ngài quên. Chúng ta cũng phải như vậy. về cả phương cách lẫn mức độ, chúng ta phải noi gương Chúa đầy ơn của chúng ta trong thái độ kỳ điệu này.
3:14 Lòng yêu thương được nói đến ở đây như chiếc áo ngoài, hay dầy thắt lưng, là thứ kết hợp mọi đức tánh khác lại với nhau để tạo nên sự trọn
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lành. Nó gắn kết cân xứng mọi phần trong tính cách Cơ Đốc. Có thể một người nào đó thể hiện một số các mỹ đức trên đây mà thực sự trong lòng không có tình yêu. Vì vậy, ở đây Phaolô đang nhấn mạnh rằng làm việc gì chúng ta cũng phải làm với tính thần yêu thương thật đối với anh em mình. Hành động của chúng ta đừng nên miễn cưỡng, nhưng phải xuất phát từ cảm tình yêu mến thật lòng. Trí Huệ Phái nghĩ sự hiểu biết là dây liên lạc của sự trọn lành, nhưng Phaolô sửa chữa quan điểm này bằng cách quả quyết lòng yêu thương là dây liên lạc của sự trọn lành.
3:15 Sự bình an của Đức Chúa Trời phải đóng vai trò trọng tài trong lòng chúng ta. Nếu chúng ta có nghi ngờ điều gì, chúng ta nên tự hỏi mình: "Điều này có đem lại bình an không?" hay "Nếu cứ tiếp tục thực hiện điều này, lòng tôi có được bình an không?"
Câu này đặc biệt hữu ích khỉ tìm kiếm sự dẫn dắt đến từ Chúa. Nếu Chúa thực sự muốn bạn dấn thân vào một hoạt động nào đó, hầu như Ngài chắc chắn cho bạn bình an về việc đó. Nếu bạn không có sự bình an ấy, thì đừng nên tiến hành. Có người nói: "Bóng tối sắp đi tức là sự sáng sắp đến."
Đấng Christ kêu gọi chúng ta hưởng bình an của Ngài, cả về mặt cá thể cũng như trong Hội Thánh. Đừng bỏ qua tầm quan trọng của phần cuối câu Kinh Thánh này: Là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể. Một cách để chúng ta được hưởng bình an đó là sống cách ly khỏi mọi Cơ Đốc nhân khác. Nhưng đấy không phải là mục đích của Đức Chúa Trời. Ngài đã đặt sự đoàn kết trong các gia đình. Ý định của Đức Chúa Trời ấy là chúng ta phải nhóm hiệp lại với nhau trong các Hội Thánh địa phương. Dầu sống với các Cơ Đốc nhân khác có thể nhiều phen thử thách lòng kiên nhẫn của chúng ta, thế nhưng bằng cách này, Đức Chúa Trời có thể phát ưiển những đức tính ương đời sống của Cơ Đốc nhân là điều không có thể tạo ra theo bất kỳ cách nào khác. Vì vậy chúng ta đừng lảng tránh trách nhiệm của mình trong Hội Thánh địa phương, cũng đừng bỏ những trách nhiệm đó khi bực mình hay bị khiêu khích. Trái lại, chúng ta nên tìm cách sống hòa hợp với những anh em cùng niềm tín của mình và giúp họ ữong mọi việc chúng ta làm và mọi lời chúng ta nói ra.
Lại phải biết ơn. Điệp khúc này được lập đi lập lại mãi Ưong các tác phẩm của Phaolô. Hẳn phải có một nguyên nhân vững chắc: Thánh Linh của Đức Chúa Trời hẳn phải xem tinh thần tạ ơn này là hết sức quan Ưọng. Và chúng ta tin Ngài xem là rất quan ương - quan ữọng không những cho đời sống tâm linh, mà còn cho phúc lợi thuộc thể nữa. Các bác sĩ đã phát hiện điều vốn được câu này dạy từ xa xưa - thái độ vui vẻ, tạ ơn của tâm ưí sẽ có ích lợi cho thần thể, còn tinh thần lo lắng, buồn chán và than phiền dứt khoát gây hại cho sức khỏe. Thường chúng ta nghĩ sự tạ ơn là một điều gì đó được quyết định bởi những
hoàn cảnh trước mắt chúng ta, nhưng ở đây Phaolô cho thấy đây là một om cần được vun đắp. Chúng ta có trách nhiệm phải biết ơn. Trong số mọi dân tộc trên thế giới này, chúng ta có nhiều điều có thể dâng lên lời tạ ơn (so sánh Phụctruyền Luậtlệ Ký 33:29). Lỗi không phải do thiếu chủ đề, nhưng cốt tại tấm lòng ích kỷ của chúng ta.
3:16 Người ta bất đồng ý kiến với nhau về cách ngắt câu Ì ỏ. Trong ngôn ngữ nguyên thủy của Tân Ước không có dấu ngắt câu, và ý nghĩa của một câu như thế này hầu như được xác định bởi cách dùng những dấu câu. Chúng tôi gợi ý như sau: Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đẩy trong lòng anh em; và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan, hãy... dạy và khuyên nhau; Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng, lấy lòng đầy ơn Ngài mà hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.
Như vậy có ba phần ương câu này. Thứ nhất, chúng ta phải để lời Đấng Christ ở đầy trong lòng chúng ta. Lời Đấng Christ nói đến những sự dạy dỗ của Đấng Christ đúng như tìm được trong Kinh Thánh. Khi chúng ta dầm thấm lòng và trí mình bằng lời thánh của Ngài, và tìm cách bước đi Ưong sự vâng lời, thì lời của Đấng Chrỉst thực sự ở trong lòng chúng ta.
Y tưởng thứ hai ấy là chúng ta đáng phải dạy dỗ và khuyên bảo lẫn nhau bằng mọi sự khôn ngoan. Mỗi Cơ Đốc nhân đều có ứách nhiệm đối với anh chị em trong Đấng Christ về vấn đề này. Dạy dỗ liên quan đến giáo lý, còn khuyên bảo liên quan đến bổn phận. Chúng ta mắc nợ anh em mình để chia sẻ sự hiểu biết Kinh Thánh của mình với họ, và tìm cách giúp bằng những lời khuyên thực tiễn và kính sợ Chúa. Khi dạy dỗ và khuyên bảo trong sự khôn ngoan, thì người ta sẽ dễ thấy chấp nhận hơn khi chúng ta nói ra với sự ép buộc nhưng thiếu khôn ngoan hoặc thiếu tình yêu.
Điều thứ ba ấy là dùng ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng, chúng ta lấy lòng đẩy ơn Ngài để hát khen Đức Chúa Trời. Thi Thiên mô tả những lời nói được soi đẫn có trong sách mang tên Thi Thiên, là những lời được hát lên như một phần trong sự thờ phượng của Ysơraên. Mặt khác, thơ thánh nói chung được xem như những bài hát thờ phượng và ca ngợi dâng lên Đức Chúa Cha hay Đức Chúa Jêsus Christ. Lấy ví dụ:
Jêsus dầu nay chỉ niệm Ngài Mà lòng còn thỏa vui thay! Muốn đến lúc vô thiên cung gặp Ngài,
Lại càng vui thỏa chi tày Được kể là lời của Bernard ở Clairvaux (Lời Thánh Ca 296)
Những thơ thánh này không được soi dẫn theo cùng một ý nghĩa như các Thi Thiên. Bài hát thiêng liêng chỉ
về thi ca tôn giáo mô tả từng trải Cơ Đốc. Có thể thấy minh họa về thể loại này qua những từ ngữ sau:
Bao lần ta bối rối gặp sầu tư, Lắm lúc tâm hồn bỗng bồi hồi, Nguyên do chúng ta chẳng đem tâm sự
Trình lên trước Jêsus mà thôi. - Joseph Scriven (Lời Thánh Ca 253)
Chúng ta dùng những thể loại bài hát này để hát lên với lòng đầy ơn hay tạ ơn, mà ngợi khen Chúa. ỏ điểm này, cũng cần nói rằng Cơ Đốc nhân phải đùng sự biện biệt ương thể loại âm nhạc mình dùng, phần lớn những gì gọi là âm nhạc "Cơ Đốc" ngày nay qua loa sơ sài và hời hợt. Phần lớn Loại âm nhạc này nhiều khi hoàn toàn ưái ngược với Kinh Thánh, và hơn thế nữa lại rất giống với loại nhạc "pop" và "rock" của thế gian đến nỗi làm nhục danh Đấng Christ.
Câu ló rất giống Êphêsô 5:18,19 ghi rằng: "Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Lỉnh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa." Trong Côlôse 3:16, điểm khác biệt chính yếu ấy là thay vì nói "phải đầy dẫy Thánh Linh," Phaolô nói: "Nguyền xin lời của Đấng Chrỉst ở đẩy trong lòng anh em." Nói cách khác, được đầy dẫy Thánh Linh và được đầy đẫy Lời Đức Chúa Trời đều là những quy định tiên quyết cho những cuộc đời sống động, vui mừng, ích lợi và kết quả. Chúng ta sẽ không được đầy dẫy Thánh Linh nếu không được dầm thấm bằng Lời Đức Chúa Trời; và việc nghiên cứu Lời Đức Chúa Trời sẽ không hiệu quả nếu chúng ta không đầu phục người bề trong của mình trước quyền kiểm soát của Thánh Linh. Do đó, liệu không thể kết luận rằng được đầy dẫy Thánh Linh cũng có nghĩa là đầy dẫy Lời Đức Chúa Trời sao? Đây không phải là khủng hoảng thần bí hay đầy cảm xúc nào đó xuất hiện Ưong đời sống, nhưng trái lại là hằng ngày được nuôi dưỡng bằng Thánh Kinh, suy gẫm Thánh Kinh, vâng lời và sống theo đúng Thánh Kinh.
3:17 Câu 17 là quy luật bao quát toàn bộ để dựa vào đó đánh giá nếp ăn ở của chúng ta Ưong tư cách Cơ Đốc nhân. Đặc biệt thời nay, lúc người trẻ tuổi khó quyết định những điều nào đó là đúng hay sai. Câu Kinh Thánh này khi học thuộc lòng có thể là chìa khóa để mở cho rất nhiều nan đề này. Thử nghiệm lớn nhất phải là: Tôi có thể nhân danh Chúa Jêsus Christ làm việc này không? Điều này có đem lại vinh hiển cho Ngài không? Tôi có thể mong phước hạnh của Ngài đáp đậu trên đó không? Tôi có muốn mình đang làm việc này khi Chúa trở lại không? Lưu ý phương pháp kiểm tra này nên áp dụng cho những lời chúng ta nói và những việc chúng ta làm. Vâng theo mạng lịnh này sẽ khiến trọn đời sống trỏ nên cao quý. Đây là một bí quyết quý báu khi Cơ Đốc nhân học cách để làm mọi điều như là làm cho Chúa và vì vinh hiển Ngài. Một lần nữa sứ đồ nói thêm: "Nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha." Tạ ơn! Tạ ơn! Tạ ơn! Đây là bổn phận mãi mãi của những người được cứu bởi ân điển và đã được định cho vào các cửa Thiên đàng.
B. Hành Vi Xứng Báng Cho Thành Viên Trong Người Nhà Cú Dóc (3:18-4:1)
Giờ đây Phaolô nêu ra một loạt những lời khuyên cho thuộc viên nhà Đấng Christ. Loạt lời khuyên này tiếp tục cho đến 4:1. Ông có lời khuyên
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cho vợ và chồng, cho con cái và cha mẹ, cho tôi tớ và chủ. Trước hết, có vẻ như một sự thay đổi đột ngột khi chuyển từ các đề tài đã khiến Phaolô phải bận rộn suy nghĩ đến những vấn đề tẻ nhạt như nếp sống gia đình. Nhưng thực sự đây là điều có ý nghĩa nhất.
GIA ĐÌNH Cơ ĐỐC
Đức Chúa Trời xem nhà này là sức mạnh rất quan trọng ữong nếp sống Cơ Đốc. Câu nói nổi tiếng: "Bàn tay đưa nôi cai trị cả thế giới," mang theo một chân lý vượt quá những gì xuất hiện ở bề mặt câu nói ấy. Đơn vị gia đình được Đức Chúa Trời thiết kế để bảo tồn phần lớn những điều có giá ữị ữong đời sống. Khi người ta ngày càng ít chú ý đến gia đình, thì ngay cả nền văn minh của chúng ta cũng thoái hóa nhanh chóng. Bức thơ thứ nhất của Phaolô gởi cho Timôthê dạy một cách đặc biệt rằng Đức Chúa Trời đã lập nếp sống gia đình làm phương tiện để phát ừỉển các phẩm chất thuộc lỉnh, để sự xứng đáng cho tư cách lãnh đạo trong Hội Thánh của một người sẽ phát triển từ tính cách được chứng minh ngay tại nhà của người ấy.
Trong những câu theo sau, chúng ta có một số nguyên tắc hướng dẫn cơ bản trong việc vững lập một gia đình Cơ Đốc. Khi nghiên cứu phần này, chúng ta phải biết những "điều bắt buộc" sau đây.
1.	Phải có một bàn thờ của gia đình - thì giờ mỗi ngày để gia đình nhóm lại đọc Kinh Thánh và cầu nguyện (giờ gia đình lễ bái).
2.	Người cha phải giữ địa vị thẩm quyền trong gia đình, và phải thi hành thẩm quyền này cách khôn ngoan và yêu thương.
3.	Người vợ và mẹ phải nhận thấy ưách nhiệm ưên hết của mình đối với Đức Chúa Trời và gia đình là ở tại nhà mình. Nói chung, không khôn ngoan lắm khi người vợ làm một công việc ở bên ngoài. Đương nhiên, có những trường hợp ngoại lệ.
4.	Chồng và vợ nên nêu gương kính sợ Chúa cho con cái mình. Nên hiệp một Ưong mọi vấn đề, kể cả việc sửa phạt con cái khi cần.
5.	Đem vị gia đình phải được duy ưì vững. Rất dễ để quá bận rộn và chìm ngập ương công việc làm, nếp sống xã hội, và thậm chí Ương sự phục vụ Đấng Christ nữa, đến nỗi con cái bị thiếu quan tâm, thiếu bạn đồng hành, thiếu dạy dỗ và sửa phạt. Nhiều bậc cha mẹ phải khóc lóc thừa nhận về một đứa con trai hay con gái ngang ngạnh: "Trong khi kẻ tôi tớ vua mắc chuyện đây đó, thì tên phu tù ưốn đi." (i.cácvua 20:40).
6.	Về việc sửa dạy con cái, có gợi ý ba nguyên tắc trọng tâm. Đừng bao giờ phạt trong cơn giận dữ. Đừng bao giờ phạt bất công. Đừng bao giờ phạt mà không giải thích nguyên do.
7.	Thật tốt khi con cái học mang ách từ lúc còn nhỏ (Ca Thương 3:27), học biết tính kỷ luật của công việc và chấp nhận trách nhiệm, học biết giá ưị của đồng tiền.
8.	Trên hết, các bậc cha mẹ Cơ Đốc nên tránh đặt tham vọng nơi con cái mình theo cách xác thịt và bắt chước thế gian này, nhưng nên không ngừng cho con thấy rõ trước mắt rằng phục vụ Chúa chúng ta là cách ích lợi
1.	nhất cho cuộc đời chúng. Đối với một số người, có thể điều này nói đến sự phục vụ trọn thời gian trong cánh đồng truyền giáo; đối với người khác, có thể đây là phục vụ Chúa ương một nghề nghiệp ngoài đời. Nhưng dầu trưởng hợp nào đi nữa, phải suy xét chính yếu đến sự phục vụ Chúa. Dầu tại nhà, tại sớ làm, hay bất cứ nơi đâu, chúng ta đều phải ý thức rằng mình đang đại diện cho Cứu Chúa của mình, và vì vậy mỗi lời nói hành động đều phải xứng đáng với Ngài, và trên thực tế phải được chính Ngài cai quản.
3:18 Mệnh lệnh đầu tiên của sứ đồ được truyền cho người làm vợ. Vợ được truyền phải vâng phục chồng mình, y như điểu đó theo Chúa đáng phải nên vậy. Theo kế hoạch thiên thượng, chồng là đầu của gia đình. Người nữ được trao địa vị thuận phục chồng. Nàng không được phép thống ưị hay lãnh đạo, nhưng phải tuân theo sự lãnh đạo của chồng, tại bất cứ nơi đâu có thể vâng phục mà không phải thỏa hiệp lòng trung thành của mình với Đấng Christ. Đương nhiên, có những trường hợp vợ không thể vâng lời chồng mình mà vẫn có thể trung tín với Đấng Christ. Trong những trường hợp như thế, lòng trung thành hàng đầu của nàng là trung thành với Chúa Jêsus. Nơi nào phụ nữ Cơ Đốc có người chồng sa ngã, thối lui, thì câu này cho thấy nàng nên giúp chồng làm trọn địa vị thích đáng của chồng chứ không phải vì cớ thấy mình có thể thông minh hơn rồi chiếm đoạt địa vị làm đầu ấy.
3:19 Sự quân bình được ừình bày cho chúng ta Ưong Lời của Đức Chúa Trời thật đẹp đẽ biết bao. Sứ đồ không dừng lại với lời khuyên cho người vợ mà thôi; giờ đây ông tiếp tục cho thấy người chồng cũng phải có trách nhiệm. Chồng phải yêu vợ, chớ hể ở cay nghiệt với vợ. Nếu tuân theo những lời dạy đơn sơ này, rất nhiều nan đề của nếp sống hôn nhân sẽ tan biến, và gia đình sẽ hạnh phúc hem ương Chúa. Thực ra, không người vợ nào lại phản đối việc vâng phục người chồng thực sự yêu thương nàng. Cũng thấy rằng ở đây không truyền lịnh người chồng phải bắt vợ vâng phục mình. Nếu nàng không vâng phục, chồng phải giao việc đó cho Chúa. Sự thuận phục phải là hành động tự nguyện của nàng "y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy."
3:20 Lời khuyên cho kẻ làm con: Mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điểu đó đẹp lòng Chúa. Trong mọi thời đại, gia đình được gắn kết với nhau bởi hai nguyên tắc đơn giản -thẩm quyền và sự vâng lời. ở đây chúng ta có sự vâng lời. Lưu ý đây là sự vâng lời trong mọi sự. Điều này muốn nói đến không những các vấn đề có thể đồng ý được, mà còn cả những vấn đề không dễ vui lòng vâng lời cách tự nhiên.
Những Cơ Đốc nhân làm con có cha mẹ chưa được cứu thì thường rơi vào ương hoàn cảnh rất khó khăn. Những người con muốn trang thành với Chúa, nhưng đồng thời lại phải đối diện với những đòi hỏi từ phía cha mẹ mình. Nói chung, chúng ta cảm
thấy nếu họ tôn kính cha mẹ, thì đến lượt Đức Chúa Trời sẽ tôn kính họ. Chừng nào họ còn sống trong gia đình của cha mẹ, họ có bổn phận rất rõ ràng cần phải thực hiện. Đương nhiên, những người con này đừng nên làm bất kỳ việc gì trái với sự dạy dỗ của Đấng Chrỉst, nhưng thông thường, họ sẽ không bị đòi hỏi phải làm trái ý Đấng Chrỉst đâu. Thường họ sẽ được kêu gọi để làm những điều mà dường như rất khó chịu đối với họ, nhưng chừng nào nó không tội lỗi hoặc sai quấy cách rõ rệt, họ có thể quyết định làm việc đó như là làm cho Chúa. Theo cách này, họ có thể ứở nên lời chứng tốt cho cha mẹ và tìm cách đưa cha mẹ về với Chúa.
3:21 Người làm cha chớ hể chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Thật thú vị vì lời khuyên này được nói cho cha, chứ không cho mẹ. Chẳng phải như vậy cho thấy người cha có nguy cơ phạm lỗi này nhiều hom người mẹ sao? Kelly gợi ý rằng chắc người mẹ thường cỏ khuynh hướng chiu chuộng con cái nhiều hơn.
3:22 Từ câu 22 cho đến cuối đoạn, Thánh Linh Đức Chúa Trời đang nói với kẻ làm tôi tớ hay nô lệ. Thật thú vị khi thấy số lượng cho trong Tân Ước dành cho nô lệ. Điều này không phải là không có ý nghĩa. Nó cho thấy bất luận địa vị xã hội của một người có thấp đến đâu đi nữa, người ấy vẫn có thể đạt đến địa vị cao cả nhất trong nếp sống Cơ Đốc bởi trung tín với Lời Đức Chúa Trời. Có lẽ điều này cũng phản ảnh sự biết trước của Đức Chúa Trời rằng hầu hết dân sự Đấng Christ sẽ nắm giữ những địa vị phục vụ hơn là những địa vị có thẩm quyền. Lấy ví dụ, Ương Tân Ước có rất ít chỉ dẫn nói đến các vua của các nước, nhưng có lời khuyên nhiều đáng kể cho những người cống hiến đời sống họ phục vụ người khác. Nô lệ trong thời của Phaolô thường rất ít được để ý đến, và rõ ràng điều này khiến Cơ Đốc nhân thời ban đầu tiở nên khác thường khi chú ý đến họ nhiều như thế ương các Thơ Tín này. Nhưng điều này cho thấy phương cách ân điển của Đức Chúa Trời là đi xuống để đến với con người, bất luận địa vị của họ có tầm thường đến đâu đi nữa. c. H. Mackintosh nói: "Nô lệ không bị loại khỏi sự phục vụ Chúa. Bằng cách đơn sơ thực hiện nhiệm vụ của mình trước mặt Chúa, nô lệ có thể làm tăng thêm vẻ đẹp của giáo lý này và đem vinh hiển về cho Đức Chúa Trời."
Kẻ làm tôi tở được truyền trong mọi sự phải vâng phục kẻ làm chủ mình về phần xác. ở đây có lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng những người chủ này chỉ là kẻ làm chủ mình về phần xác. Họ có một Vị Chủ khác, Đấng cao trên hết và Đấng thấy mọi điều đang được làm cho những con cái tầm thường nhất của Ngài. Nô lệ sẽ không chỉ lo hầu việc trước mắt chủ, như mình tìm cách cho đẹp lòng người ỉa, nhưng vì kính sợ Chúa, hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc. (Để biết tấm gương tốt của điều này trong Cựu Ước, xem Sáng Thế Ký 24:33). Đặc biệt khi bị hà hiếp, thường có cám dỗ buông trôi công việc khi chủ không nhìn thấy. Nhưng những tôi tớ tin Đấng Christ sẽ nhận thấy Chủ mình luôn luôn theo dõi, nên vì vậy dẫu
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những hoàn cảnh trên trần gian của mình có rất đắng cay đi nữa, người vẫn làm việc như là làm cho Chúa. Lấy lòng thật thà có nghĩa người sẽ có động cơ thanh sạch - chỉ để làm đẹp lòng Đức Chúa Jêsus.
Thật thú vị vì trong Tân Ước không có lệnh cấm rõ ràng nào chống lại chế độ nô lệ. Tin Lành không lật đổ các định chế xã hội bằng cách mạng. Tuy nhiên, Tin Lành đi đến đâu thì chế độ nô lệ đã bị nhổ bật rễ và loại trừ tại đó. Điều này không có nghĩa các lời giáo huấn này do đó không có ý nghĩa đối với chúng ta. Tất cả những điều được nói ra ở đây đều có thể áp dụng rất đúng cho những người chủ và nhân công.
3:23 Hễ làm việc gì cũng hãy hết lòng mà làm (nguyên văn "từ tâm hồn") như là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Trong mọi hình thức phục vụ Cơ Đốc cũng như ữong mọi lãnh vực của đời sống, có rất nhiều nhiệm vụ mà người ta thấy chúng đáng ghét. Khỏi cần phải nói, chúng ta cố gắng ưánh những công việc như thế. Nhưng câu Kinh Thánh này dạy chúng ta bài học rất quan trọng là sự phục vụ khiêm nhường nhất có thể được tôn vinh và ưở nên cao quý bới làm việc đó cho Chúa. Theo ý nghĩa này, không có khác biệt giữa công tác thế tục và công tác thiêng liêng. Tất cả đều thiêng liêng. Những phần thướng ưên ười sẽ không phải dành cho công việc nổi bật hay những việc có vẻ thành cống; phần thưởng sẽ không dành cho tài năng hay cơ hội; nhưng đúng hơn dành cho lòng trung tín. Vì vậy, những con người có vẻ ít ai biết đến sẽ rất tốt trong ngày đó nếu họ đã thực hiện công tác của mình cách trung tín như là làm cho Chúa. Hai câu khẩu hiệu thường được ữeo ưên bồn rửa chén là: "Không phải bằng cách này cách nọ, nhưng là đắc thắng khải hoàn;" và "Sự phục vụ Chúa được tổ chức tại đây mỗi ngày ba lần."
3:24 Hiện nay Chúa đang lưu hồ sơ, và mỗi việc làm như làm cho Ngài đều sẽ được Ngài chú ý. "Sự nhân từ của Đức Chúa Trời sẽ đền đáp cho sự nhân từ của con người." Những người có ít cơ nghiệp ưần thế sẽ được cơ nghiệp làm phẩn thưởng ưên Thiên đàng. Nguyện chúng ta nhớ điều này khi được kêu gọi làm một việc gì đó mà mình không muốn làm lần tới, đù đó là việc ương Hội Thánh, tại gia đình hay tại sớ làm; làm việc đó không chút phàn nàn, và làm một việc với hết sức mình thì đó là một lời làm chứng tốt cho Chúa.
3:25 Phaolô không nói rõ ông đang nghĩ đến ai trong câu 25. Tự nhiên nhất có lẽ chúng ta sẽ nghĩ đến một người chủ bất công, người hà hiếp tôi tớ mình. Có thể một đầy tớ Cơ Đốc đã trở nên chán vâng theo những đòi hỏi bất công của chủ. Phaolồ đang bảo: "Đừng phiền lòng, Chúa biết hết tất cả, và Ngài cũng sẽ lo liệu cả những điều ngược đãi nữa."
Nhưng đầu câu này có thể bao gồm những người chủ, nhưng được nói chủ yếu cho các tôi tớ. Phục vụ cẩu thả, lừa gạt, lười nhác, hoặc nhiều hình thức không thành thật khác đều
sẽ không thoát khỏi sự chú ý. Đức Chúa Trời không tây vị ai hết. Ngài là Chủ của mọi người, và những sự phân biệt vốn đang thịnh hành giữa vòng loài người đều không có ý nghĩa gì cả đối với Ngài. Nếu nô lệ cướp của chủ (giống như Ônêsim có lẽ đã làm), họ đều sẽ phải khai trình với Chúa.
4:1 Về mặt luận lý, câu này đi với câu kết thúc của đoạn 3. Người làm chủ hãy lấy điều công bình chánh trực đãi tôi tớ mình, họ đừng nên rút bớt tiền lương chính đáng của tôi tớ, nhưng phải trả cho tôi tớ xứng đáng với công việc họ đã làm. Câu này được nói trực tiếp với những người chủ Cơ Đốc. Đức Chúa Trời ghét sự hà hiếp người nghèo, và những vật dâng hiến của một người làm giàu nhờ hành nghề hoặc lao động bất công đều không được Chúa chấp nhận. Trên thực tế Đức Chúa Trời bảo: "Ngươi giữ tiền của ngươi đi; ta không thích cách kiếm tiền của ngươi" (xem Giacơ 5:1-4). Những người chủ đừng nên làm cao, nhưng phải biết sợ. Họ cũng có một Chủ trên trời, là Đấng công bình và chính trực trong mọi đường lối Ngài.
Trước khi kết thúc phần này, thật thú vị khi thấy sứ đồ Phaolô liên tiếp đưa những vấn đề này trong nếp sống hằng ngày ra trước đèn pha của quyền tể ưị Đấng Christ như sau: (1) vợ - y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy (câu 18). (2) Con cái -điều đó đẹp lòng Chúa (câu 20). (3) Tôi tớ - kính sợ Chúa (câu 22). (4) Tôi tớ - như làm cho Chúa (câu 23).
c. Nếp Sũng Cắn Nguyện Và Làm Chững của Tín ĐỔ Bàng Đãi Sồng Vả Lãi Nói (4:2-6)
4:2 Phaolô không hề mệt mỏi với việc khuyên dân sự Chúa chuyên tâm trong nếp sống cầu nguyện. Rõ ràng, một trong những nuối tiếc của hết thảy chúng ta khi đến Thiên đàng sẽ là chúng ta đã không dành thêm nhiều thì giờ cầu nguyện, đặc biệt khỉ nhận ra mức độ mà chúng ta đã được nhậm lời cầu nguyện. Có nhiều mầu nhiệm liên quan đến toàn bộ đề tài cầu nguyện, có nhiều thắc mắc không thể ữả lời được. Nhưng thái độ tốt nhất cho Cơ Đốc nhân chính là đừng tìm cách phân tích, mổ xẻ, hay tìm hiểu những lẽ mầu nhiệm sâu xa hơn của sự cầu nguyện. Phương pháp tiếp cận tốt nhất là cứ tiếp tục cầu nguyện với đức tin đom sơ, gạt bỏ những nghi ngờ trong lý ưí của mình sang một bên.
Chúng ta không những phải sốt sắng bển đỗ mà còn phải tình thức trong sự cẩu nguyện. Điều này lập tức nhắc chúng ta nhớ lời Chúa Jêsus yêu cầu các môn đồ ữong Vườn Ghếtsêmanê: "Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ." Họ đã không tình thức, và đã ngủ ngon lành. Chúng ta không những phải thức canh để chống buồn ngủ, nhưng còn phải thức canh để tránh tư tưởng đi lan man, bơ phờ thiếu nhiệt tình và tình trạng thiếu thực tế. Rồi chúng ta sẽ phải thức canh để làm sao đừng bị cướp mất thì giờ cầu nguyện (Ẽphêsô 6:18). Và một lần nữa, lời cầu nguyện của chúng ta phải thêm sự tạ ơn vào. Không những chúng ta biết ơn những lần Chúa nhậm lời cầu nguyện trong quá khứ, nhưng bởi đức tín chúng ta cũng có
thể cảm tạ Chúa về những lời cầu nguyện không được Ngài đáp lời. Guy King tóm tắt rất hay: "Tình yêu của Ngài muốn điều tốt nhất cho chúng ta; sự khôn ngoan của Ngài biết điều tốt nhất cho chúng ta; và quyền năng Ngài đem đến điều tốt nhất cho chúng ta""21
4:3 Phaolô xỉn người Côlôse nhớ cũng hãy cầu nguyện cho ông, và cho những tôi tớ Chúa đang ở cùng với ông tại Rôma. Thật tuyệt vời khi thấy ông không cầu xin họ cầu nguyện cho mình được ra khỏi tù, nhưng ưái lại cầu xin để Đức Chúa Trời mở cửa cho ông giảng đạo. Sứ đồ muốn Chúa mở cửa cho ông. Trong điều này có bài học quan trọng biết bao cho chúng ta! Cũng hoàn toàn có khả năng là chúng ta đi loanh quanh những cánh cửa đang rộng mớ cho chính mình trong sự phục vụ Chúa. Nhưng đây là một hiểm họa phải tránh. Nếu Chúa mớ cửa cho chúng ta, thì chúng ta có thể tín quyết bước vào đó, vì biết Ngài đang dẫn đường. Mặt khác, nếu chúng ta tự mở cửa cho riêng mình, thì không thể biết chắc mình đang ở trong ý muốn Chúa, và có thể chúng ta sớm tự hạ thấp mình xuống, dùng phương tiện xác thịt để thi hành thứ gọi là "công việc Chúa." Lời cầu xin cụ thể của Phaolô ấy là xin Chúa mở cửa cho ông giảng đạo, để ông được rao truyền lẽ mẩu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà ông đang bị xiểng xích. Lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ ưong câu này là lẽ thật về Hội Thánh, và cụ thể là phương diện có thể định nghĩa bởi cụm từ "Đấng
Christ cho người ngoại bang." Đây là phương diện đặc biệt của sứ điệp Tin Lành đã được giao phó cho Phaolô rao giảng. Chính vì ông dám nói người ngoại bang có thể được cứu theo đồng một cách như người Do Thái nên các lãnh đạo người Do Thái cuối cùng đã thành công trong việc giải ông đến Rôma như một người tù.
Có người dạy rằng lẽ mầu nhiệm vĩ đại về Hội Thánh đã được bày tỏ cho Phaolô đang khi ông ở tù. Do đó, họ hết sức nhấn mạnh "Các Thơ Tín Trong Tù" trong khi dường như đánh giá thấp tầm quan trọng của các Tin Lành và các sách khác của Tân Ước. Nhưng từ câu Kinh Thánh này, ta thấy rõ việc rao giảng lẽ mầu nhiệm này là nguyên nhân khiến ông bị tù, nên bởi đó chắc đã được bày tỏ cho ông lúc nào đó trước khi bị bắt.
4:4 Ồng đang nỗ lực sao cho lẽ mẩu nhiệm ấy được tỏ ra, tức là ông muốn rao giảng rõ ràng để dân chúng sẽ hiểu dễ dàng. Đây phải là khao khát của Cơ Đốc nhân nào đang tìm cách bày tỏ Đấng Christ ra. Chẳng có chút ưu điểm nào khi làm cho sự việc trở nên "khó hiểu." Chúng ta nên nhắm mục đích đem Đấng Christ đến cho quần chúng nhân loại, và để làm được như vậy, phải trình bày sứ điệp cách đom sơ và rõ ràng.
4:5 Cơ Đốc nhân phải khôn ngoan ăn ở với những người ngoại. Trong hành vi hàng ngày của họ, họ nên nhận thấy người chưa tín đang theo dõi họ rất cẩn thận. Thế gian này quan tâm đến nếp ăn ở của chúng ta hơn những lời nói của chúng ta. Nói
như Edgar Guest: "Ngày nào cũng vậy, tôi thích nhìn thấy một bài giảng hơn là nghe một bài giảng." Điều này không có nghĩa Cơ Đốc nhân đừng nên tuyên xưng Đấng Christ bằng môi miệng mình, nhưng ý chính ấy là: nếp ăn ở phải tương xứng với lời nói của người ấy. Đừng để ai nói về người: "Nói nhiều, làm chẳng bao nhiêu."
Lợi dụng thì giờ ở đây có nghĩa "mua cho bằng hết các cơ hội." Mỗi ngày ương đời, chúng ta gặp rất nhiều cơ hội để làm chứng về quyền năng cứu rỗi của Chúa Jêsus Christ. Khi những cơ hội này đến, chúng ta nên sẵn sàng để nắm bắt bằng hết. Chữ "mua" ám chỉ thường phải trả một giá nào đó. Nhưng bất kể giá phải trả là gì đi nữa, chúng ta nên sẵn sàng để chia sẻ Cứu Chúa quý báu của mình cho những người chưa biết Ngài.
4:6 Lời nói của chúng ta phải có ân hậu theo luồn, và nêm thêm muối, hầu cho chúng ta biết nên đối đáp mỗi người là thể nào. Nếu cuộc đối thoại của chúng ta luôn luôn có ân hậu, thì chắc chắn sẽ phải có lịch sự, khiêm nhường và giống như Đấng Christ. Đừng nói hành, nói chuyện viễn vông, nói điều không tinh sạch hay cay đắng. Cụm từ nêm thêm muối có lẽ mang rất nhiều nghĩa. Một số nhà giải kinh nghĩ rằng dầu lời nói của chúng ta phải có ân hậu, nhưng cũng phải thành thực và không giả hình tương đương như thế. Có người nghĩ muối là thứ để làm tăng hương vị, và vì Phaolô đang nói rằng lời đối thoại của chúng ta đừng bao giờ trở nên nhàm chán, đơn điệu, vô vị, nhưng phải luôn luôn có giá ữị và có ích lợi. LighƯoot nói rằng những tác giả ngoại giáo sử dụng "muối" như một biện pháp tu từ để chỉ về "dí dỏm, hóm hỉnh." Phaolô biến dí dỏm, hóm hỉnh thành khôn ngoan. Có lẽ cách tốt nhất giải thích cụm từ này ấy là học theo lối nói của Chúa Jêsus. Đối với người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, Chúa phán: "Ta cũng không định tội ngươi"; "Hãy đi, đừng phạm tội nữa", ở đây chúng ta vừa có ân hậu vừa có muối. Đầu tiên là ân hậu "Ta cũng không định tội ngươi" rồi đến muối: "Hãy đi, đừng phạm tội nữa." Và rồi một lần nữa Chúa phán với người đàn bà bên giếng Giacốp: "Hãy cho ta uống.... hãy đi gọi chồng ngươi." Phần đầu nói đến ân hậu, còn phần thứ hai nhắc chúng ta về muối.
Hâu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào. Có lẽ ở đây, sứ đồ Phaolô đang nghĩ cụ thể đến những người theo Trí Huệ Phái đã đến với người Côlôse đem theo những giáo lý có vẻ rất thuyết phục của họ. Người Côlôse phải sẵn sàng đối đáp với các giáo sư giả này bằng những lời lẽ khôn ngoan và trung tín.
D. Những Nét Nhìn Thoáng qua Một Si Bạn Cùng Làm Việc của Phaolô (4:7-14)
4:7 Tichicơ dường như là người được sứ đồ Phaolô chọn đem thơ này từ Rôma đến Côlôse. Maclaren mô tả Tichicơ ắt phải sửng sốt thế nào nếu được báo cho biết rằng "những mảnh giấy da này sẽ tồn tại lâu hơn mọi vẻ phù hoa phô trương của thành phố ấy, và tên ông vì được viết trong những
mảnh giấy da đó sẽ được biết đến trên toàn thế giới mãi đến kỳ tận thế."
ở đây, Phaolô bảo đảm với các thánh đồ rằng khi Tichicơ đến, ông sẽ báo tin cho họ biết mọi việc làm cứa sứ đổ. Một lần nữa, thật hay khi đọc đến phần kết hợp các tên gọi mà Phaolô nói về người anh em này. ông gọi Tichicơ là anh em rất yêu của chúng tôi, một người tôi tớ trung thành của Chúa và bạn cùng làm việc với tôi. Những danh xưng như thế này thật đáng cho ta ham muốn nhiều hơn biết bao so với những đanh xưng nghe thật vang của giáo hội được đành cho các chức viên của Hội Thánh trong thời chúng ta!
4:8 Chuyến đi của Tichicơ đến Côlôse nhằm hai mục đích. Trước hết, ông sẽ tường ưình trực tiếp về Phaolô và các bạn cùng làm việc của ông tại Rôma, và Tichicơ cũng sẽ yên ủi lòng người Côlôse. Một lần nữa ở đây, yên ủi có lẽ thiên về ý "làm cho vững mạnh" hay "khích lệ" (xem 2:2) hơn là nói về ý yên ủi. Chức vụ của ông đối với họ sẽ đem lại một hiệu quả chung là giúp họ đứng vững chống lại sự dạy dỗ giả đối đang thịnh hành tại nơi đó lúc bấy giờ.
4:9 Câu nhắc đến ônẽsim khiến trước mắt chúng ta hiện lên câu chuyện được tiết lộ trong bức thơ Phaolô gởi cho Philêmôn. Ổnêsim là một nô lệ chạy trốn, tìm cách đến Rôma để thoát hình phạt. Bằng cách nào đó, ông tiếp xúc với Phaolô, và đến lượt Phaolồ chỉ cho Ônêsim đến với Đấng Christ. Giờ đây, ó nê sim sẽ đi về với người chủ cũ của mình, là
Philêmôn, tại Côlôse. ổnêsim sẽ mang thơ của Phaolô về cho Philêmôn, ương khi Tỉchicơ mang thơ gởi cho Hội Thánh tại Côlôse. Hãy hình dung nỗi phấn khởi giữa vòng các tín hữu Cồlôse khi hai người anh em này đến nơi đem theo những bức thơ từ Rôma! Rô ràng, họ sẽ ngồi lại đến tận khuya, hỏi thăm biết bao nhiêu chuyện tại Hội Thánh Rôma và nghe kể về lòng can đảm của Phaolô đang khi phục vụ Cứu Chúa.
4:10 Ta không biết gì nhiều về Ariỉạc, ngoại trừ trước đây ông bị bắt vì phục vụ Chúa, như được ghi lại ương Côngvụ 19:29. Giờ đây, ông là bạn đồng tù với Phaoỉô tại Rôma.
Mác tại đây được gọi là anh em chú bác với Banaba. Chàng trai trẻ này đã khới hành với Phaolô và Banaba ương những công khó truyền giáo. Vì thất bại của chàng trai, Phaolô quyết định để chàng ở lại quê hương, nhưng Banaba khăng khăng đem Mác theo với mình. Điều này gây rạn nứt giữa hai nhân sự lão thành. Tuy nhiên, thật vui khi biết thất bại của Mác không phải là vô phương cứu chữa, và giờ đây đã được vị sứ đồ Phaolô yêu dấu tín nhiệm ưở lại.
Nếu Mác đến thăm Côlôse, các thánh đồ tại đó được truyền phải tiếp rước tử tế. Cụm từ "anh em đã chịu lấy lời dạy bảo rồi" không nhất thiết có nghĩa người Côlôse trước đây đã nhận lời dạy bảo về Mác. Có lẽ câu này nói đến những lời dạy dỗ Phaolô giờ đây đang ưao cho họ: Nếu người đến nơi anh em, hãy tiếp rước tử tế. Thì của động từ "đã chịu lấy" có lẽ
chỉ đom giản có nghĩa vào lúc người Côlôse đọc thơ này, thì ắt họ đã nhận được những lời dạy bảo ấy rồi. Việc nhắc đến Mác, tác giả của sách Tin Lành thứ nhì, nhắc chúng ta nhớ chúng ta thảy đều đang viết một sách Tin Lành từng ngày một:
Mỗi người đều viết một sách Tin Lành, mỗi ngày một đoạn,
Bởi việc làm, vẻ mặt và tính tình, những điều ta nói ra,
Những hành động ta bày tỏ con người ta — đó mới là những lời nói trung tín và chân thật —
Để nói: "Theo bạn Tin Lành là gì?"
4:11 Một bạn đồng công khác của Phaolô được nhắc đến là Gỉêsu gọi là Giúctu. Giêsu là tên gọi phổ thông thời bấy giờ, cũng giống như hiện nay vẫn còn là tên gọi phổ thông tại một số quốc gia. Đây là tên gọi tiếng Hy lạp tương đương với tên "Giôsuê" trong tiếng Hêbơrơ. Rõ ràng, người này được gọi là Giúctu vì các bạn hữu Cơ Đốc cảm thấy không xứng hợp cho bất kỳ ai khác cùng tên với Con Đức Chúa Trời.
Ba người được nhắc tên trên đây đều là người Do Thái trở về tiếp nhận Chúa Jêsus. Thực ra, họ là ba người Do Thái duy nhất cùng với Phaolô vì nước Đức Chúa Trời mà làm việc, và những người nẩy là sự yên ủi cho Phaoĩô.
4:12 Khi Phaolô sắp kết thúc thơ, Ephápra nhắc ông nhớ gởi lời chào thăm riêng của Ềphápra đến những thánh đồ yêu đấu tại Côlôse. Êphápra, người bản xứ Côlôse, không ngừng nhớ đến những tín hữu này trong khi cẩu nguyện, cầu xin Chứa cho họ có thể nên trọn vẹn và trọn niềm vâng phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời.
4:13 Phaolô làm chứng Êphápra đã làm việc khó nhọc ương sự cầu nguyện không những cho những người tại Côlôse mà thôi, nhưng cũng cho Cơ Đốc nhân tại Laođixê và Hiẽrabôli nữa. ông ta là người đích thân quan tâm đến dân sự Đức Chúa Trời mà ông được quen biết. Rõ ràng, ông có danh sách cầu nguyện rất dài, và sẽ chẳng lấy gì làm lạ nếu ông nhớ đến mỗi người trong giờ cầu nguyện hằng ngày." Người cầu nguyện chăm chỉ cho anh em luôn luôn, để anh em có thể đứng vững, trướng thành Ương niềm tín quyết, và hoàn toàn tận tâm làm theo ý muốn Chúa" (NEB).
4:14 Giờ đây Phaolô gởi lời chào thăm của Lu ca, thầy thuốc rất yêu dấu, và Đêma. ở đây, chúng ta có phần nghiên cứu tương phản. Luca đã đồng đi với Phaolô và chắc đã chăm sóc cho Phaolô cả về tâm linh lẫn thể chất trong những lúc gặp bịnh hoạn, bắt bớ và bị tù.
Mặt khác Đê ma đã đi với vị sứ đồ ít lâu nhưng đến cuối cùng sứ đồ cần phải nói về Đêma rằng: "Vì Đêma đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời nẩy, và đã đi qua thành Têsalônica". (II.Timôthê 4:10).
E. Những Lời Chào Thăm Và Dạy Bảo (4:15-
18)
4:15 Giờ đây ông gởi lời chào thăm các anh em ở Laođixẽ và Nỉmpha, cùng Hội Thánh nhóm trong nhà người. Chúng ta đọc được về Hội Thánh tại Laođixê một lần nữa trong
Khải Huyền 3:14-22. Hội Thánh tại đó đã trở nên hâm hẩm đối với những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Hội Thánh này đã trở nên hoàn toàn duy vật và tự mãn. Khi nghĩ mọi sự đều ổn cả, tín hữu tại đây không nhận thấy sự trần truồng của bản thân họ. Nhiều thủ bản ghi khác nhau về việc nói đến Nympha này là nam (Nymphas) hay nữ (Nympha). Nhưng thấy rằng có một Hội Thánh nhóm ừong ngôi nhà đó tại Côlôse thì cũng đủ rồi. Trong thời đó, Cơ Đốc nhân không có những dinh thự nguy nga như ngày nay. Tuy nhiên, đa số chúng ta sẽ sẵn sàng đồng ý rằng quyền năng của Đức Chúa Trời trong Hội Thánh địa phương là quan Ương hơn một tòa nhà nguy nga hay những vật dụng trang ữí xinh đẹp. Quyền năng không lệ thuộc vào tòa nhà hay đồ vật ưang trí; thường những ngôi nhà thờ sang trọng là trở ngại cho quyền năng.
4:16 Khi đọc thơ này tại Côlôse rồi, thì cũng gởi đến cho Hội Thánh Laođixê đọc nữa. Rõ ràng thơ này đã đọc tại Laođixê, nhưng từ những gì chúng ta biết qua Khải Huyền 3, dường như người Laođixê không nghe sứ điệp của thơ này, ít ra cũng về lâu về đài.
Phaolô cũng dặn phải đọc tại Côlôse bức thơ từ Laođixê gởi đến không có cách nào để biết ở đầy đang nói đến Thơ nào. Có người tín ở đây đang nói đến bức thơ được gọi là thơ gởi cho người Êphêsô. Một số thủ bản cổ bỏ qua những từ ngữ "ở thành Êphêsô" trong Êphêsô 1:1. Điều này khiến những nhà giải kinh tin rằng có lẽ thơ Êphêsô là thư luân lưu để được đọc trong nhiều Hội Thánh khác nhau - chẳng hạn Hội Thánh Êphêsô, Laođỉxê, rồi đến Côlôse. Quan điểm này cũng được củng cố bởi sự kiện có rất ít câu nhắc đến cá nhân trong thơ Êphêsô so với số tên người được nhắc đến trong thơ Côlôse.22
4:17 Achíp được truyền phải cẩn thận về chức vụ mà người đã nhân danh Chúa nhận lãnh, để làm cho thật trọn vẹn. Một lần nữa ở đây, chúng ta không có thông tin rõ ràng để biết đang nói đến chức vụ nào. Nhiều người cho rằng Achíp là con của Philêmôn, và Achíp đang hoạt động tích cực ương Hội Thánh tại Côlôse. Câu này sẽ ưở nên có ý nghĩa gấp bội đối với chúng ta nếu cho rằng tên mình là Achíp, và nếu chúng ta nghe Thánh Linh Đức Chúa Trời đang phán với mình: "Cẩn thận về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh, để làm cho thật trọn vẹn." Mỗi người ừong chúng ta được Chúa giao cho sự phục vụ nào đó, và một ngày kia chúng ta sẽ phải khai trình mình đã làm được những gì với công việc Chúa giao.
4:18 Đến đây, sứ đồ đưa tay cầm viết lên, ký lời chào thăm kết thúc với tên gọi ngoại bang của mình là Phaolủ. Rõ ràng, khi ký như vậy, xiềng xích trên tay ông tỏ ra thật bất tiện khi viết, nhưng nó nhắc ông nói với người Côlôse: Hãy nhớ về xiềng xích của tôi.
"Âm thanh của ngòi viết và xiềng xích là dấu hiệu cuối cùng cho thấy xiềng xích trên tay vị truyền đạo không thể ươi buộc được Lời Đức
Chúa Trời."23 Rồi ông kết thúc thơ với những lời "Nguyền xin ân điển ở cùng anh em. Amen" (Bản Anh ngữ có thêm chữ Amen). A. T. Robertson viết: "Không còn từ ngữ nào giàu có phong phú hom chữ 'ân điển,' vì mang theo toàn bộ tình yêu của Đức Chúa Trời được nhìn thấy Ưong sự ban Con Ngài cho chúng ta."24 Amen.
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THƠ THỨ NHẤT GỞI CHO NGƯỜI TÊSALÔNICA

GIỚI THIỆU
"Hơn bất kỳ thơ nào khác của Phaolô, thơ này đặc trưng bởi tính đơn giản, dịu dàng và trìu mến... không có cuộc tranh luận nào trong thơ này. "
- w. Graham Scroggie
I. Vị Trí Độc Đáo Trong Kỉnh Thánh
Quyển sách đầu tiên của bất kỳ tác giả nổi tiếng nào cũng thường rất được quý trọng vì nỏ chỉ ra điểm nhấn mạnh có sớm nhất và tài năng truyền thông. Thơ I.Têsalônica rất có thể là Thơ Tín được soi dẫn đầu tiên của Phaolô. Lượng giáo huấn Cơ Đốc phi thường được sứ đồ tài tình dạy dỗ trong thời kỳ ở lại rất ngắn ngủi ở Têsalônica cho thấy rõ ràng qua rất nhiều giáo lý ông luận đến người Têsalônica đã biết rồi.
Ngày nay, Sự cất Lên và Sự Tái lâm của Chúa chúng ta được đông đảo những Cơ Đốc nhân Tin Lành thuần túy tin và chờ đợi. Nhưng không phải lúc nào cũng luôn luôn như thế . Sự hồi sinh mối quan tâm đến giáo lý này, đặc biệt qua những tác phẩm của Phái Anh Em thời kỳ đầu tại Anh Quốc (1825-1850) phần lớn được dựa ưên I.Têsalônica. Thiếu bức thơ ngắn ngủi này, chúng ta sẽ bị tước mất rất nhiều hiếu biết về những phương diện khác nhau trong sự tái lâm của Đấng Christ.
Quyển Tác Giả
Hầu như không độc giả Kinh Thánh nào phủ nhận thơ I.Têsalônica là thơ tín đích thực của Phaolô. Có đủ bằng chứng hậu thuẫn điều này, đúng như J. E. Frame nói: "Trừ phi quyết khẳng định Phaolô chưa hề sống trên đời này hoặc khẳng định không còn sót lại một bức thư nào của ông nữa."1
Ngoại chứng cho tác quyền của Phaolô được tìm thấy nơi Polycarp, Ignatius, và Justin, cũng như bộ Kinh Điển của Marcion và Bộ Kinh Điển Muratorian (những danh sách có sớm nhất về Kinh Thánh - một của tà giáo và một của chánh thống).
Nội chứng chính là cách sử dụng ngôn từ và bút pháp của Phaolô, quan điểm của một người cha có tấm lòng dịu dàng và thiêng liêng. Những câu nói bóng gió về lịch sử trùng hợp với Côngvụ. Cả trong 1:1 và 2:18, tác giả đều tự gọi mình là Phaolô.
HI. Thời Điểm Viết
Thơ I.Têsalônica được viết từ Côrinhtô ương thời gian Phaolô ở tại đó mười tám tháng, ít lâu ngay sau khi Timôthê đến với Phaolô (LTêsalônica 3:6; 2:17). Vì Gallio (Côngvụ 18) được xem như đã đến làm quan ưấn thủ vào đầu mùa hè năm 51 S.C., nên chắc chắn Phaolô phải đến đó vào đầu năm 50 và viết I.Têsalônica ít lâu sau đó. Gần như mọi học giả đều xác định sách này được viết vào khoảng đầu những năm 50, và chắc có thể nói an toàn là thơ này được viết chính xác vào năm 50
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hoặc 51 S.C., chỉ hai mươi năm sau khi Chúa chúng ta thăng thiên.
IV. Bôi Cảnh Và Chủ Để
Chính trong Hành Trình Truyền Giáo Thứ Nhì của Phaolô, ánh sáng Tin Lành lần đầu tiên xé toang bóng tối tăm của Têsalônica (Côngvụ 17:1-10).
Sau khi Phaolô và Sila được thả ra khỏi tù ở Philíp, họ đã đến Têsalônica qua đường Amphipolis và Apollonia. Lúc bấy giờ, Têsalônica là một thành phố chiến lược, cả về mặt thương mại lẫn chính trị. Như thường lệ, Phaolô đến nhà hội người Do Thái và dùng Cựu Ước chứng minh Đấng Mêsia đã phải chịu khổ và sống lại từ kẻ chết. Sau đó, ông tiếp tục tuyên bố Jêsus người Naxarét là Đấng Mêsia đã hứa. Công tác này kéo dài trong ba ngày sabát. Một số người Do Thái chịu thuyết phục, đã cùng làm tín đồ Đấng Christ với Phaolô và Sila. Cũng có rất nhiều người Gờréc cải đạo và mấy phụ nữ sang ữọng trong thành phố trở lại tin Chúa. Thế là phản ứng nổ ra. Những người Do Thái không chịu tin Chúa đã rủ những tên côn đồ nơi phố chợ, xui giục nổi loạn, vầy nhà Giasôn, là nơi Phaolô và Sila đang ở. Khi không tìm thấy những vị truyền đạo trong nhà này, họ lôi Giasôn và một số tín hữu khác đến trước mặt các quan án trong thành, vu cáo nhóm tín hữu này làm đảo lộn thế giới. Đây là một lời khen vô tình! Sau đó họ kết tội những Cơ Đốc nhân này đã âm mưu lật đổ Sêsa bằng cách quảng bá một Vua khác tên Jêsus. Các quan án bối rối. Họ đòi Gỉasôn và những đồng nghiệp của ông phải bảo lãnh, chắc có lẽ truyền thêm những mệnh lệnh khắc khe buộc khách của ông phải ra khỏi thành phố. Sau đó, Giasôn và các người khác được thả ra.
Những anh em Cơ Đốc tại Têsalônica quyết định nên để cho các truyền đạo rời khỏi thành phố, vì thế đang đêm họ đưa các truyền đạo đến Bê rê.
Điều đáng chú ý ấy là khi Phaolô và Sila ra đi, họ để lại đàng sau một hội chúng gồm các tín hữu đã được dạy kỹ các giáo lý của đức tin và những người này không bị lay chuyển trước cơn bắt bớ họ đang chịu. Từ Côngvụ 7:2, sẽ rất dễ kết luận Phaolô và những bạn đồng hành của ông ở tại Têsalônica chỉ trong ba ngày Sabát. Tuy nhiên, khoảng thời gian đó có lẽ chỉ là khoảng thời gian họ dạy ữong nhà hội. Phaolô và đoàn truyền đạo cỏ lẽ đã ở lâu đến ba tháng tại thành phố này. Các thơ tín của sứ đổ gởi cho họ cho thấy người Têsalônica quen biết rất nhiều với giáo lý Cơ Đốc, và không thể nào tiếp nhận giáo lý này trong ba hoặc bốn tuần được.
Từ Bêrê, Phaolô đến Athên (Côngvụ 17:15). Tại đó, ông nghe các tín đồ tại Têsalônica đang bị bắt bớ. ông cố gắng đến thăm, nhưng Satan ngăn trở (I.Têsalônỉca 2:17,18), vì vậy ông sai Timôthê đến với họ (3:1,2). Timôthê đem về bản tường trình nói chung là đầy khích lệ (3:6-8), và điều đó thôi thúc vị sứ đồ viết Thơ Tín này. Trong thơ, ông binh vực chức vụ của mình trước những cuộc tấn công vu cáo; ông kêu gọi phân rẽ khỏi gian đâm đang thịnh hành trong nền văn hóa thời đó; ông sửa lại những hiểu biết sai về những người đã chết trong Đấng Christ;
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Ông quở trách những người đã bỏ không	lại với nhau và có được phần tổng hợp
làm việc nữa để chờ Đấng Christ tái	xuất sắc sau đây:
lâm; và ông khuyên giục các thánh đồ	Những Cơ Đốc nhân nào đang chờ
tôn trọng những lãnh đạo thuộc linh	đợi Chúa Jêsus tái lâm thì không dành
của họ.	chỗ cho: (1) các thần tượng Ưong lòng
Một trong những chủ đề quan trọng	(1:9,10); (2) sự lười biếng khi phục vụ
nhất của thơ I.Têsalônỉca là sự tái lâm	(2:9,19); (3) những sự chìa rẽ ương mối
của Chúa Jêsus. Chủ đề này được nhắc	thông công (3:12,13); (4) buồn thảm
đến ít nhất mỗi đoạn một lần. G. R.	trong tâm trí (4:13-18); hoặc (5) tội lỗi
Harding Wood kết hợp những câu này	Ưong đời sống (5:23).2

BỐ CỤC
I. LỜI CHÀO THĂM (1:1)
li. NHỮNG MÔI QUAN HỆ CÁ NHÂN CỦA PHAOLỒ VỚI NGƯỜI TÊSALÔNICA (1:2- 3:13).
A. Lời Phaolô Khen Người Têsalônica (1:2-10)
B. Ôn Lại, Chức Vụ Sứ Điệp Và Nếp sống của Phaolô tại Têsalônica (2:1-12)
c. Ôn Lại Đáp ứng của Người Têsalônica Đối Với Tin Lành (2:13-16) D. Giải Thích Vì Sao Phaoĩô Không Trớ Lại Têsalônica (2:17-20) E. Sứ Mạng của Timôthê Đến Têsalônica (3:1-10) F. Lời Cầu Nguyện Cụ Thể của Phaolô (3:11-13) NI. NHỮNG LỜI KHUYÊN VỀ NẾP SÔNG ĐẠO (4:1- 5:22)
A. Nên Thánh Để Làm Trọn Ý Muốn của Đức Chúa Trời (4:1-8) B. Tình Yêu Thương Biết Suy Nghĩ Đến Người Khác (4:9,10) c. Đời Sống Tạo Được Ảnh Hưởng Với Người Ngoại (4:11,12) D. Sự Trông Cậy Yên Ưi Được Các Tín Hữu (4:13-18) E. Ngày Của Chúa (5:1-11)
F. Những Lời Khuyên Khác Cho Các Thánh Đồ (5:12-22) IV. LỜI CHÀO THĂM CUỐI CHO TÍN HỮU TÊSALÔNICA (5:23-28)

CHÚ	GIẢI
I- LỜI CHÀO THĂM (1:1)	Phaolô là tác giả của thơ này.
Thơ tín mở đầu với tên của ba người	Sinvanh và Timôthê lúc này đang cùng
đao lộn thế giới đã bị lên án là làm cho	đi với ông, vì vậy ông đưa tên của họ
thiên hạ trở nên loạn lạc. Lời buộc tội	vào. Slnvanh chắc cũng chính là Sila đã
nay nhằm vu cáo; thế nhưng thực sự tìở	cùng song ca với Phaolô ữong nhà tù
thành lời báo trước.	Philíp (Côngvụ 16:25). Timôthố là người
em ưẻ tuổi từ Líttrơ đã cùng đi với Phaolô ngay trước chuyến đi đến Têsalônica (Côngvụ 16:1).
Thơ này được viết cho Hội thánh ở thành Têsalônica, Hội trong Đức Chúa Trời, là Cha, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. Từ ngữ chúng ta dịch là "hội thánh" lúc bấy giờ được dùng để mô tả bất kỳ loại hội hiệp nào, vì vậy Phaolô muốn làm rõ ràng đây không phải là một hiệp hội của người ngoại giáo nhưng là hiệp hội những người có liên hệ với Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Jẽsus là Chúa.
Lời chào ân điển và sự bình an bao gồm những phước hạnh tốt nhất mà bất kỳ ai cũng được hưởng lúc còn trên đời này. Ân điển là ơn không xứng đáng được nhận do Chúa ban trong mỗi một phương diện của đời sống chúng ta. Bình an là sự yên lặng điềm tĩnh thách thức những hoàn cảnh đang hăm he muốn giày xéo chà đạp trong đời sống. Ân điển là nguyên nhân và bình an là kết quả. Phaolô lập lại hai danh xưng thiên thượng kép này như là nguồn bình đẳng của các phước lành, lần này đặt thêm đại từ nhân xưng sớ hữu "của chúng ta" ngay trước chữ "Cha."3
li. NHỮNG MŨI QUAN HỆ CÁ NHÂN CỦA PHAOLÔ VỚI NGƯỜI TÊSALÔNICA (1:2-3:13).
Á. LỜI Phaolồ Khen Người TẼsalônica (1:2-10) 1:2,3 Lần nào cầu nguyện, Phaolô cũng đều nhắc đến người Têsalônica. (Chúng ta có trung tín nhớ đến những anh chị em Cơ Đốc của mình không?) Và ông hằng vì anh em tạ ơn, nhớ mãi về công việc của đức tin họ, công lao của lòng yêu thương, và sự bển đỗ về sự trông cậy của họ.
Công việc của đức tin chắc chủ yếu nói đến việc họ hoán cải, trỏ lại tín Chúa. Sự mô tả đức tin là một công việc nhắc chúng ta nhớ có lần vài người hỏi Chúa Jêsus: "Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi tin Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài" (Giăng 6:28,29). Theo ý nghĩa này, đức tín là một hành động hay một việc làm. Nhưng đây không phải là công việc cực nhọc để nhờ đó có thể kiếm được công đức hay có thể khoe mình vì nó. Trên thực tế, đây là công tác duy nhất người đó có thể làm được mà không cướp vinh hiển của Đấng Christ và Cứu Chúa mình và không phủ nhận địa vị của mình là một tội nhân bất lực. Đức tin là một công việc không nhờ cậy công đức, để bởi đó tạo vật công nhận Đấng Tạo Hóa của mình và tội nhân công nhận Cứu Chúa của mình. Cụm từ công việc của đức tin cũng bao gồm cả nếp sống đức tin sau khi hoán cải.
Ngoài công việc của đức tin họ, Phaolô còn nhớ đến công lao của lòng yêu thương của họ nữa. Câu này nói đến sự phục vụ Chúa của họ, được thôi thúc bởi lòng yêu thương Đức Chúa Jêsus. Cơ Đốc giáo không phải là cuộc sống người ta phải chịu đựng vì bổn phận, nhưng là một Thân Vị để phục vụ vì cớ tình yêu. Được làm nô lệ của Ngài chính là quyền tự do trọn vẹn, và "lòng yêu mến Ngài khiến việc rao giảng ưở nên công việc thiên thượng." So với tình yêu, động cơ mong được lợi chính là sự thuyết phục
hào nhoáng và rẻ mạt. Lòng yêu thương Đấng Christ làm phát sinh sự phục vụ I mà tiền bạc không thể nào cảm động họ làm được. Người Têsalônica là những lời chứng sống cho sự kiện này.
Cuối cùng, Phaolô tạ ơn Chúa về sự ị bển đỗ về sự trông cậy của họ. Điều ị này nói đến việc họ vững vàng chờ đón Chúa Jêsus. Trước đó họ bị bắt bớ vì can đảm theo Đấng Christ. Nhưng cũng không có gì sai sót khi Phillip gọi đây là "sự chịu đựng dai dẳng" của họ.
Nơi để ông ghi nhớ được nói rõ qua Ị cụm từ trước mật Đức Chúa Trời, là Cha. Khi Phaolô bước vào hiện diện của Đức Chúa Trời ữong sự cầu nguyện, ông duyệt lại sự chào đời và tăng trưởng tâm lỉnh của các thánh đồ và tuôn ưàn những lời cảm tạ về đức tin, tình yêu thương và lòng ưông cậy của họ.
1:4 Sứ đồ biết chắc các thánh đồ này đã được chọn bởi Đức Chúa Trời trước khi sáng thế. Nhưng làm sao ông biết được? Có phải ông có hiểu biết sáng suốt siêu nhiên nào đó không? Không, ông biết họ thuộc trong số kẻ được lựa chọn bởi phương cách họ đã tiếp nhận Tin Lành.
Giáo lý về sự lựa chọn4 dạy rằng Đức Chúa Trời chọn một số người nào đó trong Đấng Christ trước khi sáng thế (Êphêsô 1:4). Giáo lý này không dạy rằng Đức Chúa Trời chọn một số người để bị đoán phạt. Nếu con người cuối cùng bị hư mất, thì chính đo tội lỗi và lòng không tin của họ.
Quyển Kinh Thánh dạy về giáo lý chọn lựa cũng dạy về ữách nhiệm của con người hay quyền chọn lựa tự do của con người. Đức Chúa Trời đưa ra lởi mời xác thực để ban ơn cứu rỗi cho mọi người ở khắp mọi nơi. Bất cứ ai đến với Đắng Christ cũng đều được đón nhận nồng ấm.
Hai giáo lý này, là giáo lý sự chọn lựa và quyền tự do lựa chọn, tạo ra xung đột không dung hòa được trong trí con người. Nhưng Kỉnh Thánh dạy cả hai, và vì vậy chúng ta nên tin cậy cả hai cho dẫu mình không thể dung hòa chúng.
Chúng ta không biết ai là người được lựa chọn, vì vậy phải rao truyền Tin Lành cho cả thế giới. Những tội nhân đừng nên dùng giáo lý về sự chọn lựa làm cớ biện hộ để không tin. Nếu chịu ăn năn và tin Chúa Jêsus Christ, Đức Chúa Trời sẽ cứu họ.
1:5 Với những chữ "đạo Tin Lành chúng ta" Phaolô không ám chỉ một sứ điệp khác với sứ điệp của các sứ đồ kia. Nội dung y như nhau; sự khác biệt là khác biệt nơi sứ giả. Người Têsalônỉca trước đây không hề đối đãi với sứ điệp này như một bài diễn thuyết tôn giáo thuần túy; đương nhiên, họ đã tiếp nhận sứ điệp ấy bằng lời nói, nhưng không phải chỉ bằng lời nói mà thôi.
Sứ điệp này đã đến với họ bằng quyển phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa: (1) Bằng quyển phép. Sứ điệp này hành động trong đời sống họ với sức lực siêu nhiên, đem lại sự cáo trách tội, ăn năn và hoán cải. (2) Bằng Đức Thánh Linh. Quyền năng do Thánh Linh tạo ra. (3) Bằng sức mạnh của sự tin quyết. Phaolô giảng với lòng hết sức tin quyết nơi sứ điệp. Người Têsalônica đã tiếp nhận sứ điệp với sức mạnh của lòng xác quyết đấy là Lời Đức Chúa Trời. Kết quả trong
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đời sống của họ cũng đầy dẫy sự tin quyết.
Giờ đây Phaolô nhắc họ nhớ nếp ăn ở của ông đang khi ông ở giữa họ. ông không chỉ rao giảng Tin Lành, nhưng còn sống một cuộc đời nhất quán nữa. Bài giảng tốt nhất chính là đời sống thánh khiết.
1:6 Vì vậy Phaolô có thể nói: "Anh em cũng hãy bắt chước tôi và bắt chước Chúa." Chúng ta hẳn sẽ chờ đợi ông bảo: "Bắt chước Chúa và bắt chước chúng tôi," nhắc đến Chúa trước. Nhưng ở đây ông đang nói đến thứ tự ương kinh nghiệm họ. Lần đầu tiên họ được giới thiệu đến với Chúa Jêsus chính là qua đời sống của sứ đồ.
Thật tỉnh thức khi nghĩ người ta sẽ phải nhìn thấy được Đấng Christ trong chúng ta. Chúng ta phải có thể đồng thanh với Phaolô: "Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy" (I.Côrinhtô 11:1).
Lưu ý họ đã tiếp nhận Lời Chúa kèm với khốn khó và vui vẻ. Đây chính là cách họ bắt chước Chúa và các sứ đồ. ở bề ngoài gặp sự khốn khó; ở bề trong có sự vui vẻ. Đây là sự kết hợp phi thường! Đối với người thế gian, không thể nào đồng thời kinh nghiệm vừa vui vẻ vừa khốn khó được; đối với họ, đau buồn là phản nghĩa của vui vẻ. Cơ Đốc nhân có sự vui vẻ của Đức Thánh Linh vốn không lệ thuộc vào hoàn cảnh; đối với Cơ Đốc nhân, điều phản nghĩa với vui vẻ chính là tội lỗi.
Sự khốn khó họ đang chịu là sự bắt bớ sau khi trớ về tin Đấng Chrisí.
1:7 Người Têsalônica đã ưở thành những Cơ Đốc nhân gương mẫu. Trước hết, tấm gương về sự vui vẻ giữa cơn bắt bớ của họ đã là tấm gương cho các tín đồ ở xứ Maxêđoan và xứ Achai, tức là cho toàn bộ Cơ Đốc nhân trong nước Hy lạp.
1:8 Nhưng lời chứng của họ không dừng lại tại đó. Họ đang trớ nên những Cơ Đốc nhân có kết quả. Giống như những gợn sóng ương hồ nước, đạo Chúa lan ra theo những vòng ườn cứ ngày càng rộng đần: trước hết tại xứ Ma xê đoan và xử Achai, rồi sau đó đồn khắp mọi nơi. Chẳng bao lâu, tin tức về đức tin của họ trong Đức Chúa Trời đã lan khắp nơi đến nỗi Phaolô không cần phải giảng về đạo ấy nữa. Người ta đã biết đạo ấy rồi.
Chúa không định cho chúng ta làm những ga cuối cùng đón nhận những ân phước, nhưng là những ống dẫn để từ đó ơn phước tuôn tràn đến cho người khác. Đức Chúa Trời chiếu sáng trong lòng chúng ta để sự sáng có thể tỏa soi cho người khác (ILCôrinhtô 4:6, bản dịch JND). Nếu chúng ta đã thực sự uống nước cứu rỗi, thì sông nước hằng sống sẽ tuôn ra cho những người quanh ta (Giăng 7:37, 38).
1:9 Theo lối nói bình dân, khi sứ đồ và các bạn ông đến Têsalônica, họ đã được đón tiếp như vua. Và ai cũng biết có sự thay đổi lạ lùng xảy ra Ưong đời sống rất nhiều người. Họ đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng ngoại giáo của họ và đã đem ý chí của họ đầu phục Đức Chúa Trời để làm tôi tớ Ngài.
Lưu ý họ đã trở lại cùng Đức Chúa Trời bỏ hình tượng, chứ không phải từ hình tượng trở về với Đức Chúa Trời. Không phải vì đã chán ngán hình tượng
nên họ mới quyết định dành cho Đức Chúa Trời một cơ hội. Không, họ đã trở lại cùng Đức Chúa Trời và thấy Ngài làm cho thỏa mãn đến nỗi họ bỏ hình tượng của họ.
Chính ánh mắt ấy làm Phierơ tan chảy, Cũng chính khuôn mặt mà Êtiên nhìn thấy,
Chính tấm lòng đã cùng khóc với Mari, Chỉ duy Ngài mới có thể kéo chúng ta ra khỏi hình tượng.
- Ora Rowan
Chúng ta đừng bao giờ đánh mất ý thức về sự hồi hộp và kinh sợ ngấm ngầm ữong bản tường trình này. 'Hai người nam đến một thành phố ngoại giáo để rao giảng Lời Đức Chúa Trời. Họ rao giảng Tin Lành bằng quyền phép của Thánh Linh. Phép lạ của sự tái sanh xảy ra: những người nam và nữ đã vui sướng với Cứu Chúa đến nỗi họ bỏ hình tượng của họ. Tiếp theo, hội chúng địa phương các tín hữu đang ca ngợi Chúa, sống cuộc đời thánh khiết, can đảm chịu đựng bắt bớ, hoặc chinh phục người khác về với Đấng Christ.
Sự phục vụ Chúa quả thật là vua của những lời kêu gọi.'
1:10 Không những người Têsalônica đang phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật (ưái với những hình tượng vốn không có sự sống và giả tạo), mà họ còn đang chờ đón Đức Chúa Jêsus nữa. Đế ý những chi tiết trong sự chờ đợi của họ:
1.	Đấng-Con Ngài
2.	Nơi chốn-từ trên trời.
3.	Vật thế chấp - Đấng được Ngài khiến từ kẻ chết sống lại
4.	Danh quý báu - là Đức Chúa Jêsus 5. Viễn Cảnh - Đấng giải cứu chúng ta khối cơn thạnh nộ ngày sau
Như vậy, Ương câu 9 và lo, chúng ta có ba phương diện trong kinh nghiệm của người Têsalônica:
Trở lại (tương ứng với công việc của đức tín, câu 3)
Phục vụ (tương ứng với công lao của lòng yêu thương, câu 3)
Chờ đón (tương ứng về sự nhịn nhục trông cậy, câu 3)
G. R. Harding Wood5 phân tích những chi tiết này như sau:
Đi theo - nhìn hưởng đèn vài Bức Chúa Trời
Phục vọ - nhìn bương đến nhãng Gánh đồng
Chỉ đợi - trâng đợi đón Chúa JỄS0S
Người Têsalônica đang chờ đợi Con Đức Chúa Trời từ trên trời. Điều này hàm ý khả năng Ngài hiện đến ngay ữong quãng đời của họ, ữên thực tế là bất kỳ giây phút nào trong đời sống của họ. Sự tái lâm sắp đến của Chúa Jêsus Christ là sự trông cậy của Cơ Đốc nhân. Điều này được tìm thấy trong rất nhiều phân đoạn Tân Ước, một số phân đoạn ấy như sau:
Luca 12:36 - "Hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về...."
Rôma 8:23 - "... Đang khi ừông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta."
I.	Côrinhtô 11:26 - "Ấy vậy, mỗi lần
anh em ăn bánh nẩy, uống chén nẩy, thì
rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài
đến."
II.	Côrinhtô 5:2 - "Vì chúng ta thật
than thở trong nhà tạm nẩy, mà hết sức
mong được mặc lấy nhà chúng ta từ
trên trời."
Galati 5:5 - "Về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà
chúng ta được nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình."
Philíp 3:20 - "Nhưng chúng ta là công dân ứên trời; ấy là từ noi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ."
Philíp 4:5 - "Chúa đã gần rồi."
Tít 2:13 - "Đương chờ đợi sự ưông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ."
Hêbơrơ 9:28 - "Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài."
Giacơ 5:7- 9 - "Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến.... vì kỳ Chúa đến gần rồi.... Kìa, Đấng xét đoán đứng trước cửa."
I.Phierơ 4:7 - "Sự cuối cùng của muôn vật đã gần."
I.Giăng 3:3 - "Ai có sự ưông cậy đó ưong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch."
Giuđe 21 - "... Trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jêsus Chrỉst chúng ta cho được sự sống đời đời."
Khải Huyền 3:11 - "Ta đến mau kíp!" 22:7 - "Kìa ta đến mau chóng!" 22:12 - "Này, ta đến mau chóng..." 22:20 - "Thải, ta đến mau chóng.' Amen, lạy Đức Chúa Jêsus, xin hãy đến!"
Cơ Đốc nhân biết có thể mình buộc phải ữải qua sự chết, nhưng cũng biết rằng Chúa có thể đến bất kỳ lúc nào và khi Chúa đến như vậy, người sẽ được vào Thiên đàng không phải trải qua sự chết.
Không lời tiên tri nào của Kinh Thánh cần được ứng nghiệm trước khi Đấng Christ đến đón rước dân sự Ngài. Đây là biến cố trọng đại tiếp theo trong chương trình của Đức Chúa Trời.
Chúng ta không thể trông đợi sự tái lâm của Chúa vào bất kỳ thời điểm nào nếu có một biến cố hay khoảng thời gian nào đó phải xen vào giữa. VỊ trí của Sự Cất Lên tiền đại nạn là biến cố duy nhất cho phép tín hữu ưông đợi Đấng Christ tái lâm ngay hôm nay. Các quan điểm khác về những điều sắp xây ra của sự tái lâm phải bị từ bỏ.
Đấng chúng ta đang ưông đợi là Chúa Jêsus, Đấng giải thoát chúng ta khỏi cơn thạnh nộ ngày sau. Có thể hiểu lời mô tả này về Cứu Chúa sắp đến theo hai cách:
Ì. Ngài giải cứu chúng ta khỏi hình phạt đời đời dành cho tội lỗi chúng ta. Trên thập tự giá, Ngài đã gánh chịu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời nghịch cùng tội lỗi chúng ta. Bởi đức tín nơi Ngài, giá trị công tác của Ngài được kể cho chúng ta. Như vậy, không còn sự đoán phạt nào cho chúng ta vì chúng ta hiện ở ưong Đức Chúa Jêsus Christ (Rôma 8:1).
2. Nhưng Ngài cũng giải cứu chúng ta khỏi thời kỳ đoán xét hầu đến khi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ giáng trên toàn thế gian vốn đã khước từ con Ngài. Thời kỳ này được gọi là Cơn Đại Nạn và thời kỳ Hoạn Nạn của Giacốp (Đaniên 9:27; Mathiơ 24:4- 28; I.Têsalônica 5:1- li; II.Têsalônica 2:1-12; Khải Huyền ó:Ì- 19:10).
B. Ôn Lại, Chức Vụ Sứ Điệp Và Nếp Sông Của Phaolồ tại TẺsalỗnica (2:1-12)
2:1 Trong phần cuối của 1:5, Phaolô ám chỉ vắn tắt đến tính cách và nếp sống của bản thân ông đang khỉ ở tại Têsalônica. Giờ đây ông tiếp tục ôn kỹ hơn về chức vụ, sứ điệp và nếp sống của ông.
Đại ý là: chức vụ chủ yếu của một Cơ Đốc nhân chính là chức vụ cứa tính cách. Tính cách chúng ta còn quan ưọng hơn mọi điều chúng ta nói ra. Ảnh hưởng vô thức của chúng ta tác động mạnh mẽ hơn ảnh hưởng có ý thức của chúng ta. James Denney nói:
Tính cách của Cơ Đốc nhân là toàn bộ vốn đầu tư người ấy có để tiến hành công việc của mình. Trong hầu hết những nghề nghiệp khác, người ta vẫn có thể tiếp tục công việc bất kể tính cách của mình ra sao, miễn có đã tiền trong nhà băng; nhưng Cơ Đốc nhân nào đánh mất tính cách của mình thì mất mọi sự.6
Nhà giáo sĩ tuân đạo Jim Elliot viết trong nhật ký của mình:
Trong công tác thuộc linh, nếu không nói đến nơi nào khác, thì tích cách của nhân sự quyết định phẩm chất công tác của người ấy. Shelỉey và Byron có thể sông buông thả về đạo đức mà vẫn sáng tác được những vần thơ hay. Wagner có thế sống dâm đãng mà vẫn sáng tác nhạc rát hay, nhưng không ai có thể như vậy được trong bất ỉcỳ công tác nào của Đức Chúa Trời. Phaolô có thể nói đến chính tính cách của mình và cách sống của mình để làm bằng chứng những điều ông đang nói với người Têsalônica. Chín lần trong suốt bức thơ đầu tiên này ông bảo: "Anh em biết rõ," nói đến sự quan sát trực tiếp của người Têsalônica về nếp sống riêng tư cũng như trước công chúng của Phaolô. Phaoỉô đã đến Têsalônica và sống cuộc đời minh họa nổi bật những gì ông đang giảng ra; cuộc sống ấy còn vượt quá mọi minh họa để tiến đến chỗ làm bằng chứng đầy thuyết phục. Chẳng lấy gì làm lạ khi rất nhiều công tác trong nước Đức Chúa Trời có phẩm chất quá kém; hãy nhìn tính cách đạo đức của nhân sự
Ì 7 xem.
CÓ lẽ ương câu này, sứ đồ đang binh vực chính mình trước những lời vu cáo của kẻ chỉ ưích. Trong bất kỳ trường hợp nào đi nữa, trước hết ông vẫn nhắc người Têsalônica nhớ chức vụ của ông đã thành công. Chính họ là bằng chứng sống cho thấy công tác ông có kết quả. Họ biết chuyến thăm lần thứ nhất của ông chẳng phải là vô ích đâu. Chính họ đã hoán cải và một hội chúng đã được thiết lập.
2:2 Và rồi chức vụ của ông cũng can đảm nữa. Sự chống đối kinh khiếp và sự ngược đãi tàn bạo tại Philíp, kể cả lần bị cầm tù tại đó cùng với Sila, cũng không dọa nạt được, không làm ngã lòng hay đe dọa được ông. ông tiếp tục đến Têsalônica. Tại đó, với sự can đảm mà chỉ Đức Chúa Trời mới ban được, ông rao giảng Tin Lành giữa cơn đại chiến. Một người kém dũng khí có lẽ sẽ kể ra vô số những nguyên nhân thần học vì sao Đức Chúa Trời kêu gọi mình đến với những hội chúng phù hợp hơn với mình. Nhưng Phaolô không như vậy! Ông rao giảng sứ điệp cách không sợ hãi chi, bất chấp bị chống đối kinh khiếp, và đây là kết quả trực tiếp từ sự đầy dẫy Thánh Linh.
2:3 Lời khuyên tin vào Tin Lành của sứ đổ là chân thật xét về nguồn gốc của nó, thanh sạch về động cơ, và đáng tin cậy ưong phương pháp. Xét về nguồn gốc, Tin Lành không ra từ những giáo lý sai lầm nhưng từ chân lý của Đức Chúa Trời. Xét về động cơ, sứ đồ nhìn người Têsalônica cách không ích kỷ, tìm ích lợi cho họ, chứ không vì bất kỳ ước ao ngấm ngầm hay không thanh sạch nào. Xét về phương pháp, không hề có âm mưu khôn khéo nào để lừa dối họ. Dường như kẻ đố kỵ ông đang vu cáo ông theo tà giáo, có những tham muốn và âm mưu khôn khéo.
2:4 Đối với Phaolô, chức vụ này là quyền quản gia thiêng liêng, ồng là quản gia, được Đức Chúa Trời xét là xứng đáng, và Tin Lành là kho tàng quý báu đã được Đức Chúa Trời giao phó cho ông. Trách nhiệm của ông là làm đẹp lòng Chúa bằng cách trung tín rao báo sứ điệp, bất luận phản ứng con người ra sao đi nửa. ông thấy rõ mình không thể làm đẹp lòng cả Đức Chúa Trời lẫn con người, vì vậy ông chọn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng chúng tôi, và rồi Ngài là Đấng ban thưởng xứng đáng.
Quản gia có bổn phận làm đẹp lòng người đã ưả tiền lương cho mình. Những người giảng đạo có thể đôi khi bị cám dỗ để rút bớt lại chân lý đầy đủ vì sợ hậu quả từ những người góp phần chu cấp lương. Nhưng Đức Chúa Trời là Chủ, và Ngài biết khi nào thì sứ điệp bị pha loãng thêm hoặc bị đè nén.
2:5 Trong câu 5-12, Phaolô tường trình hành vi của ông tại Têsalônica; khỉ tường trình như vậy, ông đã để lại gương mẫu huy hoàng cho mọi đầy tớ của Đấng Christ.
Trước hết, ông không hề hạ thấp mình để tâng bốc hay thiếu thành thật hòng đạt được nhiều kết quả. Lời nói của ông ngay thật và trong sáng, động cơ của ông không chút giả hình.
Thứ nhì, ông không hề dùng công việc Chúa làm một vỏ bọc (Bản Anh ngữ) để che giấu khát vọng ích kỷ nhằm làm giàu. Sự phục vụ của ông không phải là bình phong để kiếm tư lợi.
Để bác bẻ mọi lời vu cáo rằng ông đã tâng bốc, ông kêu nài đến các thánh đổ. Nhưng để bác bỏ mọi ý kết tội là ông kiếm tư lợi, ông kêu nài đến Đức Chúa Trời, là Đấng duy nhất dò xét được Ưong lòng.
2:6 ớ đây, chúng ta có thêm sự hiểu biết đầy ấn tượng nữa về tính cách của bậc vĩ nhân này của Đức Chúa Trời. Là sứ đồ Đấng Christ, ông và đồng nghiệp có quyền nhận chu cấp tài chánh (ở đây được gọi là vinh hiển) từ người Têsalônica. Nhưng họ đã quyết tâm không làm gánh nặng cho người Têsalônica, nên đã làm việc ngày đêm để chu cấp nhu cầu riêng. Chuyện xảy ra tại Côrinhtô lại khác. Tại đó, Phaolô làm việc để không tạo cớ cho người chỉ trích kết tội ông giảng Tin Lành vì tiền. Tại Têsalônica, ông làm việc vì các thánh đồ tại đó nghèo và bị bắt bớ, nên không muốn làm tăng thêm gánh nặng cho họ.
2:7 Thay vì ra oai trên di sản của Đức Chúa Trời, ông đã ăn ở nhu mì giữa họ như người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng. Phaolô nhận thấy tân tín hữu cần được săn sóc, và ông thi
hành chức vụ này với tất cả sự quan tâm của người mẹ tận tụy.
2:8 Tình cảm của ông dành cho họ sâu đậm biết bao, nên ông lo chia sẻ với họ hơn là nhận từ họ. Công tác của ông Không phải là lạnh lùng ban phát chiếu lệ Tin Lành của Đức Chúa Trời, nhưng là dốc đổ cả tâm hồn ông. ông yêu mến họ, và tình yêu chấp nhận mọi giá hy sinh phải ưả. Giống như Chủ của ông, ông không đến để người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ và phó mạng sống mình (Mác 10:45).
2:9 Một bằng chứng khác nữa về thái độ không ích kỷ của Phaolô: chúng ta thấy ông làm nghề may trại kiếm sống, để có thể chăm sóc cho tín hữu tại đây mà khỏi lụy đến họ. Tuy đúng là người giảng Tin Lành có quyền nhận chu cấp tài chánh từ các Cơ Đốc nhân khác, nhưng cũng thật đáng khen khi thấy thỉnh thoảng ông từ bỏ quyền này nếu cần. Người phục vụ thật của Đấng Christ sẽ tiếp tục rao giảng Tin Lành cho dù có nhận lương hay phải tự làm việc để kiếm sống. Lưu ý những chữ cồng lao khó nhọc và cả ngày lẫn đêm. Tin Lành không đòi hỏi người Têsalônica phải trả một xu nào, nhưng đòi Phaolô phải ừả giá rất nhiều.
2:10 Tín hữu có thể làm chứng cho hành vỉ gương mẫu của Phaolô đối với họ; và Đức Chúa Trời cũng là Nhân Chứng để chứng minh ông là một người kính sợ Chúa (thánh sạch), công bình và không chỗ ữách được. Thánh sạch tức là được phân rẽ ra khỏi tội lỗi để biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Công bình trong tính cách và trong nếp ăn ở. Không chỗ ưách được đối với Đức Chúa
Trời và con người. Nếu bài giảng tốt nhất là đời sống thánh khiết, thì Phaolô là người giảng vĩ đại. Không phải như một vị truyền đạo kia có tài hùng biện vĩ đại hom nếp sống của ông ta: khi đứng ưên bục giảng, người ta ước gì ông đừng bao giờ rời khỏi đó, nhưng khi không còn ưên tòa giảng, người ta ước gì ông đừng bao giờ trớ lại tòa giảng nữa!
2:11 Trong câu 7, ông ví mình với người vú; giờ đây ông đổi sang hình ảnh một người cha tận tụy. Nếu hình ảnh người mẹ gợi lên vẻ dịu dàng trìu mến, hình ảnh người cha gợi lên khôn ngoan và khuyên bảo. Là cha, ông khuyên họ sống cuộc đời thánh khiết, khích lệ họ tiếp tục tiến lên vì Chúa bất chấp những bắt bớ, và ông đã làm chứng về phước hạnh của sự vâng theo ý muốn Đức Chúa Trời và Lời Ngài.
2:12 Mục tiêu chức vụ của Phaolô là giúp các thánh đồ ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là Đấng gọi họ đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài.
Tự nơi chúng ta chẳng có gì xứng đáng với Chúa hay xứng đáng được ở ương Thiên đàng; sự xứng đáng duy nhất chúng ta có được là ương Đức Chúa Jêsus Christ. Nhưng là con Đức Chúa Trời, chúng ta buộc phải ăn ở cách xứng đáng với sự kêu gọi cao cả này. Chúng ta ăn ở xứng đáng bằng cách đầu phục quyền kiểm soát của Thánh Linh và liên tục xưng tội và từ bỏ tội trong đời sống mình.
Tất cả những người được cứu đều là thần dân trong nước Đức Chúa Trời. Trong thời hiện tại, nước này vô hình, và vua đang vắng mặt. Nhưng những
giáo huấn về đạo đức và luân lý của vương quốc vẫn áp dụng cho chúng ta ngày nay. Khi Đức Chúa Jêsus trở lại cai trị, nước bấy giờ sẽ được thành lập hữu hình, và chúng ta sẽ chia sẻ vinh hiển của vị Vua ương ngày ấy.
c. Ôn lại Bắp ứng của Ngươi TỂsalônica Bí! Vòi Tin Lành (2:13- 1B)
2:13 Giờ đây, sứ đồ nói đến một chủ đề khác nữa đã đề cập trong Ì :5a - đáp ứng của người Têsalônica với công tác truyền giảng Tin Lành. Khi họ nhận lãnh sứ điệp, tức khi đã nghe sứ điệp, họ đã không nhận - tức là không chấp nhận - đó là lời của người, nhưng là Lời của Đức Chúa Trời. Bản NKJV nói điều này rất rõ:
Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vi thật là lời Đức Chúa Trời, cũng hành động ữong anh em có lòng tin.
Phaolô hết sức biết ơn Chúa về sự tiếp nhận và chấp nhận sứ điệp này của họ. Đây là tấm gương khác nữa về tính thần không ích kỷ của ông. Hầu hết chúng ta muốn người khác tín những lời mình nói đơn giản là vì chính chúng ta nói ra. Nhưng lời của con người tạo thành một nền tảng lung lay cho đức tin. Chỉ Đức Chúa Trời mới đáng tín cậy hoàn toàn, và chỉ khi lời Ngài được tin cậy thì mới sinh ra kết quả trong tấm lòng và đời sống. Đầy là điểu đã xảy ra cho người Têsalônica - Lời Đức Chúa Trời đã hành động cách hiệu quả ương đời sống họ vì cớ họ tín. Walter Scott viết:
Lời Ngài - là Kinh Thánh được soi dẫn, hay được Đức Chúa Trời hà hơi, trong mọi quyển sách và mọi phần được viết ra lúc ban đầu. Nó là thẩm quyền duy nhất của chúng ta trong mọi sự, cho mọi hoàn cảnh và mọi thời đại. cần có một thế hệ run rẩy trước Lời Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là bản đồ của đời sông; là kim chỉ nam của đời sống, ánh sáng cửa chúng ta, biện pháp bảo vệ an toàn đạo đức của chúng ta. Cảm tạ Đức Chúa Trời về Bộ Sách Thiêng Liêng này.8
2:14 Kinh Thánh tạo ra những kết quả nào Ương đời sống của các tín hữu này? Không những họ được cứu; họ còn có thể đứng vững đối diện với bắt bớ kinh khiếp. Đây là bằng chứng vững chắc về thực tại hoán cải của họ. Bởi sự chịu đựng vững vàng, họ trở thành người bắt chước các hội thánh của Đấng Christ tại xứ Giuđê. Khác biệt duy nhất ấy là người Têsalônica chịu khổ ưong tay những người đổng xứ ngoại bang của mình, còn các tín hữu tại Gỉuđê bị bắt bớ bởi chính người Giuđa.
2:15 Khi nhắc đến người Giuđa, Phaolô bắt đầu bản cáo ứạng tố cáo họ như những đối thủ chính của Tin Lành. Còn ai biết rõ hơn ông? Đã có thời ông cầm đầu những người Do Thái cố gắng thủ tiêu đức tín Cơ Đốc. Rồi sau khi hoán cải, chính ông đã cảm nhận lưỡi gươm sắc bén từ sự bắt bớ của họ.
Tội lỗi hàng đầu của người Do Thái là đã giết Đức Chúa Jẽsus. Tuy sự đóng đinh trên thực tế do tay người Lamã thực hiện, nhưng chính người Do Thái xui giục người Lamã làm. Sự kiện này xảy ra như đỉnh điểm cho hàng thế kỷ bắt bớ các đấng tiên tri của Đức Chúa
Trời được sai đến cho dân Ysơraên (Mathiơ21:33-39).
Trong kỷ nguyên Cơ Đốc, họ đã bắt bớ Phaolô và các sứ đồ khác rồi, vì lầm tưởng đang làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hành động của họ đang làm trái ý Đức Chúa Trời và khiến họ trở thành thù nghịch với mọi người nữa.
2:16 Khước từ Tin Lành vẫn chưa thấy thỏa lòng, họ còn quyết tâm ngăn ứở Phaolô và đồng nghiệp của ông không rao giảng sứ điệp này cho dân ngoại bang được. Họ không còn gì bực bội hơn là nghe người ngoại bang có thể ởược cứu đồng một cách với người Do Thái.
Khi chống đối ý muốn của Đức Chúa Trời, họ đang thực hiện ngay tại chỗ tổ phụ họ đã để lại hằng đầy dẫy các lượng tội lỗi mình. Dường như thể họ quyết tâm giữ cho chén phạm tội của họ luôn luôn đầy tràn.
Nhưng số phận của họ đã được công bố, vì cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời sau hết đã đến trên họ. Phaolô không nói cụ thể ông muốn nói ý gì qua "cơn thạnh nộ" này, có lẽ đây là lời tuyên bố tống quát về sự đoán xét hầu đến do lượng tội lỗi đã đầy dẫy của họ. Chúng ta cỏ biết ương vòng hai mươi năm nữa (năm 70 s.c.) Giêrusalem bị phá hủy và những người Giuđa còn sống sót bị tản lạc ứên khắp thế gian.
Từ những phân đoạn như thế này, có người cho rằng Phaolô là người bài Do Thái và Tân Ước là một sách bài Do Thái. Sự thực, Phaolô hết sức yêu mến đồng bào mình - là người Do Thái - và thậm chí còn sẵn lòng chịu dứt bỏ khỏi
Đấng Christ nếu nhờ đó có thể đem lại sự cứu rỗi cho họ (Rôma 9:1- 3). Dầu chức vụ của ông chủ yếu cho dân ngoại, ông không bao giờ vơi gánh nặng đang cưu mang là công tác truyền giảng cho người Do Thái; nhiều khi gánh nặng này còn có vẻ líu tiên hem sứ mạng chính yếu của ông nữa.
Điều sứ đồ đang nói ở đây về các lãnh tụ Do Thái là một sự kiện lịch sử chứ không phải lời thỏa mạ cá nhân. Và chúng ta phải nhớ Đức Chúa Trời cảm động ông viết những điều này. Chủ nghĩa bài Do Thái là phi Cơ Đốc, và không thể biện minh được ương bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng không phải là bài Do Thái khi bảo rằng dân Do Thái bị Đức Chúa Trời buộc tội về sự chết của Con Ngài (Côngvụ 2:23), cũng giống như dân ngoại bang phải chịu ưách nhiệm về phần của họ (I.Côrinhtô 2:8).
D. Giải Thích Vì Sao Ptiaolò Khống Trở Lại Têsalônỉca (2:17-20)
2:17 Trong bốn câu kế tiếp, sứ đồ giải thích vì sao ông không trở lại Têsalônỉca. Có lẽ những người chỉ ưích luôn soi mói kia đã vu cáo ông hèn nhát không dám quay lại vì sự chống đối đã gặp tại đó.
Trước hết, Phaolô nói rõ sự xa cách này chỉ là xa cách thuộc thể. Cụm từ đã xa cách anh em có nghĩa họ đã trở nên mồ côi bởi sự ra đi của vị cha thuộc linh của họ. Tuy nhiên, lòng quan tâm trìu mến của ông đối với họ không bao giờ thuyên giảm. Để ý những từ ngữ diễn tả cường độ tình yêu của ông: nôn nả biết bao, để thỏa lòng ao ước.
2:18 Đã hai ông lần cố gắng trở lại Têsalônica, nhưng cả hai lần Satan đều
ngăn trờ. Không phải lúc nào cũng biết được bản chất chính xác sự chống đối của Satan.
Chúng ta cũng không biết làm sao Phaolô biết chắc chính ma quỉ là kẻ đang ngăn trờ ông chứ không phải Chúa. Trong Côngvụ lố:ố, chúng ta đọc thấy Phaolô và đoàn truyền giáo của ông bị Thánh Linh cấm giảng đạo tại Asi. Trong câu tiếp theo, họ cố gắng đi đến Bithini nhưng Thánh Linh cũng không cho phép vào. Làm sao chúng ta biết khi nào Thánh Linh ngăn trở và khi nào thì ma quỉ ngăn trở? Có lẽ một trong những phương cách là: khi chúng ta biết mình đang ở trong ý muốn Đức Chúa Trời, bất kỳ sự ngăn trở nào nảy sinh lúc đó đều không phải là công tác của Thánh Linh nhưng là của ma quỉ. Thêm nữa, có thể chờ đợi Satan ngăn trở bất kỳ lúc nào Đức Chúa Trời ban phước. Nhưng Đức Chúa Trời luôn luôn bác bỏ sự chống đối của Satan. Trong trường hợp cụ thể này, việc Phaolô không thể đến Têsalônica dẫn đến việc ông đã viết bức thơ này. Đến lượt bức thơ này đem lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời và phước hạnh cho chúng ta.
2:19 Vì sao sứ đồ muốn trở lại với tín hữu Têsalônica đến như vậy? Có lẽ vì họ là con cái của ông ương Chúa. Ông đã chỉ cho họ đến với Đấng Christ và cảm thấy có trách nhiệm giúp tâm linh họ tăng trướng, ồng biết mình phải khai trình về họ ương ngày hầu đến. Họ là sự trông cậy của ông về phần thưởng tại Ngai Đoán Xét của Đấng Christ. Ông muốn được vui mừng nơi họ. Họ sẽ là mão triều thiên của sự vui mừng ông (Bản Anh ngữ) trước mặt Đức Chúa Jẽsus Christ trong khi Ngài đến.
Từ câu này, dường như Phaolô chờ đợi sẽ nhận ra tín hữu Têsalônica ữong Thiên đàng. Như vậy suy ra chúng ta cũng sẽ biết những người thân của mình trên Thiên đàng.
Trong câu 19, Phaolô nói rằng con cái trong đức tin của ông là mão triều thiên của ông. ở nơi khác ứong Tân Ước, chúng ta đọc được những mão triều thiên khác: mão triều thiên của sự công bình (II.Têsalônica 4:8); mão ưiều thiên của sự sống (Giacơ 1:12; Khải Huyền 2:10); mão triều thiên vinh hiển (I.Phierơ 5:4) - hết thảy các mão triều thiên này đều không hay hư nát (I.Côrinhto 9:25).
2:20 Các thánh đổ là sự vinh hiển và vui mừng của ông. ỏng đã đầu tư vào cá tính con người và phần thướng của ông chính là những con trai và con gái thuộc linh, là những người sẽ thờ lạy Chiên Con của Đức Chúa Trời suốt cả cõi đời đời.
Sự HIỆN ĐẾN CỦA CHÚA
Trong câu 19, chúng ta có chữ "đến" đầu tiên trong I.Têsalônica để nói về sự tái lâm của Chúa. Vì đây là đề tài chính của thơ, nên chúng ta sẽ tạm dừng tại đây để giải thích điều chúng ta tin là sự dạy dỗ của Kinh Thánh về đề tài này.
Có ba từ ngữ Hy văn chính được sử dụng trong Tân Ước để nói đến sự tái lâm của Chúa:
parousia (pa-roo-SEE-ah): sự đến và sự hiện diện tiếp theo đó
apokalupsis (apo-KAL-yoop-sis): sự vén màn, sự bày tỏ
epiphaneia (epi-FAHN-ee-ah): sự biểu hiện ra
Từ ngữ được dùng phổ thông nhất là parousia. Từ này có nghĩa sự hiện diện hay sự đến bên cạnh. Vine nói chữ này biểu thị cả sự đến nơi lẫn sự hiện diện tiếp sau đó. Khỉ nghĩ đến sự tái lâm của Chúa, chúng ta nên nghĩ sự tái lâm này không những chỉ là một biến cố ứong giây lát nhưng là cả một khoảng thời gian nữa.
Ngay cả ương Anh ngữ, chữ "đến" (coming) được dùng theo rất nhiều cách. Lấy ví dụ, "việc Đấng Christ đến xứ Galilê đã đem lại sự chữa bịnh cho rất nhiều đoàn dân đông." ổ đây, chúng ta không có ý nói đến ngày Ngài tới xứ Galilê, nhưng nói đến toàn bộ thời gian Ngài ở trong khu vực đó. Vì vậy, khi nghĩ về sự hiện đến của Đấng Christ, chúng ta nên nghĩ về một thời kỳ chứ không phải một biến cố tách biệt.
Giờ đây, nếu xem tất cả những lần có chữ parousia trong Tân Ước, chúng ta thấy chúng mô tả một khoảng thời gian kèm theo (1) một khởi điểm, (2) một tiến trình, (3) một sự biểu hiện, và (4) một đỉnh điểm.
Ì. Khởi điểm của parousia (sự hiện đến) là Sự Cất Lên. Điều này được mô tả ừong các phân đoạn Kinh Thánh sau (từ ngữ được dịch từ chữ parousia được in nghiêng trong mỗi trường hợp):
Như trong Ađam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; rồi tới ngày Đáng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại (I.Côrinhtô 15:22,23).
Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ ương Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài. vả, nẩy là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em: chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở Xiên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. (I.Têsalônica 4:13-18)
Luận về sự đến của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, và về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài... (II.Têsalônica 2:1).
Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: họ bền lòng chờ đợi sản vật quí báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy hãy nhịn nhục và bền lòng; vì kỳ Chúa đến gần rồi (Giacơ 5:7,8).
Vậy bây giờ, hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho, nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn và quăng xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến (Giăng 2:28).
2. Tiến trình của parousia bao gồm Ngai Đoán Xét của Đấng Christ khi
phần thưởng được ban phát cho các tín đồ vì đã phục vụ trung tín:
Vì sự trông cậy, vui mừng và mão triều thiên vinh hiển của chúng tôi là gì, há chẳng phải là anh em cũng được đứng trước mặt Đức Chúa Jêsus chúng ta trong khi Ngài đến sao? (I.Têsalônica 2:19).
Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh ươn vẹn, và nguyền xin tâm thần, lỉnh hổn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến\ (I.Têsalônica 5:23).
Còn một biến cố khác nữa nên đưa vào ương tiến ưình của parousia là Tiệc Cưới Chiên Con. Từ vị ưí biến cố này ương sách Khải Huyền, chúng ta biết biến cố sẽ xảy ra trước kỳ cai trị vinh hiển của Đấng Christ. Chúng ta đưa biến cố này vào đây dầu không sử dụng từ ngữ "đến."
Đoạn, tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng: Alêlugia! Vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là Đấng Toàn năng, đã cầm quyền cai ưị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tính sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ). Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép: Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con! ... (Người lại tiếp rằng: Đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời) (Khải Huyền 19:6-9).
3. Biểu hiện về sự tái lâm của Đấng Christ chính là Ngài trở lại ưần gian trong quyền năng và vinh hiển lớn để cai trị với tư cách Vua muôn vua và Chúa muôn chúa. Thế gian sẽ không nhìn thấy Sự cất Lên; Sự cất Lên xảy ra ữong một khoảnh khắc. Nhưng mọi mắt sẽ nhìn thấy Đấng Christ khi Ngài đến để cai trị. Do đó, biến cố này được gọi là biểu hiện parousia của Ngài. Đây là giai đoạn thứ ba trong sự hiện đến của Ngài.
Ngài đương ngồi ưên núi ôlive, môn đồ tới riêng cùng Ngài, và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? Và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế (Mathiơ 24:3).
Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy (Mathỉơ 24:27).
Trong đời Nôê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy (Mathiơ 24:37).
Và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy, — khi Con người đến cũng như vậy (Mathiơ 24:39).
Hầu cho lòng anh em được vững vàng, và thánh sạch không ữách được trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta, khi Đức Chúa Jêsus chúng ta sẽ đến với hết thảy thánh đồ Ngài! (I.Têsalônica 3:13).
Bấy giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra, Đức Chúa Jêsus sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó, và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến (II.Têsalônica 2:8).
Vả, khi chúng tôi đã làm cho anh em biết quyền phép và sự đến của Đức
Chúa Jêsus Christ chúng ta, thì chẳng phải là theo những chuyện khéo đặt để, bèn là chính mắt chúng tôi đã ngó thấy sự oai nghiêm Ngài (Il.Phỉerơ 1:16). [ổ đây, Phierơ đang nói đến biểu hiện sự biện đến của Đấng Christ như đã được minh họa trước ưên Núi Hóa Hình.]
4. Cuối cùng, chúng ta có đỉnh điểm của parousia. Điều này được nói đến trong câu Kinh Thánh sau:
Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế (ILPhierơ 3:4).
Trong đoạn Kinh Thánh vừa rồi, chúng ta đọc thấy những người chế giễu sẽ có mặt ữong những ngày cuối cùng, phủ nhận khả năng Đấng Christ tái lâm. Họ muốn nói đến phương diện nào của parousiáì
Có phải họ đang nói đến Sự cất Lên không? Không. Chắc họ không biết gì về Sự Cất Lên. Có phải họ đang nói về việc Đấng Christ đến để cai trị? Không phải. Rõ ràng không phải họ đang nói đến sự kiện đó. Toàn bộ văn mạch cho thấy họ đang chế giễu sự hình phạt chung cuộc do Chúa giáng ưên mọi kẻ làm ác. Họ muốn nói đến đoán xét cuối cùng đạt đến đỉnh điểm của Đức Chúa Trời trên đất, hay điều họ gọi là "kỳ tận thế." Họ lập luận rằng họ không có gì đáng lo cả. Đức Chúa Trời xưa nay vẫn không can thiệp vào lịch sử và sẽ không can thiệp trong tương lai. Vì vậy họ cảm thấy tự do trong việc tiếp tục những lời nói và việc làm gian ác của mình.
Phaolô trả lời sự nhạo báng của họ bằng cách hướng trước đến thời điểm, sau thời kỳ cai trị một ngàn năm của
Đấng Chrìst, khi ười và đất mà chúng ta hiện nay đương biết sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Đỉnh điểm này trong parousia của Đấng Christ sẽ sau thiên hy niên và vào lúc khai mạc tình ữạng đời đời.
Ngoài parousỉa, còn hai chữ khác nữa được dùng ưong nguyên ngữ của Tân Ước để mô tả sự hiện đến của Chúa, là apokalupsisvầ. epiphaneia.
Apokalupsis có nghĩa vén màn hay bày tỏ. Người nghiên cứu Kinh Thánh đã chia ra về vấn đề chữ này có phải thường nói đến giai đoạn thứ ba ữong sự hiện đến của Đấng Christ - tức Ngài đến thế gian trong quyền phép và vinh hiển - hay có thể nó nói đến Sự cất Lên khi Ngài được bày tỏ cho hội thánh.
Trong những câu sau đây, chữ này có thể chỉ về Sự Cất Lên mà cũng có thể chỉ về sự kiện Chúa trở lại để cai trị trên trần gian:
Anh em đang ưông đợi kỳ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào (I.Côrinhtô 1:7).
Hầu cho sự thử thách đức tín anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra (I.Phierơ Ì :7).
Vậy, anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy ừọn vẹn đợi chờ em sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra (I.Phierơl:13).
Nhưng anh em có phần Ưong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót (I.Phierơ4:13).
Trong một phân đoạn khác, từ ngữ này dường như nói rất rõ về sự hiện đến của Đấng Christ để cai trị.
Và cho anh em, là kẻ chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jêsus từ ười hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài, giữa ngọn lửa hừng (II.Têsalônica Ì :7).
Epiphaneia có nghĩa là một biểu hiện hay một sự hiện ra. Một lần nữa, có người nghĩ chữ này chỉ về cả biến cố Ngài hiện ra đón các thánh đồ lẫn Ngài hiện ra cùng với các thánh đồ; có người nói chữ này chỉ nói đến biến cố Ngài hiện ra cùng với các thánh đồ. Từ ngữ này có những phân đoạn sau đây:
Bấy giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra, Đức Chúa Jêsus sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó, và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng (nguyên văn là: sự biểu hiện) của sự Ngài đến (II.Têsalônica 2:8).
Phải giữ điều răn, ở cho không vết tích và không chỗ ưách được, cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta (I.Timôthê 6:14).
Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết, nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo con rằng (II.Timôthê 4:1).
Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài (II.Timôthê 4:8).
Đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ (Tít 2:13)
Câu thứ nhất và câu thứ ba mô tả rõ ràng việc Đấng Christ hiện đến thế gian. Các câu còn lại cũng có thể cho là chúng nói đến cả sự cất lên nữa. Một điều rõ ràng từ đây ấy là cả sự cất lên và cả biến cố Đấng Christ hiện đến để cai Ưị đều được đặt trước mặt tín hữu như những biến cố cho người ấy Ưông đợi cách sốt sắng. Tại lúc cất Lên, người sẽ thấy Cứu Chúa và sẽ nhận được thân thể vinh hiển của mình. Khi Đấng Christ trở lại trần gian, tín hữu sẽ cùng hiện ra với Ngài Ương sự vinh hiển (Côlôse 3:4). Tại lúc này, những phần thưởng của tín hữu sẽ được lộ ra. Những phần thưởng này được ban phát trước đó tại Ngai Đoán Xét của Đấng Christ, nhưng tất cả mọi người đều sẽ nhìn thấy chúng khi Đấng Christ hiện đến cai trị. Đó là những phần thướng nào? Trong Luca 19:17- 19, có lời gợi ý cho thấy chúng liên quan đến sự cai trị địa phương trong Thiên Hy Niên. Một người được lập lên cai trị mười thành, người kia cai ưị năm thành.
Nghiên cứu nhiều câu Kinh Thánh khác nhau nói về sự hiện đến của Chúa, chúng ta cảm thấy điều này nói đến một thời kỳ hơn là một biến cố đơn lẻ, và thời kỳ ấy có nhiều giai đoạn khác nhau. Có sự bất đầu, một tiến trình, một sự biểu hiện và một đỉnh điểm. Nó bắt đầu với sự cất lên, bao gồm cả Ngai Đoán Xét của Đấng Christ, sẽ thể hiện hữu hình khi Đấng Christ tíở lại ứần gian, và sẽ kết thúc khi ười và đất như chúng ta hiện biết bị tiêu diệt bởi lửa.
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E. Sử Mạng Của TimốthỂ Đến TẼsalũnica (3:1-

Những chữ đức tin anh em xuất hiện năm lần ương đoạn 3 (câu 2,5,6,7, 10) và là chìa khóa để hiểu đoạn này. Người Têsalônica đang bị bắt bớ kinh khiếp, và Phaolô đang lo lắng để biết đức tín họ đang đứng vững chịu đựng thử thách này như thế nào. Vì vậy đoạn này là bài học về tầm quan ữọng của công tác chăm sóc. Đưa dẫn tội nhân về với Cứu Chúa thì chưa đủ. Còn phải giúp họ lớn lên trong ân điển và trong sự thông biết Chúa nữa.
3:1 Trong đoạn 3, chúng ta tiếp tục nghe nhịp đập ưái tím của Phaolô khi ông bày tỏ mối quan tâm bất tận của mình đối với các thánh đồ tại Têsalônica. Đang khi ở Athên, ông khao khát không chịu nổi muốn biết các tân tín hữu của mình đang ra sao. Satan đã ngăn ưở ông đích thân trở lại thăm. Cuối cùng, ông không thể chịu ngồi yên lâu hơn nửa; ông quyết định sai Timôthê đến với người Têsalônica, còn ông cứ ở lại một mình tại Aihên. (Chữ "chúng tồi" mang tính công tác biên tập.) Có phần hơi buồn khi nghĩ ông ở tại đó một mình. Những thắng cảnh của thành phố lớn không hấp dẫn gì đối với ông cả; ông đang cưu mang gánh nặng chăm sóc cho các hội thánh.
3:2 Để ý "những mức độ" theo sau tên gọi của Timôthê: anh em chúng tôi, tôi tớ của Đức Chúa Trời, kẻ giúp việc đạo Tin lành của Đấng Chrỉsl. Từ ngữ tôi tớ (Bản Anh ngữ là chữ minister -ngày nay thường được dùng chỉ về mục sư)9 ở đây và các nơi khác ương Tân Ước đơn giản có nghĩa là đầy tớ. Ý niệm về một đẳng cấp riêng biệt gọi là giáo phẩm xuất phát ở những năm muộn hơn về sau này.
Thật là đặc ân lớn lao biết bao để Timôthê được học việc với anh Phaolô yêu quý! Giờ đây khi đã chứng minh được mình, ông được ra đi một mình đến Têsalônica thi hành sứ mạng.
Mục đích chuyến đi này là để khiến các thánh đồ được vững vàng và giục lòng họ trong đức tin. Họ đã bị bắt bớ vì tuyên xưng Đấng Christ. Đây là thời điểm hết sức quan ứọng đối với các tân tín hữu non trẻ; chắc Satan đang buông những lời gợi ý tinh vi rằng có lẽ họ đã sai lầm hoàn toàn khi trở thành Cơ Đốc nhân!
Sẽ thú vị biết bao nếu được nghe Timôthê lúc ông đang dạy họ về sự chống đối, sẽ xảy ra để họ chịu đựng cách can đảm, và vui mừng Ưong sự bắt bớ. Họ cần được khích lệ để khỏi bị đè bẹp dưới áp lực của sự chống đối.
3:3 Trong lúc chịu bắt bớ kinh khiếp, người Têsalônica rất dễ nghĩ rằng thật kỳ lạ khi phải chịu bắt bớ kinh khiếp đến như thế, và thắc mắc liệu có phải Đức Chúa Trời không đẹp lòng họ chăng. Timôthê nhắc họ rằng không hề kỳ lạ chi cả: đây là điều bình thường cho Cơ Đốc nhân, để cho lòng họ không bị rúng động.
3:4 Phaolô nhắc họ rằng ngay cả khi ông còn ở tại Têsalônica, ông thường bảo họ Cơ Đốc nhân đã được định cho chịu những khốn khó. Lời báo trước của ông đã thành sự thật ữong đời sống của họ. Họ biết điều đó rõ biết bao!
Những thử thách tạo nên kỷ luật cần thiết Ương đời sống chúng ta:
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Ì. Chúng chứng tỏ thực tại của đức tin chúng ta, và loại trừ những ai chỉ là người tự xưng mà thôi (I.Phierơ 1:7).
2.	Chúng giúp chúng ta yên ủi và khích lệ những ai đang trải qua thử thách (Il.Côrinhtô 1:4).
3.	Chúng phát huy những ơn nhất định, chẳng hạn như ơn chịu đựng, trong tính cách của chúng ta (Rôma 5:3).
4.	Chúng khiến chúng ta càng sốt sắng truyền bá Tin Lành hom nữa (Côngvụ 4:29; 5:27-29; 8:3,4).
5.	Chúng giúp loại bỏ cặn bã khỏi đời sống chúng ta (Gióp 23:10).
3:5 Sứ đồ lập lại thực chất của câu Ì và 2: khi thấy không chịu nổi cảnh chậm ưễ hơn nữa, ông sai Timôthê đi xem Cơ Đốc nhân tại đó đang vượt qua cơn bão tố như thế nào. ông hết sức lo ngại ma quỉ có thể gài bẫy để họ bỏ đi sự làm chứng năng nổ cho Đấng Christ hầu được giảm bớt sự bắt bớ. Luôn luôn có sự cám dỗ khiến chúng ta đổi lòng trung thành với Đấng Christ lấy sự an nhàn cho bản thân, để chúng ta bỏ qua thập tự giá mà theo đuổi mão triều thiên. Ai ữong chúng ta mà không phải dâng lên lời cầu nguyện: "Lạy Chúa, xin tha thứ con, vì con đã rất thường xuyên tìm lối Ưánh né đau đớn và sự hy sinh trong công tác môn đồ hóa. Ngày hôm nay xỉn làm cho con vững mạnh để bước đi với Ngài bất luận phải trả giá nào."
Nếu Satan đã dụ dỗ các thánh đồ công khai từ bỏ đức tín, thì Phaolô cảm thấy công khó của ông đã ưở nên vô ích.
3:6 Timôthẽ từ Têsalônica ưở về Côrinhtô, đem theo tin vui. Trước hết, ông trấn an Phaolô về đức tin cùng lòng yêu thương của họ. Họ không những đứng vững với những lời dạy về đức tin Cơ Đốc, mà còn bày tỏ phẩm chất độc đáo của tình yêu thương nữa. Đây luôn luôn là phương pháp thử nghiệm hiện thực - không phải chỉ là sự chấp nhận chánh thống về tín điều Cơ Đốc, nhưng "đức tín hay làm ra bởi sự yêu thương" (Galati 5:6). Không những là "đức tín anh em hướng về Đức Chúa Jêsus" mà còn "tình yêu thương đối với các thánh đồ" nữa (Êphêsô 1:15).
Có ý nghĩa nào quan ữọng khi Timôthê đề cập đến đức tin và lòng yêu thương của họ, nhưng bỏ qua không nói gì đến sự ưông cậy của họ? Có phải ma quỉ đã làm rúng động niềm tín nơi sự tái lâm của Đấng Christ không? Có thể. William Lincoln nói: "Ma quỉ ghét giáo lý này, vì nó biết quyền phép của giáo lý ấy Ương đời sống chúng ta." Nếu sự ương cậy của họ khiếm khuyết, chắc chắn Phaolô tìm cách sửa chữa qua bức thơ này vốn ữàn đầy ương cậy.
Timôthê cũng tường trình rằng người Têsalônica tưởng nhớ đến sứ đồ và các bạn của ông, và họ rất mong được đoàn tụ cũng y như Phaolô, Sila và Timôthê mong muốn vậy.
3:7 Tin này giống như nước tươi mát cho tâm hồn đang khát của Phaolô (Châmngôn 25:25). Trong mọi khốn khó hoạn nạn, ông đã được khích lệ rất nhiều bởi đức tin của họ.
3:8 Ông thốt lên: "Vì hiện nay chúng tôi sống, là tại anh em đứng vững trong Chúa." Tình trạng hồi hộp lâu nay vì không biết tin là sự chết dai dẳng đối với ông. Giờ đây sự sống
nhanh chóng hồi sinh khi ông nghe tin mọi việc đều ổn. Còn lời giải thích nào tuyệt vời hơn thế này nữa về lòng tận hiến vô kỷ nơi bậc vĩ nhân này của Đức Chúa Trời!
3:9 Lời nói không diễn tả thỏa đáng được lời tạ ơn Đức Chúa Trời đang tràn ngập trong lòng Phaolô. Chén vui mừng của ông ứàn đầy mỗi khi ông nhớ đến họ trước mặt Đức Chúa Trời.
3:10 Nếp sống cầu nguyện của Phaolô là một thói quen, chứ không phải lúc có lúc không: đêm ngày. Nếp sống ấy sốt sắng mạnh mẽ: cố sức nài xin (Bản Anh ngữ là: cẩu nguyện tột bậc). Sự cầu nguyện ấy rất cụ thể: để chúng tôi lại gặp anh em. Và rất vị tha: cho phép chúng tôi... gia thêm cho đức tin anh em điểu chi còn kém.
F. Lời Cẩu Nguyện Gụ Thể Của Phaolô (3:11-13) 3:11 Đoạn này kết thúc với lời cầu nguyện của Phaolô xin Chúa cho ông được trở lại thăm họ, và cho tình yêu của họ ngày càng phát ưiển hơn. Lời cầu nguyện này được dâng lên cho Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Đức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta. Và sau đó chủ từ ở số nhiều này được tiếp theo bằng một động từ ở số ít. Cách dùng này chỉ ra thần tánh của Đấng Christ và sự hiệp một của Ba Ngôi Đức Chúa Trời.
3:12 Người Têsalônica thật sự đáng khen trong biểu hiện tình yêu Cơ Đốc thật, nhưng vẫn luôn luôn còn chỗ cần tăng trưởng. Vì vậy, ông cầu xin Chúa cho họ được càng sâu nhiệm hơn: Lại nguyền xỉn Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương. Tình yêu của họ phải mớ rộng cho những người bạn cùng niềm tín và mọi người, kể cả kẻ thù của họ. Mô hình hay khuôn mẫu cho tình yêu ấy phải là tình yêu của các sứ đổ: cũng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em vậy.
3:13 Kết quả của tình yêu thương ương đời này là không chỗ ưách được ữong đời hầu đến. Nếu chúng ta yêu nhau và yêu cả nhân loại, chúng ta sẽ thánh sạch không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời khi Đấng Christ đến với hết thảy thánh đồ Ngài, vì tình yêu thương là làm ưpn luật pháp (Rôma 13:8; Giacơ2:8).
Cỏ người diễn ý lời cầu nguyện này như sau: "Đức Chúa Trời ban ơn cho anh em ngày càng sống vì lợi ích của người khác, để Ngài có thể khiến anh em vững vàng ữong tính cách Cơ Đốc ngay hiện nay, để anh em được chứng minh là vồ tội trước mọi lời buộc tội nào có thể nhằm vào anh em..."
Trong đoạn 2, chúng ta thấy sự hiện đến của Đấng Chrỉst có nhiều giai đoạn: có mốc khởi đầu, một tiến trình, một sự biểu hiện và một đỉnh điểm. Giai đoạn thứ ba được nói đến ương câu 13: Đức Chúa Jẽsus Christ chúng ta sẽ đến với hết thảy thánh đổ Ngài. Ngai Đoán Xét của Đấng Christ lúc bấy giờ đã diễn ra ưên Thiên đàng rồi. Phần thưởng đã được ban phát rồi. Nhưng những phần thưởng này sẽ được biểu lộ cho mọi người nhìn thấy khi Cứu Chúa tái lâm ưần gian làm vua muôn Vua và Chúa muôn chúa.
Thánh đổ ở đây chắc nói đến những tín hữu đã được cất lên Thiên đàng tại thời điểm Sự Cất Lên (I.Têsalônica 4:14). Có người nghĩ chữ này nói đến
các thiên sứ, nhưng Vỉncent nói chữ này chỉ về dân sự thánh và vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ông nói rõ thiên sứ không có liên quan gì đến Thơ tín này, nhưng các tín hữu vinh hiển liên kết mật thiết với đề tài đang gây hoang mang cho tín hữu Têsalônica. Ông nói thêm: "Điều này không loại trừ khả năng có thiên sứ hiện diện khi Chúa đến, nhưng khi Phaolô nói về sự tham dự như thế, ông nói 'với các thiên sứ của quyền phép Ngài/ như trong II.Têsalônica 1:7."10
UI. NHỮNG LỜI KHUYÊN VỀ NẾP SÔNG ĐẠO (4:1-5:22)
A. Nên Thánh Để Làm Trọn Ý Muốn Của Đức Chúa Trơi (4:1-8)
4:1 Chữ "sau cùng" (bản Việt Ngữ ghi là Vả lại) không có nghĩa Phaolô sắp kết thúc Bức Thơ. Chữ này thường chỉ báo hiệu thay đổi đề tài, chẳng hạn chuyển sang những lời khuyên về nếp sống đạo.
Ba từ ngữ nổi bật ở cuối đoạn 3 là thánh sạch, yêu thương và đến. Đây là ba đề tài chính của đoạn 4: (1) sự thánh khiết (câu 1-8), (2) tình yêu thương (câu 9,10), và (3) Chúa hiện đến (câu 13-18). Một chủ đề chính khác nữa là sự siêng năng (câu 11,12).
Đoạn 4 mớ đầu với lời nài xin hãy bước đi trong sự thánh khiết và bởi đó làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, và kết thúc với việc Chúa cất các thánh đồ lên. Chắc Phaolô đang nghĩ đến Hênóc khi viết đoạn này. Hãy để ý điểm tương tự: (1) Hênóc đã đồng đi với Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 5:24a); (2) Hênóc làm vừa lòng Đức Chúa Trời (Hêbơrơ 11:5b); và (3) Hênóc được cất lên (Sáng Thế Ký 5:24b; Hêbơrơ ll:5a). Sứ đồ khen tín hữu về sự thánh khiết thực tiễn của họ, nhưng khuyên giục họ tiến lên đạt thành tựu ở những bình diện mới. Sự thánh khiết là một tiến ưình, chứ không phải một thành tựu.
4:2 Lúc còn ở với họ, Phaolô liên tục khuyên giục họ với thẩm quyền của Chúa Jêsus rằng họ phải làm đẹp lòng Đức Chúa Trời bằng nếp sống nên thánh thực tiễn.
4:3 Ý muốn của Đức Chúa Trời cho dân sự Ngài ấy là họ được nên thánh. Làm nên thánh có nghĩa được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời dùng. Trên một phương diện, mọi tín hữu đều đã được biệt riêng ra khỏi thế gian này để phục vụ Chúa; điều này còn được gọi là sự nên thánh về địa vị, và sự nên thánh này đã trọn vẹn và hoàn tất rồi (I.Côrinhtô 1:2; Hêbơrơ 10:10). Tuy nhiên, ữên một phương diện khác, tín hữu phải tự làm mình nên thánh, có nghĩa họ nên tự biệt riêng mình ra khỏi mọi hình thức tội lỗi; điều này còn gọi là sự nên thánh ương nếp sống đạo hay sự nên thánh tiệm tiến. Đây là một tiến trình sẽ cứ tiếp tục cho đến khi tín đồ qua đời hay Chúa trở lại. Trong câu 3 chữ này được dùng theo nghĩa thứ hai. (Xem phần luận về sự nên thánh ở 5:23 dưới đây.)
Tội lỗi cụ thể mà Phaolô đang cảnh cáo họ chính là sinh hoạt tính dục ưái luật pháp, và ừong phần này chắc cũng chính là tội ngoại tình. Đây là một trong những tội chính yếu của thế giới ngoại giáo. Lời khuyến cáo "tức phải kiêng sự gian dâm" (bản Việt Ngữ ghi là "tức phải lánh sự ô uế"), rất cần cho hội
thánh ngày nay cũng y như cho hội thánh của thế kỷ thứ nhất.
4:4 Chương ưình của Đấng Chrỉst là muốn mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng. Chữ "thân mình" ở đây có thể nói đến người vợ hay chính thân thể của người nam ấy. Chữ này được dùng chỉ về người vợ trong I.Phierơ 3:7 và chỉ về thân thể trong Il.Côrinhtô 4:7.
Bản RSV hiểu chữ này nói đến người VỢ: "Để mỗi người biết cách cưới một người vợ cho mình ừong sự thánh sạch và tôn ưọng." Bản NEB xem chữ này nói đến thân thể: "Mỗi người Ưong anh em phải học cách kiểm soát thân thể mình, để tôn thân thể trở nên thánh và tôn ữọng."
Nếu để cho văn mạch quyết định, thì chữ "thân" ở đây nói đến vợ của người nam. Lời dạy rằng mỗi người phải đối đãi vợ mình cách tôn trọng và xứng đáng, không bao giờ buông mình vào bất kỳ hình thức thiếu chung thủy nào trong hôn nhân. Điều này củng cố chế độ một vợ một chồng là ý muốn của Đức Chúa Trời cho nhân loại (cũng xem I.Côrinhtô 7:2).
4:5 Quan điểm Cơ Đốc về hôn nhân trái ngược hẳn với quan điểm của những người không tín Chúa. Như một nhà giải kinh đã nói, "khi Chúa Jêsus đặt tay trên phụ nữ trong Luca 13:13, nàng đã được đứng thẳng dậy. Khi một người nam ngoại giáo đụng đến một phụ nữ, nàng ta bị trở nên cong oằn."
Người ngoại đạo nghĩ tính dục là phương tiện để thỏa mãn tình dục luông tuồng. Đối với họ, trinh khiết là một nhược điểm, và hôn nhân là phương tiện để biến tội lỗi trở nên hợp pháp. Bởi cuộc đối thoại tục tíu và các văn phẩm dâm ô của họ ưên các vách tường công cộng, họ đang khoe khoang sự xấu hổ của họ.
4:6 Gian dâm là tội phạm cùng Thánh Linh của Đức Chúa Trời (I.Côrinhtô 6:19); đây là tội phạm với chính thân thể mình (I.Côrinhtô 6:18); nhưng còn là tội phạm cùng người khác nữa. Vì vậy Phaolô nói thêm: Chớ có ai phỉnh phờ anh em mình, hay là làm hại anh em bất kỳ việc gì (Bản Anh ngữ ghi là "trong chính việc này"). Nói cách khác, một người nam Cơ Đốc không được phép vượt quá những ranh giới của hôn nhân để lừa gạt anh em mình bằng cách đánh cắp tình cảm của vợ người ấy. Dầu những tội này ngày nay nói chung không bị hình phạt trong tòa án hình sự, nhưng Chúa là Đấng báo oán những sự đó. Nếu không xưng ra và không được tha thứ, tội phạm về tính dục chuốc lấy mùa gặt kinh khiếp những rối loạn về thể chất và tính thần ưong đời này, nhưng chẳng thấm vào đâu so với những hậu quả đời đời của chúng. Phaolô đã nói trước điều này với người Têsalônỉca rồi.
Một ương những văn sĩ tài danh nhất của Anh Quốc trong thế kỷ 19 đã sa vào tội tình dục và kết thúc ữong ngục tù và nhục nhã. ông viết:
Các thần đã ban cho tôi hầu như mọi sự. Nhưng tôi đã để cho mình bị quyến rũ vào bùa mê của sự dễ dãi điên rồ và nhục dục... Chán ngán ở trên những đỉnh cao, tôi cố tình đi xuống những nơi sâu để tìm khoái cảm mới.... Tôi ngày càng không quan tâm đến đời sống của người khác.
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Tôi tìm lạc thú tại bất kỳ nơi đâu nó làm hài lòng tôi và tôi cứ tiếp tục. Tôi quên rằng mỗi một hành động nhỏ thường nhật đều tạo nên hoặc phá hỏng tính cách, và do đó những gì làm trong phòng kín, thì một ngày kia sẽ phải khóc lởn trên mái nhà vì chuyện đó. Tôi đã không còn tự kiểm soát mình nữa. Tôi không còn kiểm soát tâm hồn mình, và cũng không hề biết mình đã rơi vào hoàn cảnh như vậy nữa. Tôi để cho lạc thú thống trị tôi. Tôi kết thúc trong hổ nhục kinh khiếp.11
Ông ta ngày càng không quan tâm đến đời sống của người khác, hoặc như cách nói của Phaolô, ông ta đã phỉnh phờ và làm hại anh em mình trong vấn để này.
4:7 Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng
ta đến với sự ô uế về mặt đạo đức, nhưng đến với đời sống thánh khiết và thanh sạch. Ngài đã kêu gọi chúng ta ra khỏi hầm hố bại hoại ồ uế, và đang bắt đầu trong chúng ta một tiến ứình ữọn cả đời nhằm khiến chúng ta ngày càng \IỞ nên giống Ngài hơn.
4:8 Ai khinh bỏ sự dạy dỗ này thì không phải chỉ đơn thuần khinh bỉ lời dạy của một con người như con người Phaolô đâu; mà người này đang thách thức, xem thường, phỉ báng và chối bỏ chính Đức Chúa Trời - là Đấng cũng đã ban12 Thánh Linh của Ngài cho chúng ta. Chữ "thảnh" được nhấn mạnh tại đây. Làm sao người có Thánh Linh ngự trong lòng lại có thể buông mình vào trong tội tình dục được?
Lưu ý cả Ba Ngôi ưong Ba Ngôi Đức Chúa Trời được nhắc đến ữong phân đoạn này. Đức Chúa Cha (câu 3), Đức
Chúa Con (câu 2), và Đức Thánh Linh
(câu 8). Một ý tưởng tuyệt vời biết bao! Cả ba Ngôi ưong Ba Ngôi Đức Chúa Trời đều quan tâm và dự phần vào việc làm nên thánh tín hữu.
Giờ đây đề tài đổi từ tình dục luông tuồng (câu 1-8) sang tình yêu thương (câu 9-12), và lời khuyên bảo chuyển từ kiêng giữ sang có dư dật.
B. Tình Yêu Thương Biết Suy Nghĩ sin Người Khác (4:9,10)
4:9 Tín hữu không những phải có một thân thể được kiểm soát; người cũng phải có tấm lòng yêu thương đối với anh em mình ương Chúa. Yêu thương là từ ngữ chìa khóa của Cơ Đốc giáo, còn tội lỗi là chìa khóa của ngoại giáo.
Không cần viết cho người Têsalônica về phẩm hạnh này nữa. Chính họ đã học nơi Đức Chúa Trời để yêu thương
anh em, cả bởi bản năng thiên thượng (I.Giăng 2:20, 27) lẫn bởi sự dạy dỗ của các giáo sư Cơ Đốc. Tín hữu tại Têsalônica đã tự nổi bật bởi tình yêu đối với mọi Cơ Đốc nhân ữong cả vùng Maxêđoan. Khi khen họ điều này, Phaolô đã làm cho người ta nhớ đến họ mãi mãi.
4:10 Như đã nói, sự nhân từ đối với anh em không phải là một thành tựu; đấy là một việc phải thực hành không ngừng, và vì vậy Phaolô khuyên tín hữu tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi.
Vì sao tình yêu thương anh em lại quan trọng đến như vậy? Bởi vì nơi đâu có tình yêu, nơi đó có sự hiệp một; và nơi đâu có sự hiệp một, nơi đó có ơn phước của Chúa (Thithiên 133:1,3).
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c. Bơi Sòng Tạo Được Ảnh Hường Với Người Ngoại (4:11,12)
4:11 Phaolô khích lệ các thánh đồ hãy khao khát (bản Việt Ngữ là ráng tập) ba việc. Theo lối nói thời nay, ba mạng lịnh trong câu này sẽ là:
1.	Đừng tìm kiếm sự chú ý của người khác. Hãy thỏa lòng sống "khiêm nhu và không ai biết đến, được một mình Đấng Christ yêu mến và quý ứọng mà thôi"
2.	Chăm xem việc riêng mình thay vì xen vào chuyện của người khác.
3.	Sống tự túc. Đừng làm kẻ ăn bám hay "người xỉn xỏ" sống bám vào tiền của người khác.
4:12 Sự kiện chúng ta là Cơ Đốc nhân và đang ưông đợi Đấng Christ hiện đến không khiến cho chúng ta ra khỏi trách nhiệm thực tiễn của đời sống. Chúng ta phải nhớ rằng thế gian này đang theo dõi chúng ta. Người ta đánh giá về Cứu Chúa chúng ta qua chúng ta. Chúng ta phải ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng, và không lệ thuộc họ về mặt tài chánh.
D. Sự Trang Cậy Yên ủi ĐƯỢC Các Tín Hữu (4:13-18)
4:13 Các tín hữu Cựu Ước hiểu biết một cách bất toàn và không đầy đủ về điều xảy ra cho con người vào lúc qua đời. Đối với họ, âm phủ là một từ ngữ đầy trọn mục đích để mô tả tình trạng không có thân thể, cả của tín hữu lẫn người không tin Chúa.
Họ tin rằng cuối cùng mọi người đều phải chết, và dường như sẽ có một sự phục sinh chung vào kỳ tận thế, sau đó sẽ đến sự đoán xét sau cùng. Mathê phản ảnh những quan điểm đại cương này khi nói: "Mathê thưa rằng: Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng, anh tôi (Laxarơ) sẽ sống lại" (Giăng 11:24).
Đức Chúa Jêsus đã "dùng Tin Lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng" (II.Timôthê 1:10). Ngày nay, chúng ta biết khi qua đời, tín hữu ra đi để ở với Chúa (Il.Côrinhtô 5:8; Philíp 1:21,23). Kinh Thánh cho biết người không tín sẽ ở trong âm phủ (Luca 16:22,23). Chúng ta biết rằng không phải mọi tín hữu đều chết cả, nhưng mọi người đều sẽ biến hóa (I.Côrinhtô 15:51). Chúng ta biết sẽ có nhiều hem một sự sống lại. Tại lúc cất lên, chỉ những người tin Chúa mới được sống lại (I.Côrinhtô 15:23; I.Têsalônica 4: Ì ó); những kẻ ác đã chết sẽ được sống lại vào cuối thời kỳ cai trị ngàn năm của Đấng Christ (Khải Huyền 20:5).
Khi Phaolô lần đầu đến Têsalônica, ông dạy cho các Cơ Đốc nhân biết về biến cố Chúa đến cai ưị và những biến cố đi kèm theo. Nhưng ưong thời gian đó, nhiều nan đề đã nảy sinh về vấn đề những thánh đồ đã qua đời rồi. Có phải thân thể của họ vẫn ở nguyên ừong mồ mả cho đến ngày sau cùng? Có phải họ bị loại ra, không được dự phần trong sự hiện đến của Đấng Christ cũng như trong nước vinh hiển của Ngài? Để giải đáp những thắc mắc của họ và làm dịu nỗi sợ hãi của họ, giờ đây Phaolô mô tả trật tự các biến cố vào lúc Đấng Christ hiện đến đón rước dân sự Ngài.
Công thức "Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết" được dùng để báo trước cho độc giả biết có
tuyên bố quan trọng, ở đây, lời tuyên bố Hên quan đến những người đã ngủ, tức là những tín đồ đã chết Tồi. Giấc ngủ được dùng để mô tả những thân thể của các Cơ Đốc nhân đã qua đời, chứ không hề được dùng để chỉ về tâm linh hay lỉnh hồn của họ. Giấc ngủ là phép ví von phù hợp chỉ về sự chết, vì khi chết, một người dường như đang ngủ. Ngay cả từ ngữ nghĩa ữang (cemeteiy) ra từ chữ Hy lạp có nghĩa "nơi để ngủ" (koimètèrion). Và giấc ngủ cũng là một phép ví von tương tự, vì mỗi đêm chúng ta đều biểu diễn hiện tượng này của sự chết, và mỗi sáng giống như sự sống lại vậy.
Kinh Thánh không dạy rằng lỉnh hồn ngủ vào lúc qua đời. Người giàu và Laxarơ cả hai đều ý thức được Ương sự chết (Luca Ì ố: 19-31). Khi tín đồ chết, người ấy "ớ với Chúa" (Il.Côrinhtô 5:8). Chết tức là "ở với Đấng Christ," một địa vị mà Phaolô nói như là "lợi" và "tốt hem" (Philíp 1:21, 23). Điều này hầu như không thể nào có thực được nếu linh hồn đang ngủ!
Kinh Thánh cũng không dạy về sự tuyệt diệt. Trong sự chết, không hề có sự thôi hiện hữu. Người tín Chúa được hưởng sự sống đời đời (Mác 10:30). Người không tín Chúa chịu hình phạt đời đời (Mác 9:48, Khải Huyền 14:11).
Về những thánh đồ đã ngủ, sứ đồ nói rằng không cần phải buồn rầu cách tuyệt vọng. Ông không loại bỏ sự buồn rầu; Chúa Jêsus đã khóc bên mộ của Laxarơ, dầu Ngài biết Ngài sẽ khiến Laxarơ sống lại ương vài phút nữa (Giăng 11:35- 44). Nhưng Phaolồ loại bỏ sự buồn bã tuyệt vọng vì nó thuộc về những kẻ không còn hy vọng về Thiên đàng, về sự đoàn tụ, hay về bất kỳ điều gì ngoại trừ sự đoán xét.
Cụm từ như người khác không có sự trông cậy luôn luôn nhắc tôi nhớ đến một lễ tang tôi được dự, tại đó những người bà con buồn khổ vây quanh quan tài của một người bà con chưa được cứu và than khóc không ai yên ủi được: "ổ, Mali ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, Mali!" Đây là quang cảnh không thể quên được về tình cảnh tuyệt vọng của người chưa tín Chúa.
4:14 Cơ sở trông cậy của tín hữu chính là sự sống lại của Đấng Christ. Chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại là chắc chắn thể nào, thì chúng ta cũng tín chắc chắn thể ấy rằng những người đã ngủ ữong Chúa Jêsus cũng sẽ sống lại và sẽ dự phần ừong sự hiện đến của Ngài. "Như Ương Ađam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại," (I.Côrinhtô 15:22). Sự phục sinh của Ngài là của đặt cọc và bằng chứng cho sự phục sinh của chúng ta.
Để ý cụm từ ngủ trong Đức Chúa Jêsus hay "những người nhờ Chúa Jêsus mà ngủ." Biết rằng chính Đấng yêu thương lỉnh hồn chúng ta ban giấc ngủ cho thân thể của những người yêu dấu Ngài thì sự hiểu biết đó sẽ tước mất nỗi kinh hoàng khỏi sự chết.
Lời bảo đảm tích cực của chúng ta về những người đã chết trong Đấng Christ ấy là Đức Chúa Trời sẽ đem họ cùng đến với Ngài. Có thể hiểu câu này theo hai cách:
1. Câu này có thể nói tại lúc Hội Thánh Được cất Lên, Đức Chúa Trời sẽ
khiến thân thể tín hữu được sống lại và đem chúng về Thiên đàng với Đức Chúa Jêsus.
2. Hoặc có nghĩa khi Đấng Christ ưở lại trần gian để cai trị, Đấng Christ sẽ đem theo với Ngài những người đã chết ương đức tin. Nói cách khác, sứ đồ đang nói: "Đừng lo những người đã qua đời sẽ bị sót trong vinh quang của nước hầu đến. Đức Chúa Trời sẽ đem họ ưở lại cùng với Chúa Jêsus khi Chúa Jêsus tái lâm trong quyền phép và vinh hiển lớn." (Đây là ý nghĩa thường được ưa chuộng hơn).
Nhưng làm sao như vậy được? Thân thể của họ hiện nay đang nằm Ương mồ mả. Làm sao họ trở lại với Chúa Jêsus được? Câu trả lời được nêu trong câu 15-17. Trước khi Đấng Christ hiện đến để thiết lập vương quốc của Ngài, Ngài sẽ trở lại để đón những kẻ thuộc về Ngài trở về quê hương để cùng ở với Ngài ưên Thiên đàng. Rồi về sau, Ngài sẽ cùng với họ ưở lại.
4:15 Làm sao Phaolô biết điều này? Ông trả lời, này là điểu chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em. ông đã nhận lời này như sự khải thị trực tiếp từ Chúa. Chúng ta không biết ông đã nhận bằng cách nào - hoặc qua sự hiện thấy, hoặc bởi tiếng nói nghe được, hoặc bởi ấn tượng bề trong của Đức Thánh Linh. Nhưng đây dứt khoát là một chân lý mà mãi đến thời điểm đó con người vẫn chưa biết.
Sau đó, ông tiếp tục giải thích khi Chúa tái lâm, các thánh đồ còn đang sống sẽ không được líu tiên hay không có lợi thế nào trước các thánh đồ đã ngủ rồi.
Trong câu này, Phaolô nói về mình như một người sẽ còn sống lúc Đấng Christ đến (cũng xem I.Côrinhtô 15:51, 52). Tuy nhiên, ương Il.Côrinhtô 4:14 và 5:1, ông đang nói về khả năng mình ở giữa những người sẽ được sống lại. Kết luận hiển nhiên ấy là chúng ta nên trông đợi Chúa đến vào bất kỳ khoảnh khắc nào, nhưng nhận biết rằng có thể chúng ta được kêu gọi để đến Thiên đàng qua sự chết.
4:16 Trật tự chính xác của các biến cố khi Chúa đến đón các thánh đồ Ngài được nêu ra ở đây. Chính mình Chúa ở trẽn trời giáng xuống. Ngài sẽ không sai một thiên sứ, nhưng sẽ đích thân giáng xuống.
Sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời. Người ta đã đưa ra nhiều lối giải thích về ý nghĩa của những âm thanh oai hùng này, nhưng thành thật mà nói, hầu như không thể xác định dứt khoát được:
1.	Có người cảm thấy tiếng kêu lớn là tiếng của chính Đức Chúa Jêsus để kêu kẻ chết sống lại (Giăng 5:25; 11:43, 44) và biến hóa những thánh đồ còn sống. Những người khác như Hogg và Vine, nói rằng tiếng kêu lớn này là tiếng của thiên sứ trưởng.
2.	Tiếng của thiên sứ Michên, là tiếng của thiên sứ trưởng, thường được hiểu như là mạng lịnh hiệu triệu các thánh đồ Cựu Ước, vì thiên sứ này liên hệ gần gũi với Ysơraên (Đaniên 12:1; Giuđe 9; Khải Huyền 12:4-7). Nhiều người nghĩ mục đích tiếng của thiên sứ là để phục hưng dân tộc Ysơraên. Một số khác cho rằng tiếng của thiên sứ
1.	trưởng hiệu triệu các thiên sứ như một đạo binh hộ tống để đi theo Chúa và các thánh đồ Ngài băng qua lãnh thổ của kẻ thù trở về thiên đàng (cũng xem Luca 16:22).
3. Tiếng kèn của Đức Chúa Trời
cũng là một với tiếng kèn chót ở I.Côrinhtô 15:52, liên quan đến sự phục sinh của các tín hữu tại thời điểm sự cất lên. Tiếng kèn kêu gọi các thánh đổ đến nơi phước hạnh đời đời. Xin đừng nhầm lẫn tiếng kèn này với tiếng kèn thứ bảy của Khải Huyền 11:15-18, là tiếng kèn báo hiệu sự tuôn đổ cơn đoán phạt cuối cùng ưên thế gian ương Cơn Đại Nạn. Tiếng kèn chót ở đầy là tiếng kèn chót đối với hội thánh. Tiếng kèn thứ bảy của sách Khải Huyền là tiếng kèn chót cho thế giới không tín Chúa (dầu vậy tiếng kèn này chưa hề được gọi cụ thể là "tiếng kèn chót").
Thân thể những người chết trong Đấng Chrỉst sẽ sống lại trước hết. Người ta vẫn ưanh cãi liệu câu này cỏ bao gồm cả thánh đồ Cựu Ước hay không. Những người nghĩ câu này có bao gồm cả thánh đồ Cựu Ước thì nói rằng tiếng của thiên sứ lớn được vang lên tại thời điểm này, và thiên sứ lớn liên kết gần gũi với những định mệnh của Ysơraên (Đaniên 12:1). Những người nghĩ các thánh đồ Cựu Ước không được sống lại tại sự cất lên thì nhắc chúng ta nhớ cụm từ trong Đấng Chrisỉ (kẻ chết trong Đấng Christ) chưa bao giờ được áp dụng cho những người tin Chúa đã sống trước Thời Đại Hội Thánh; những tín hữu này chắc sẽ được sống lại vào cuối Cơn Đại Nạn (Đaniên 12:2). Dẫu trường hợp nào đi nữa ta vẫn thấy rõ dứt khoát đây không phải Xà. một cuộc tổng phục sinh. Không phải mọi người chết đều được sống lại trong lần này, nhưng chỉ những người chết trong Đấng Christ.
4:17 Sau đó những người còn sống sẽ cùng nhau được cất lẽn với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Chữ Sự cất Lên (Rapture), mà chúng ta dùng để mô tả giai đoạn thứ nhất này ưong sự tái lâm của Chúa được rút ra từ động từ được sử dụng ở đây trong Kinh Thánh tiếng Latin, co nghĩa là "được cất lên.M3 "Sự Cất Lên" là sự vồ bắt ra khỏi hoặc nắm lấy và đưa lên. Chữ này được dùng để nói về Philíp ữong Côngvụ 8:39, về Phaolô Ương Il.Côrỉnhtô 12:2,4 và nói về Đứa Con Trai ương Khải Huyền 12:5.
Nơi không trung là phạm vi của Satan (Êphêsô 2:2), vì vậy đây là cuộc sum họp khải hoàn để công khai thách thức quyền của ma quỉ ngay ữong chính đồn lũy của nó.
Hãy suy nghĩ tất cả mọi điều được chứa đựng trong những câu Kinh Thánh này! Đất và biển ưả lại bụi đất của mọi người đã chết trong Đấng Christ. Sau đó một phép lạ để biến hóa bụi đất ấy ưở thành những thân thể vinh hiển, đời đời không hề bịnh tật, đau đớn và chết chóc nữa. Sau đó là chuyến đi vượt không gian đến Thiên đàng. Và toàn bộ điều này xảy ra ưong nháy mắt (I.Côrinhtô 15:52).
Con người thế gian thấy khó tín câu chuyện sự tạo dựng loài người ương Sáng Thế Ký Ì và 2. Nếu đã khó tín sự sáng tạo, họ sẽ đối xử thế nào với Sự
Cất Lên khi Đức Chúa Trời sẽ tái tạo dựng hàng ưiệu triệu con người từ bụi đất vốn đã được chôn, tản lạc, vung vãi khắp nơi, hoặc bị đùa đi ưên những bãi biển của trần gian này?
Con người thế gian rất nhiệt tình với du hành không gian. Nhưng những kỳ công vĩ đại nhất có sánh nổi với điều kỳ diệu được đi đến Thiên đàng chỉ trong chớp mắt mà không cần phải mang theo dưỡng khí bên mình, như những phỉ hành gia phải mang theo khi họ ra đi bằng những bước nhảy ngắn ngủi ra ngoài không gian?
Đi kèm sự hiện đến của Đấng Christ còn có cả âm thanh để nghe được, quang cảnh để thấy được, phép lạ cảm nhận được, cuộc gặp gỡ để được thưởng thức, và sự yên ủi cho ta kinh nghiệm.
Cũng nên lưu ý sự xuất hiện nhiều lần của chữ "Chúa" ương những câu này: lời Chúa (câu 15), Chúa đến (câu 15), chính mình Chúa (câu ló), gặp Chúa (câu 17), ở cùng Chúa luồn luôn (câu 17).
ở đời đời với Chúa! Ai nói hết được niềm vui và phước hạnh chứa đựng chỉ trong vài lời?
4:18 Thế thì, anh em hãy dùng lời fló mà yên ủi nhau. Những suy nghĩ về sự hiện đến của Chúa không khiến cho tín hữu kinh hoàng. Đây là niềm hy vọng khiến hổi hộp chờ đợi, vui vẻ và đem lại sự yên ủi.
NHỮNG DÂU HIỆU CỦA THỜI KỲ SAU CÙNG
Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy Sự Cất Lên có thể đang đến gần. Chúng ta xem những điều sau đây như nhưng dấu chỉ báo mong manh:
1.	Sự thành lập Quốc Gia Ysơraên vào năm 1948 (Luca 21:29). Cây vả (là Ysơraên) đang nứt lộc, tức đang ra lá (Luca 21:29-31). Lần đầu tiên suốt nhiều thế kỷ, người Do Thái được tồn tại như một quốc gia tại chính vùng đất quê hương của mình. Điều này muốn nói nước Đức Chúa Trời đến gần.
2.	Sự dấy lên của nhiều nước khác (Luca 21:29). Chúa Jêsus báo trước không những cây vả sẽ đâm chồi, mà mọi cây khác cũng đâm chồi nữa. Gần đây chúng ta chứng kiến sự cáo chung của chính quyền thực dân và sự sinh sôi nảy nơ của nhiều nước mới. Đây là kỷ nguyên của chủ nghĩa đàn tộc mới.
3.	Sự hồi hương của đàn Ysơraên trở về xứ ương lòng vô tín (Êxêchiên 3ố:24,25). Êxêchiên nói tiên tri rằng chỉ sau khi hồi hương, họ mới được tẩy sạch tội lỗi mình. Ysơraên ngày nay hầu như là một quốc gia bất khả tri; chỉ một phần nhỏ (nhưng lên tiếng rất mạnh mẽ) của dân tộc này là người Do Thái chánh thống.
4.	Phong ưào công đồng giáo hội (Khải Huyền 17,18). Chúng ta hiểu Babylôn lớn là một hệ thống tôn giáo chính trị và thương mại vĩ đại, hợp thành bởi những hiệp hội tôn giáo bội đạo tuyên bố mình là Cơ Đốc, có lẽ là sự pha ưộn giữa Công Giáo bội đạo và Tin Lành cải Chánh bội đạo. Cơ Đốc giáo ngày càng ưở nên bội đạo (Í.Timôthê 4:1; II.Têsalônỉca 2:3) và đang tiến đến một siêu giáo hội toàn cầu.
5.	Sự gia tăng của Thông Linh Học ưên toàn thế giới (I.Timôthê 4:1-3). Hiện lúc này, nó đang càn quét trên nhiều khu vực rộng lớn của địa cầu.
1.	6.	Sự suy thoái đáng kinh ngạc của tiêu chuẩn đạo đức (II.Timôthê 3:1-5). Báo chí hằng ngày cung cấp bằng chứng dồi dào về điều này.
7.	Bạo lực và sự bất tuân phục trong dân sự (II.Têsalônica 2:7,8). Tinh thần ưái luật pháp đang có dư dật tại gia đình, trong sinh hoạt quốc gia, và thậm chí trong hội thánh nữa.
8.	Những người bề ngoài giữ lòng tin kính nhưng chối bỏ quyền phép của sự tin kính ấy (II.Timôthê 3:5).
Ọ. Sự dấy lên của tính thần bài trừ Cơ Đốc (I.Giăng 2:18), thể hiện qua sự gia tăng gấp bội các tà giáo tuyên bố mình là Cơ Đốc nhưng phủ nhận mọi giáo lý cơ bản của đức tin. Họ lừa dối bằng cách bắt chước (II.Timôthê 3:8).
10.	Khuynh hướng để các quốc gia kết liên minh theo những đường hướng gần đúng như cách sắp xếp của ngày sau cùng. Thị trường chung Châu Âu, căn cứ ưên điều được gọi là Hiệp Ước Rome, có thể dẫn đến sự hồi sinh đế quốc Lamã - tức mười ngón chân bằng sắt và đất sét (Đaniên 2:32-35).
11.	Phủ nhận sự can thiệp sắp đến của Đức Chúa Trời vào công chuyện của thế gian bằng sự đoán phạt (Il.Phierơ 3:3, 4. Còn có thể thêm vào những dấu hiệu là động đất tại nhiều nước, mối đe dọa của nạn đói toàn cầu, và sự thù địch ngày càng tăng giữa các nước (Mathiơ 24:6,7). Thất bại của các chính quyền ương việc duy trì luật pháp và ưật tự cũng như để đàn áp chủ nghĩa khủng bố đã tạo nên bầu không khí cho một nhân vật độc tài toàn cầu. Việc xây dựng vũ khí hạt nhân càng tăng thêm ý nghĩa cho những thắc mắc như là "Ai giao chiến cùng nó được?" tức là con thú (Khải Huyền 13:4). Những phương tiện vô tuyến truyền hình toàn cầu có thể phương tiện làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh mô tả các biến cố sẽ được nhìn thấy đồng thời trên toàn hành tỉnh (Khải Huyền 1:7).
Hầu hết những biến cố này đều được báo trước là sẽ xảy ra trước khi Đấng Christ tái lâm để cai trị trên trần gian. Kinh Thánh không nói chúng sẽ xảy ra trước Sự cất Lên, nhưng trước khi Ngài hiện đến trong vinh hiển. Nếu quả thật như vậy, và nếu chúng ta thấy những chiều hướng này đang phát triển rồi, thì kết luận hiển nhiên ấy là sự cất lên chắc chắn đến rất gần rồi.
E. Ngày của Chúa (5:1-11)
5:1 Các giáo sư Kinh Thánh thường biện minh cho các phần ngắt đoạn, giải thích rằng đề tài đáng ra tiếp tục chứ không bị ngát quãng. Nhưng ở đây, phần ngắt đoạn rất thích hợp. Phaolô bắt đầu một đề tài mới. ông rời phần luận về sự cất lên để chuyển sang ngày của Chúa. Từ ngữ được dịch "nhưng về thời và kỳ" (Hy văn - peri de - bản Việt Ngữ không có chữ "nhưng") cho thấy một dòng tư tưởng mới, như cách thường xuất hiện trong I.Côrinhtô.
Đối với tín hữu thật, sự cất lên là một sự Ương cậy đầy an ủi, nhưng điều đó ý nghĩa gì đối với những người ở ngoài Đấng Christ? Điều đó có nghĩa sẽ bắt đầu một khoảng thời gian được nói đến ở đây là "những thời và kỳ." Thời kỳ này chủ yếu mang tính Do Thái. Trong thời này, Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu trở lại những cách Ngài đối đãi với
dân Ysơraên, và những biến cố thời kỳ sau rốt mà các tiên ừi Cựu ước nói sẽ xảy ra. Nhưng khi các sứ đồ hỏi Chúa Jêsus khỉ nào Ngài thiết lập vương quốc, Ngài ưả lời rằng họ không cần biết thời và kỳ (Côngvụ 1:7). Dường như thời và kỳ bao trùm khoảng thời gian trước khỉ thiết lập vương quốc cũng như chính bản thân thời kỳ vương quốc.
Phaolô cảm thấy không cần phải viết cho tín hữu Têsalônica về thời và kỳ. Trước nhất, các thánh đồ sẽ không bị ảnh hướng bới chúng; họ sẽ được cất lên Thiên đàng trước khi những kỷ nguyên này bắt đầu.
Thêm vào đó, thời và kỳ và Ngày của Chúa là những đề tài có Ưong Cựu Ước. Sự cất lên là sự mầu nhiệm (I.Côrinhtô 15:51), chưa hề được tỏ ra cho đến thời các sứ đồ.
5:2 Các thánh đồ đã biết về ngày của Chúa rồi. Họ hiểu rằng thời điểm chính xác không được biết rõ, và ngày ấy sẽ đến khi ít ai ngờ nhất. Phaolô muốn nói gì qua chữ Ngày của Chúa? Đương nhiên đây không phải là ngày hai mươi bốn tiếng, nhưng là khoảng thời gian mang những đặc trưng nhất định.
Trong Cựu Ước, từ ngữ này được dùng để mô tả bất kỳ thời điểm đoán xét, hoang tàn và tăm tối nào (Êsai 2--12; 13:9- ló; Giôên 2:1, 2). Đay là thời điểm Đức Chúa Trời chống lại kẻ thù của Ysơraên và hình phạt chúng cách dứt khoát (Sôphôni 3:8- 12; Giôên 3:14- ló; Ápđia 15- 17; Xachari 12:8, 9). Nhưng đây cũng là bất kỳ dịp nào Đức Chúa Trời hình phạt chính dân Ngài về tội thờ lạy hình tượng và sa ngã của họ (Giôên 1:15-20; Amốt 5:18;
Sôphôni 1:7-18). về cơ bản, từ ngữ này nói đến sự đoán phạt tội lỗi, về chiến thắng cho chính nghĩa của Đức Giêhôva (Giôên 2:31,32), và phước hạnh khôn tả cho dân sự trung tín của Ngài.
Trong tương lai, ngày của Chúa sẽ bao trùm gần như cùng một khoảng thời gian như các thời và kỳ. Nó sẽ bắt đầu sau sự cất lên và sẽ bao gồm:
Ì. Cơn Đại Nạn, tức là thời kỳ hoạn nạn của Giacốp (Đanỉên 9:27; Giêrêmi 30:7; Mathiơ 24:4-28; II.Têsalônica 2:2; Khải Huyền 6:1-19:16).
2.	Sự hiện đến của Đấng Chrỉst cùng với các thánh đồ (Malachi 4:1-3; II.Tesalônica 1:7-9).
3.	Thời trị vì một ngàn năm của Đấng Christ trên đất (Gioên 3:18 [đối chiếu câu 14]; Xachari 14:8,9 [đối chiếu câu 1]).
4.	Sự hủy diệt ười và đất sau cùng bằng lửa (Il.Phierơ 3:7,10).
Ngày của Chúa là lúc Đức Giêhôva sẽ công khai can thiệp vào việc của con người. Nó được đặc trưng bởi sự đoán phạt giáng ưên những kẻ thù của Ysơraên và ữên phần bội đạo của dân Ysơraên, bằng cách giải cứu dân sự Ngài, thiết lập nước bình an và thịnh vượng của Đấng Christ, và vinh hiển cho chính Ngài.
Sứ đổ nhắc nhớ độc giả rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm. Ngày ấy sẽ hoàn toàn bất ngờ, con người không ai đề phòng cả. Thế gian sẽ hoàn toàn không chuẩn bị.
5:3 Ngày ấy cũng sẽ đến theo cách làm cho người nhầm lẫn, thình lình, gây hủy hại, không thể ưánh và cũng không thể ưốn thoát được.
Sẽ có bầu không khí tự tín và an toàn ừên khắp thế gian. Bất giờ, sự đoán phạt của Chúa sẽ thình lình bắt đầu giáng xuống với sức mạnh tàn phá kinh khủng. Tai họa (Bản Anh ngữ "sự hủy diệt") không nói đến sự mất mạng sống, hay tuyệt diệt; chữ này muốn nói đến mất phúc lợi, hay hư hoại mục đích hiện hữu của mình. Sự hủy hoại này sẽ là không thể ừánh và cũng chẳng ưốn thoát được, như xảy đến cho người đàn bà có nghén. Người không tín Chúa sẽ không ưốn thoát được khỏi sự đoán phạt này.
5:4 Điều quan trọng đáng lưu ý là có sự thay đổi đại từ nhân xưng từ "họ" và "họ" ở túc từ ương những câu đi trước sang anh em và chúng ỉa trong những câu tiếp theo.
Ngày của Chúa sẽ là thời kỳ thạnh nộ cho thế giới chưa được cứu. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì với chúng ta? Câu ưả lời ấy là chúng ta không gặp nguy hiểm vì chúng ta không ở trong tối tăm.
Ngày đó sẽ đến như kẻ ưộm ưong ban đêm (câu 2). Cách duy nhất nó ập đến với mọi người chính là như kẻ trộm, và những người duy nhất bị nó áp đến tức là những người chưa hoán cải để tin Đấng Christ. Nó sẽ không áp đến cho tín hữu, vì họ không ở trong nơi tối tăm.
Mới đọc lần đầu, câu này dường như nói Ngày của Chúa sẽ áp đến ưên tín hữu, nhưng không phải như kẻ trộm. Nhưng câu này không nói như thế. Ngày ấy sẽ không áp đến cho tín hữu chi cả, vì khi kẻ ưộm đến ương ban đêm của thế giới này, thì thánh đồ đang sống Ưong sự sáng đời đời.
5:5 Mọi Cơ Đốc nhân đều là con của sự sáng và con cùa ban ngày. Họ không thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về sự mờ tối. Chính sự kiện này sẽ miễn trừ cho họ khỏi sự đoán phạt mà Chúa sẽ giáng ưên thế gian vốn khước từ Con Ngài. Những sự đoán phạt trong ngày của Chúa chỉ nhằm duy nhất vào những người đang ở trong bóng tối đạo đức và ban đêm thuộc linh, những người xa cách Đức Chúa Trời.
Khi câu này nói Cơ Đốc nhân là con của ban ngày, thì không có nghĩa đó là Ngày của Chúa. Con của ban ngày có nghĩa là những người thuộc về vương quốc của sự công bình đạo đức. Ngày của Chúa là thời điểm đoán phạt ưên những người thuộc về vương quốc của bóng tối đạo đức.
5:6 Ba câu tiếp theo kêu gọi tín hữu đến đời sống phù hợp với địa vị tôn cao của họ. Điều này có nghĩa phải tỉnh thức và dè giữ. Chúng ta phải tỉnh thức chống lại sự cám dỗ, lười biếng, mê lịm, và xao lãng chú ý. Nói về mặt tích cực, chúng ta phải tỉnh thức chờ đón sự tái lâm của Cứu Chúa.
Dè giữ ở đây không những có nghĩa phải tiết độ trong lời đối thoại hay trong thái độ nói chung, nhưng phải điều độ về thức ăn và thức uống nữa.
5:7 Trong lãnh vực tự nhiên, ngủ được liên kết với ban đêm. Vì vậy ữong lãnh vực thuộc linh, sự thờ ơ bất cẩn đặc trưng cho những người vốn là con của sự tối tâm, tức những người chưa tín Đấng Chrỉst.
Con người thích tổ chức những cuộc chè chén say sưa của họ vào ban đêm; họ yêu mến tối tăm hơn sự sáng vì
những việc làm của họ là xấu (Giăng 3:19). Chính tên gọi "câu lạc bộ đêm" liên kết những ý tưởng về say rượu và chè chén say sưa với bóng tối của ban đêm.
5:8 Những người thuộc về ban ngày
phải bước đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng (I.Giăng 1:7). Điều này nói đến việc đoán xét và từ bỏ tội lỗi, tránh những sự quá độ thuộc mọi thể loại. Điều này cũng nói đến việc mặc lấy binh giáp Cơ Đốc và cứ tiếp tục đứng vững. Binh giáp gồm áo giáp bằng đức tin và tình yêu thương, sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Nói cách khác, binh giáp này là đức tin, tình yêu thương và sự trông cậy - ba yếu tố Ưọng tâm trong tính cách Cơ Đốc. Không cần nhấn mạnh những chi tiết của áo giáp và mão trụ. Sứ đồ đơn giản đang nói rằng con cái của sự sáng phải mặc lấy những bộ giáp bảo vệ của một đời sống tin kính và nhất quán. Điều gì giữ cho chúng ta thoát khỏi sự bại hoại vốn ở ương thế gian thông qua sự tham muốn? Đức tin, hay sự nương cậy nơi Đức Chúa Trời. Lòng yêu mến Chúa và yêu mến nhau. Sự trông cậy về sự tái lâm của Đấng Christ.
Những Điểm Tương Phản Quan Trọng Trong Đoạn Năm
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5:9 Sự cất lên có hai phương diện, là sự giải cứu và cơn thạnh nộ. Đối với tín hữu, đây là kỳ hoàn tất sự cứu rỗi của người ấy trên Thiên đàng. Đối với người chưa tín, đây là lúc khai mạc thời kỳ thạnh nộ trên đất.
Vì chúng ta thuộc về ban ngày, nên Đức Chúa Trời chẳng định sẩn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ mà Ngài sẽ tuôn đổ ữong Thời Kỳ Đại Nạn, nhưng trái lại định cho chúng ta được cứu theo ý nghĩa đầy trọn nhất của nó - được thoát ra khỏi hiện diện của tội lỗi mãi mãi.
Có người hiểu chữ thạnh nộ ỏ đây nói đến sự hình phạt mà người chưa tín Chúa sẽ chịu Ương địa ngục. Đương nhiên, đúng là Đức Chúa Trời không định cho chúng ta chịu điều đó, nhưng không cần thiết phải giới thiệu ý tưởng đó ở đây. Không phải Phaolô đang nói về địa ngục, nhưng nói về những biến bố tương lai trên đất. Văn mạch đề cập đến ngày của Chúa - thời kỳ vĩ đại nhất của cơn thạnh nộ ưong lịch sử loài người trên đất (Mathiơ 24:21). Chúng ta không có cuộc hẹn gặp với đao phủ, nhưng hẹn gặp với Cứu Chúa.
Có người nói rằng Cơn Đại Nạn là thời kỳ cơn thạnh nộ của Satan (Khải Huyền 12:12), chứ không phải cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Họ nói rằng hội thánh sẽ từng ưải cơn thạnh
nộ của Satan nhưng sẽ được giải thoát khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời khi Đấng Christ Tái Lâm. Tuy nhiên, những câu sau đây nói về sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời và về Chiên Con, và khung cảnh của chúng là ữong Thời Kỳ Đại Nạn: -Khải Huyền 6:16,17; 14:9, 10,19; 15:1,7; 16:1,19.
5:10 Câu này nhấn mạnh giá vĩ đại mà Cứu Chúa Jêsus Christ chúng ta đã ưả để giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ và bảo đảm sự cứu rỗi chúng ta. Ngài đã chết vì chúng ta, hâu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đểu được đồng sống với Ngài.
Có hai cách hiểu cụm từ chúng ta hoặc thức hoặc ngủ. Một số học giả hiểu cụm từ này có nghĩa "sống hoặc chết" tại thời điểm cất Lên. Họ nói sẽ có hai hạng tín hữu tại thời điểm đó -những người đã chết ừong Đấng Christ, và những người hiện vẫn còn đang sống. Vì vậy, ý tưởng ở đây sẽ là: dầu chúng ta ở ữong số người sống hoặc số người chết khi Đấng Christ trở lại, chúng ta đểu sẽ đồng sống với Ngài. Những Cơ Đốc nhân nào đã chết sẽ không hề mất mát chi cả. Chúa giải thích điều này cho Mathê: "Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tín ta thì sẽ sống [người sẽ được sống lại từ trong vòng kẻ chết], mặc dầu đã chết rồi [tức là Cơ Đốc nhân đã chết trước Sự cất Lên]. Còn ai sống và tín ta [tín hữu hiện còn sống tại thời điểm Cất Lên] thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng..." (Giăng 11:25,20).
Các học giả còn có quan điểm khác cho rằng hoặc thức hoặc ngủ có nghĩa "tỉnh thức hoặc bắt chước thế gian." Nói cách khác, Phaolô đang nói rằng hoặc chúng ta đang tỉnh táo về mặt thuộc linh hoặc đang thờ ơ theo xác thịt đối với những điều thuộc linh, chúng ta đều sẽ được cất lên để gặp Chúa. Sự cứu rỗi đời đời của chúng ta không tùy thuộc nơi nhiệt tình thuộc linh của chúng ta trong những khoảnh khắc kết thúc thời gian của mình ưên đất. Nếu đã thực sự hoán cải, chúng ta đểu sẽ được đồng sống với Ngài khi Ngài trở lại, bất luận đang nhón chân chờ đợi hay đang ương tư thế nằm đài ngái ngủ. Tình ừạng thuộc linh của chúng ta sẽ xác định phần thưởng, nhưng sự cứu rỗi của chúng ta tùy thuộc vào đức tín nơi một mình Đấng Christ mà thôi.
Những người theo quan điểm thứ nhì này nói rằng từ ngữ thức cũng chính là từ được dịch là "tỉnh thức" ương câu 6. Và chữ chỉ về ngủ được dùng trong câu 6 và 7 để nói đến "không nhạy bén với những điều thuộc về Đức Chúa Trời, bao gồm cả việc bắt chước thế gian" (Vine). Nhưng đấy không phải là chữ được dùng trong 4:13,14,15, để nói đến sự chết.14
5:11 Xét về sự cứu rỗi tuyệt diệu đến như vậy, về tình yêu đối với một Cứu Chúa vĩ đại như thế, và trong ánh sáng về sự tái lâm sắp tới của Ngài, chúng ta cần phải khuyên giục lẫn nhau bằng sự dạy dỗ, khích lệ, làm gương, và phải gây dựng nhau bằng lời của Đức Chúa Trời và bằng sự chăm sóc đầy trìu mến. Vì lúc ấy chúng ta sẽ cùng sống với Ngài, nên bây giờ chúng ta phải sống với nhau Ưong tinh thần cộng tác.
F. Những Lời Khuyên Khác Cho Các Thánh Bổ (5:12-22)
5:12 Có lẽ các trưởng lão tại hội thánh Têsalônica đã quở ưách những người bỏ ngang công việc và đang "ăn bám" người khác. Và rõ ràng những người ăn bám này cũng không chịu nghe lời quở ưách nữa! Có thể điều đó giải thích về lời khuyên cho những người lãnh đạo và cho những người chịu sự lãnh đạo.
Khi Phaolô khuyên các thảnh đồ kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, ông muốn nói đến sự tôn trọng và vâng lời những người dẫn dắt họ về mặt thuộc linh. Điều này rõ ràng qua những từ ngữ "chỉ dẫn và dạy bảo anh 6m." Các trưởng lão là những người chăn chiên nhỏ để chăn chiên của Đức Chúa Trời. Trách nhiệm của họ là dạy dỗ, quản ưị và cảnh cáo.
Đây là một ương rất nhiều câu Kinh Thánh Tân Ước cho thấy không hề có sự quản trị từ một người duy nhất trong các hội thánh thời các sứ đồ. Có một tập thể các trưởng lão trong mỗi hội chúng, để chăn bầy địa phương. Denney giải thích:
Tại Têsalônica, không có một chủ tọa độc nhất, một mục sư theo ý nghĩa của chúng ta ngày nay, nắm giữ trách nhiệm độc quyền trong một chìờĩg mực nào đó; quyên chủ tọa nằm trong tay một nhóm đông người.15
Tuy nhiên, sự vắng mặt quyền quản trị từ một người duy nhất không biện minh cho phương thức mọi người đều quản trị. Hội chúng đừng nên theo chế độ dân chủ, nhưng là chế độ quý tộc, sự quản ữị của những người tốt nhất có đầy đủ tư cách.
5:13 Trướng lão là những người đại diện của Chúa. Công tác của họ chính là công tác của Đức Chúa Trời. Vì cớ đỏ, phải lấy lòng rất yêu thương đối với họ.16 Lời khuyên "hãy ở cho hòa thuận với nhau" không phải là phần chèn tình cờ. Nan đề số một giữa vòng Cơ Đốc nhân ở khắp mọi nơi chính là nan đề sống hòa thuận với nhau. Mỗi tín hữu đều có đủ xác thịt trong mình để chia rẽ và phá hoại bất kỳ hội thánh địa phương nào. Chỉ khi được Thánh Linh ban quyền năng, chúng ta mới có thể phát triển tình yêu thương, sự tan vỡ, sự nhẫn nại, nhân từ, tấm lòng mềm mại, và tha thứ, là những điều vốn không thể thiếu cho sự hòa thuận. Mối đe dọa cụ thể cho sự hòa thuận mà có thể Phaolô đang cảnh cáo ở đây chính là việc thành lập những băng nhóm chung quanh những người lãnh đạo.
5:14 Câu này dường như nói với các lãnh đạo thuộc linh của hội chúng; nói cho họ biết cách để giải quyết các anh em gây ra rắc rối:
1.	Răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ -những người không chịu giữ đúng nhịp nhưng cứ khăng khăng gây rối sự hòa thuận của hội thánh bằng những hành vỉ vô trách nhiệm của họ. ở đây, kẻ ăn ở bậy bạ là những không chịu làm việc. Họ cũng chính là những người mô tả trong II.Têsalônica 3:6-12, đang bước đi cách mất ưật tự, không làm việc nhưng lại đi xen vào chuyện của người khác.
2.	Yên ủi những kẻ ngã lòng -những người cần sự khuyên bảo liên tục để vươn lên trên những hoàn cảnh khó khăn của mình và đứng vững vàng vì cớ Chúa.
1.	Theo cách dịch của bản KJV, yên ủi những kẻ tính thần yếu đuối, Ockenga nhận định: "Nếu chữ này nói đến tính thần yếu ớt, chúng ta sẽ vẫn an ủi họ. Dường như họ sẽ nhóm lại khi Tin Lành được rao giảng ra." Nhưng chẳng phải đây là sự góp phần của Tin Lành và của hội thánh Cơ Đốc sao? ít ra cũng có một nơi chốn để họ tìm thấy sự đồng cảm, tình yêu và sự quan tâm.
3.	Nâng đỡ kẻ yếu đuối - tức là giúp những người yếu đuối về mặt tâm linh, đạo đức hoặc thuộc thể. Sự nâng đỡ về mặt thuộc linh và đạo đức cho những người vốn yếu đuối ữong đức tin chắc có lẽ là ý tưởng chính ở đây, dầu vậy, chúng ta đừng nên loại bỏ sự giúp đỡ tài chánh nữa.
4.	Phải nhịn nhục đối với mọi người - bày tỏ ơn nhẫn nại khi người khác có khuynh hướng gây bực mình và khiêu khích.
5:15 Giờ đây nói đến những Cơ Đốc nhân nói chung, Phaolô cấm mọi tư tưởng trả đũa. Phản ứng tự nhiên là đánh trả lại, ăn miếng trả miếng. Nhưng Cơ Đốc nhân nên ở trong mối tương giao với Chúa Jêsus để sẽ phản ứng theo cách siêu nhiên. Nói cách khác, tự ưong bản năng, Cơ Đốc nhân sẽ bày tỏ sự nhân từ và yêu thương với những tín hữu khác cũng như với cả người chưa tín Chúa nữa.
5:16 Sự vui mừng có thể là kinh nghiệm không ngừng của Cơ Đốc nhân, thậm chí Ương những nghịch cảnh kinh khiếp nhất, vì Đấng Chrỉst là nguồn và mục tiêu cho sự vui mừng của người ấy, và Đấng Christ đang nắm quyền tể trị ương những hoàn cảnh . Nhân tiện, "Hãy vui mừng mãi mãi" là câu ngắn nhất trong Kinh Thánh tiếng Hy lạp, dẫu rằng "Đức Chúa Jêsus khóc" là câu ngắn nhất trong Bản Anh ngữ.
5:17 Cầu nguyện phải là thái độ luồn luôn có của Cơ Đốc nhân - không phải người bỏ những bổn phận thường lệ của mình và hoàn toàn dành hết thì giờ cầu nguyện, cầu nguyện tại những thì giờ đều đặn nhất định; cũng cầu nguyện cách tùy ứng khi có nhu cầu; và hưởng sự thông công liên tục với Chúa qua sự cầu nguyện.
5:18 Tạ ơn Chúa phải là cảm tính bẩm sinh của Cơ Đốc nhân. Nếu Rôma 8:28 là đúng, thì chúng ta phải có thể ca ngợi Chúa luôn luôn, ừong mọi hoàn cảnh, và vì mọi việc, miễn là khi tạ om Chúa như vậy chúng ta không viện cớ bào chữa tội lỗi.
Ba thói quen tốt này được gọi là trật tự thường trực của hội thánh. Chúng đại diện cho ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jẽsus đối với chứng ta. Những chữ trong Đức Chúa Jêsus nhắc chúng ta nhớ Ngài dạy những điều này trong chức vụ tại thế của Ngài và Ngài đang là hiện thân sống động cho những điều Ngài dạy dỗ. Bằng sự dạy dỗ và nêu gương, Ngài bày tỏ cho chúng ta biết ý muốn của Đức Chúa Trời về sự vui mừng, cầu nguyện và tạ ơn.
5:19 Bốn câu tiếp theo dường như đề cập đến hành vi trong hội chúng.
Dập tắt Thánh Lỉnh nói đến việc làm nghẹt ngòi công việc Ngài giữa vòng chúng ta, giới hạn và ngăn ưỗ Ngài. Tội lỗi dập tắt Thánh Linh. Những truyền thống dập tắt Ngài. Những quy luật và điều lệ của con người lập ra ứong sự
thờ phượng chung dập tắt Ngài. Mất hiệp một cũng dập tắt Ngài. Có người nói: "Những ánh mắt lạnh lùng, những lời nói khỉnh thường, sự ỉm lặng, cố ý khinh thường, cũng đã đủ dập tắt Ngài rồi. Sự chỉ trích thiếu cảm thông cũng vậy." Ryrie nói Thánh Linh bị dập tắt bất cứ khi nào chức vụ của Ngài bị bóp nghẹt ừong mỗi cá nhân hay trong hội thánh.
5:20 Nếu liên kết câu này với câu đi trước, thì ý tướng ở đây là: chúng ta dập tắt Thánh Linh khi chúng ta khỉnh dể các lời tiên tri. Lấy ví dụ, một anh em trẻ tuổi có thể nói một câu thiếu tế nhị nào đó trước hội thánh. Bằng cách chỉ trích người ấy đến nỗi khiến người hổ thẹn về lời làm chứng của mình cho Đấng Christ, thì chúng ta đã dập tắt Thánh Linh.
Theo ý nghĩa chính yếu của từ ngữ này trong Tân Ước, nói tiên tri có nghĩa là nói ra lời của Đức Chúa Trời. Những lời nói được soi dẫn của các tiên ưi được bảo tồn cho chúng ta ưong Kinh Thánh. Theo ý nghĩa thứ yếu, nói tiên tri có nghĩa công bố ý muốn của Chúa đúng như đã được bày tỏ ữong Kỉnh Thánh.
5:21 Chúng ta phải đánh giả những gì mình nghe, và giữ vững những điểu gì lành, chòm thật và đúng. Tiêu chuẩn để chúng ta xem xét mọi sự giảng dạy chính là Lời Đức Chúa Trời. Hết lúc này đến lúc khác, sẽ có những sự lạm dụng mỗi khi Thánh Linh được tự do tuyên phán qua nhiều anh em khác nhau. Nhưng đập tắt Thánh Linh không phải là cách để giải quyết những nạn lạm dụng này.
Dr. Denney viết:
Một buổi nhóm cởi mở, tự do nói tiên tri, một buổi nhóm trong đó ai cũng có thể nói khi Thánh Linh ban cho người ấy lời nói là một trong những nhu cầu cấp thiết cho hội thánh hiện đại.17
5:22 Hãy xem xét mọi việc, điểu chi lành thì giữ lấy. Có thể nói đến việc nói tiếng lạ giả, những lời tiên tri giả, hoặc những sự dạy dỗ giả, hoặc có thể nói đến điều ác nói chung.
A. T. Pierson nói có bảy khuôn khổ suy nghĩ đặc trưng cho Cơ Đốc nhân ương câu 16-22:
Ì. Khuôn ca ngợi (câu 16). Thấy mọi cách đối đãi của Đức Chúa Trời là cao ương vô hạn.
2.	Khuôn cầu nguyện (câu 17). Đừng bao giờ để sự cầu nguyện trớ nên không phù hợp hoặc bất lịch sự.
3.	Khuôn tạ em (câu 18). Ngay cả ương những hoàn cảnh không chút dễ chịu cho xác thịt này.
4.	Khuôn Thánh Lỉnh (câu 19). Ngài phải có ừọn quyền tự do ương và qua chúng ta.
5.	Khuôn giáo huấn (câu 20). Bất cứ phương tiện nào mà Đức Chúa Trời muốn sử dụng.
ó. Khuôn suy xét (câu 21). Đối chiếu I.Giăng 4:1. Hãy thử nghiệm tất cả mọi sự bằng Lời Đức Chúa Trời.
7. Khuôn nên thánh (câu 22). Nếu điều ác thành hình trong tâm trí bạn, hãy tránh điều ác ấy ngay.18
IV. LỜI CHÀO THĂM CUỐI CHO TÍN HỮU TÊSALÔNICA (5:23-28)
5:23 Giờ đây, Phaolô cầu thay cho sự nên thánh của Cơ Đốc nhân. Nguồn
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của sự nên thánh là Đức Chúa Trời bình an. Phạm vi được tìm thấy ương những từ ngữ trọn vẹn, có nghĩa là mọi phần ữong con người của anh em."
Câu này đã bị một số người nhào nặn để chứng minh giáo lý "thánh khiết" về sự nên thánh hoàn toàn - tức là một tín hữu có thể trở nên hoàn toàn vổ tội Ương đời này. Đương nhiên, đây không phải là điều Phaolô muốn nói khi ông cầu nguyện "nguyền xỉn chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn." Không phải ông đang cầu xin sự xóa sạch bản tánh tội lỗi, nhưng đúng hơn là cầu xin để sự nên thánh sẽ mở rộng đến mọi phần ương con người họ - tâm thẩn, linh hồn và thân thể.
Sự NÊN THÁNH
Có bốn giai đoạn nên thánh Ưong Tần Ước - trước khi hoán cải, nên thánh về địa vị, nên thánh về nếp sống đạo hay nên thánh tiệm tiến, và nên thánh trọn vẹn.
Ì. Ngay cả khi chưa được cứu, người ấy vẫn được biệt riêng ở ương địa vị được đặc ân bề ngoài. Vì vậy, chúng ta đọc ương I.Côrinhtô 17:14, thấy một người chồng chưa tín được nên thánh bởi người vợ đã tin của mình. Đây là sự nên thánh trước khi hoán cải (pre-conversion sanctìũcation).
2. Một người khi được tái sinh, thì ngay lúc ấy người được nên thảnh vê mặt địa vị (positỉonalỉy sanctiũed) nhờ sự liên hiệp với Đấng Christ. Điều này có nghĩa người được biệt ra khỏi thế gian để biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Điều này được nói đến Ương những phân   đoạn   như   Côngvụ 26:18;
I.	Côrinhtô 1:2; 6:11; II.Têsalônica 2:13;
Hêbơrơ 10:10, 14.
3.	Nhưng rồi có sự nên thánh tiệm tiến (progressive sanctiũcation). Đây là sự biệt riêng tín đổ ữong hiện tại ra khỏi thế gian, tội lỗi và bản ngã để biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Đây là tiến ữình để bởi đó người càng trở nên giống như Đấng Christ hơn. Đây là sự nên thánh mà Phaolô cầu xỉn cho tín hữu Têsalônica. Điều này cũng được tìm thấy   trong   I.Têsalônica   4:3, 4;
II.	Timôthê 2:21. Sự nên thánh do
Thánh Linh đem lại khi chúng ta vâng
lời Đức Chúa Trời (Giăng 17:17;
Il.Côrinhtô 3:18). Sự nên thánh trong
nếp sống đạo như thế là một tiến ừình
phải cứ tiếp tục chừng nào tín hữu còn
sống ưên đất. Tín hữu sẽ không bao giờ
đạt đến sự Ưọn lành hay tình ừạng
không phạm tội trên đất này, nhưng
nên luôn luôn tiến tới mục tiêu đó.
4.	Sự nên thánh ữọn vẹn (peđect sanctiũcation) nói đến tình trạng cuối cùng của tín hữu ương Thiên đàng. Khỉ người đi ở với Chúa, về mặt đạo đức người sẽ MỞ nên giống với Chúa, được biệt riêng khỏi tội lỗi cách hoàn toàn và chung quyết (I.Giăng 3:1- 3).
Sứ đồ cũng cầu xỉn Chúa gìn giữ tín hữu Têsalônica. Sự gìn giữ này sẽ bao gồm toàn bộ con người - tâm thần, linh hồn và thân thể. Hãy lưu ý thứ tự này. Con người luôn luôn nói thân hồn linh. Đức Chúa Trời luôn luôn nói tâm thần, linh hổn và thân thể. Trong sự tạo dựng lúc ban đầu, tâm linh là quan ưọng nhất, thân thể là sau cùng. Tội lỗi đã đảo ngược trật tự này; con người sống vì
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thân thể và bỏ bê phần tâm lỉnh. Khỉ cầu thay cho nhau, chúng ta nên tuân theo ưật tự của Kinh Thánh, đặt phúc lợi tâm linh lên ưên nhu cầu thuộc thể.
Từ câu này và nhiều câu khác, rõ ràng chúng ta là những hữu thể có ba phần. Tâm linh của chúng ta là phần giúp chúng ta có sự thông công với Chúa. Linh hồn chúng ta liên quan đến cảm xúc, ước muốn tình cảm những thiên hướng (Giăng 12:27). Thân thể của chúng ta là căn nhà mà thân vị chúng ta ở ương đó (Il.Côrinhtô 5:1).
Tất cả mọi phần của chúng ta đều cần được giữ vẹn, tức là được giữ đầy đủ và lành mạnh. Một nhà giải kỉnh đề nghị những nhu cầu cần được gìn giữ như sau:
1.	Tầm thần được giữ khỏi (a) mọi điều nào làm ô uế nó (Il.Côrinhtô 7:1); (b) mọi điều nào cản ưở lời làm chứng của Thánh Linh cho mối quan hệ của tín đồ với Đức Chúa Trời (Rôma 8:16); hoặc (c) mọi điều nào cản trở sự thờ phượng mà Ngài tìm kiếm (Giăng 4:23; Philíp 3:3).
2.	Linh hồn được giữ khỏi (a) những ý tưởng xấu (Mathiơ 15:18,19; Êphêso 2:3); (b) những thèm khát của xác thịt đang tranh chiến chống lại linh hồn (I.Phierơ 2:11); và (c) những sự tranh chiến và sự xung đột (Hêbơrơ 12:15).
3.	Thân thể khỏi (a) sự ô uế
(I.Têsalônica 4:3-8); và (b) những cách
rá dụng xấu xa (Rôma ố: 19).
Có người không công nhận người chưa được cứu có tâm linh. cỏ lẽ họ căn cứ điều này ưên sự kiện những người chưa được cứu đã chết phần tâm lỉnh (Êphêsô 2:1). Tuy nhiên, sự kiện người chưa được cứu chết về phần tâm linh không có nghĩa họ không có tâm lỉnh. Điều này có nghĩa họ đã chết đối với sự tương giao với Chúa. Tâm linh của họ có thể vẫn rất sống động, chẳng hạn như khi tiếp xúc với thế giới tà thuật, nhưng họ chết đối với Đức Chúa Trời.
Lenki cảnh cáo:
Rất nhiều người thỏa lòng với một Cơ Đốc giáo bán phần, một số phần trong đời sống họ vẫn còn theo thế gian. Những lời khuyên của sứ đồ liên tục đâm sâu vào những ngóc ngách trong bản chất của chúng ta để không một phần nào có thể thoát khỏi sự thanh tẩy}9
Lời Cầu nguyện tiếp tục ước ao sự nên thánh và gìn giữ của Đức Chúa Trời cũng sẽ mớ rộng đến mọi phần ương cá tánh của họ để tín hữu sẽ không chỗ trách được khỉ Đức Chúa Jẽsus Chrỉst chúng ta đến. Điều này dường như nói đến Ngai Đoán Xét của Đấng Christ, là điều xảy ra sau Sự cất Lên. Lúc đó, đời sống, sự phục vụ và lời làm chứng của Cơ Đốc nhân sẽ được duyệt xét, và người sẽ được ban thưởng hay bị mất phần thưởng.
5:24 Như đã biết ừong 4:3, ý muốn của Đức Chúa Trời là chúng ta nên thánh. Ngài đã kêu gọi chúng ta để cuối cùng chúng ta đứng không chỗ trách được trước mặt Ngài. Sau khi đã bắt đầu công tác này Ương chúng ta, Ngài sẽ làm cho trọn (Philíp 1:6). Đấng gọi chúng ta chính là Đấng thành tín với lời Ngài đã hứa.
5:25 Khi Phaolô kết thúc, ông xỉn các thánh đổ cầu thay cho ông. ỏng không bao giờ thôi cần sự cầu nguyện, và chúng ta cũng không bao giờ hết cần. Không cẩu thay cho anh em cùng đức tín là một tội.
5:26 Tiếp theo, ông xin hết thảy các anh em hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Thời bấy giờ, đây là phương thức chào thăm được chấp nhận. Tại một số nước, vẫn còn phong tục người nam hôn người nam, và nữ hôn nữ. Có một số nền văn hóa khác người nam hôn người nữ và ngược lại. Nhưng thường thì điều này đã dẫn đến lạm dụng và đã phải bị bỏ đi.
Chúa không thiết lập nụ hôn này như một hình thức chào thăm quy định, và các sứ đồ cũng không dạy nó như một bổn phận. Kinh Thánh khôn ngoan cho phép nhiều phương thức chào thăm khác nhau ừong những nền văn hóa khỉ việc hôn nhau có thể dẫn đến sự buông thả vào tính dục. Thánh Lỉnh Đức Chúa Trời tìm cách ngăn ngừa những điều bất quy tắc như thế bằng cách quả quyết cái hôn ấy phải thánh.
5:27 Sứ đồ trang Ưọng truyền lệnh đọc thơ này cho hết thảy anh em thánh (bản Việt Ngữ không có chữ thánh).20 Cần lưu ý hai điểm tại đây:
1.	Phaolô làm cho thơ tín có thẩm quyền của Lời Đức Chúa Trời. Cựu Ước được đọc công khai Ương nhà hội. Giờ đây, thơ tín này sẽ được đọc lớn tiếng ưong các hội thánh.
2.	Kinh Thánh là dành cho mọi Cơ Đốc nhân, chứ không phải chỉ cho một nhóm nội bộ hay một đẳng cấp cỏ đặc quyền nào đỏ. Toàn bộ những chân lý của Kỉnh Thánh là dành cho mọi thánh đổ.
Denney quả quyết rất khôn ngoan:
Tin Lành không hề cản trở ai đạt được thành tựu trong sự khôn ngoan hay trong sự nhân lành; và không có dấu hiệu nào chắc chắn về lòng vô tín và phản bội trong hội thánh hơn là việc cứ giữ cho thuộc viên ở trong tình trạng làm học trò mãi mãi hoặc ở trong tình trạng thiểu số, ngăn trở thuộc viên tự do sử dụng Kinh Thánh, và chăm chú làm sao để không đọc toàn bộ nội dung Kinh Thánh cho tất cả anh em.21
Lưu ý rằng ứong câu 25- 27, chúng ta có ba bí quyết cho đời sống Cơ Đốc thành công: (1) cầu nguyện (câu 25); (2) tình yêu thương đối với anh em tín hữu, là điều nói đến mối thông cồng (câu 26); và (3) đọc và nghiên cứu Lời Chúa (câu 27).
5:28 Cuối cùng, chúng ta có phần kết thúc đặc trưng của Phaolô. ổng mở đầu thơ thứ nhất gởi cho người Têsalônica với ân điển, và giờ đây ông kết thúc thơ với cùng một chủ đề. Đối với vị sứ đồ, Cơ Đốc giáo là ân điển từ đầu đến cuối. Amen.
CHÚ THÍCH
'(Giới Thiệu) James Everett Frame, A Critícaỉ and Exegeticaỉ Commentary ôn the Epistles of su Paul to the Thessalonians, (ICC), ưang 37.
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nhưng câu này có ừong đại đa số các thủ bản. Rất dễ để bỏ sót câu này khi sao chép vì nó gần như giống y hệt với cụm từ được dùng ngay trước đó.
4(1:4) Xem Êphêsô Ì, phần "Phụ Lục Về Sự Lựa Chọn của Đức Chúa Trời."
5(1:10) Wood, RrstLetter, ữang 17.
6(2:1) James Denney.
7(2:1) Elliot, Eiisabeth, Chủ biên. TheJoumals ofJim Elliot, ưang 218.
8(2:13) Walter Scott.
9(3:2) Minister chỉ là một từ ngữ Latin chỉ về đầy tớ (servant)
10(3:13) Marvin Vincent, Word Studiesin theNew Testament, IV:34.
11 (4:6) Oscar Wilđe, người đã bỏ người vợ đáng yêu của mình để quan hệ đồng tính luyến ái.
12(4:8) Bản văn phê bình (NU) ghi là "Đấng cũng ban."
13(4:17) Quá khứ phân từ trong tiếng Latin raptus, ra từ động từ rapere. Cách dùng chữ chính xác của Jerome trong bản Vulgate là "rapiemur cùm illis" (chúng ta sẽ được cất lên cùng với họ).
14(5:10) Những từ ngữ ương nguyên văn như sau: thức trong 5:10 và tính thức trong 5:6 là của chữ grũgoreũ (nguồn gốc của tên gọi giống đực "Gregory," hay "thức canh"). Ngủ trong 5:6,7 ra từ chữ katheudũ, và chữ có thể nói đến giấc ngủ theo nghĩa đen hoặc "sự lười biếng và thờ ơ thuộc linh" (Arndt và Gỉngrich). Trong 4:13-15, [ngủ) dịch từ chữ koimaũ
15(5:12) James Denney, The Episties to Thessalonians, ừang 205.
16(5:13) Để luận giải chi tiết về trưởng lão, xem phần giải nghĩa I.Timothê 3:1-7 và Tít 1:5-9
17(5:21) Denney, Thessalonians, ừang 244.
18(5:22) Arthur T. Pierson.
19(5:23) R. c. H. Lenski, The Interpretation ofSt PauVs Epistles to the Colossians, to the Thessalonians, to Timothy, to Titus, and Philemon, Ưang 364.
20(5:27) Bản văn phê bình bỏ qua chữ "thánh."
21 (5:27) Denney, Thessalonians, trang 263, 264.
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THƠ THỨ HAI GỞI CHO NGƯỜI TÊSALÔNICA

Giới Thiệu
"Cũng như trong bức thơ thứ nhất, vị sứ đồ không lập tức tìm cách xử lý sai phạm, Nhưng chuẩn bị tấm lòng của các thánh đồ dần dần ở mọi mặt để họ hiểu rõ lẽ thật và loại bỏ sai phạm một khi nó được phơi bày. Đây là phương cách ân điển và khôn ngoan của Đức Chúa Trời; tấm lòng phải được sửa đúng, chứ không phải chỉ xử lý sai phạm hoặc xử lý điều ác."
William Kelly
I.	Vị Trí Độc Đáo Trong Kinh Thánh
Những lẽ thật quan trọng được tìm thấy trong Bức Thơ nhỏ này vừa mang tính giáo lý vừa có tính thực tế. Phaolô giải thích thêm và sửa cho đúng sự hiểu biết của người Têsalônica về Sự Trở Lại Lần Thứ Nhì của Chúa Jêsus và sự hiện ra của người tội ác. ổng cũng đưa ra những lời khuyên đúng đắn cho những kẻ dùng sự sắp Trở Lại của Chúa như là một cái cớ để không làm việc - thì cũng bảo họ đừng ăn nữa!
li- Quyển Tác Giả
Phải nói rằng ngoại chứng của thư
II.	Têsalônica thậm chí còn mạnh mẽ hem cả I.Têsalônica. Không những thư này được chứng thực sớm bởi Polycarp, Ignatius và Justin (cũng như được phát hiện ừong phần mở đầu của Marcion và kinh Muratorian), nhưng Irenaeus đã trưng dẫn đích danh II.Têsalônica.
Vì Thư này quá ngắn, nên không có nhiều nội chứng như I.Têsalônica, nhưng nó thật sự bổ sung và hết sức hài hòa với thư I.Têsalônica, đến nỗi chỉ một vài học giả ngần ngại chấp nhận xuất xứ Phaolô của nó.
III.	Thời Điểm Viết
II.Têsalônica được viết để ưả lời cho những vấn đề sâu xa hem cũng như những hiểu lầm ở các phần ương ì Têsalônica. Vài tháng, thậm chí vài tuần là tất cả thời gian cần thiết giữa hai Bức Thư này. Phaolô, Sin vanh và Timôthê vẫn ồ cùng nhau (1:1), và Côrinhtô là thành phố duy nhất nơi chúng ta đọc thấy họ cùng có mặt (Công vụ. 18:1,5). Vì vậy, niên đại là khoảng đầu thập kỷ 50, có lẽ năm 50 hoặc 51 A.D.
IV.	Bối Cảnh Và Chủ Để
Có ba lý do chính để viết một Bức Thư nữa, dầu là quá sớm sau Bức Thư thứ nhất. Các thánh đồ đang bị bắt bớ và cần được khích lệ (đoạn 1). Họ đang bị sai lạc về Ngày của Chúa và cần được soi sáng (đoạn 2). Một số người đang sống lười nhác trước viễn cảnh Chúa Trớ Lại cần phải được sửa đúng (đoạn 3).
Về Ngày Của Chúa, nhiều tín hữu lo sợ rằng họ đã bước vào thời kỳ đó rồi. Nỗi lo sợ của họ được củng cố thêm bới những tín đồn sai lạc rằng chính Phaolô đang dạy dỗ rằng Ngày của Chúa đã
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đến rồi. Vì vậy, vị sứ đồ phải trực tiếp	Chúa, sẽ có sự bội đạo lớn, sự ngăn ưở
gởi Bức thư này.	sẽ bị cất đi, và người tội ác sẽ hiện ra.'
Rõ ràng là Ngày của Chúa và Chúa       Để hiểu đúng bức thư này, không gì
đến, tức là Sự Cất Lên của hội thánh	quan ừọng hơn là phải phân bịệt gUk
không phải là mót. Các thánh đồ không	c,     ị»   xr .        oi.    . ò , T 2.
" ,  " "      , ,     7   2	Sự Cất Lên, Ngày Của Chúa, và Sự Trơ
sơ Chúa đã đến; mà lo sơ ho đã ở Ương	T . „,      ' ,	m      . , ' ,
nZ rT • XI      •   *	'  KI "	Lai Trì Vì của Đấng Christ. Ngày của
Cơn Đại Nạn, giai đoạn đâu của Ngày    • •
Của Chúa	Chúa được xác định qua những lời ương
Phaolô không hề dạy bất cứ sự kiện	I.Têsalônica 5:2. Phân biệt giữa Sự cất
nào phải xảy ra trước khi có Sự Cát Len.	Lên và Sự Hiện Ra được nêu ở Phần
Nhưng ông dạy rằng trước Ngày của	Phụ cho II.Têsalônỉca Ì :7.
BỐ CỤC
I. LỜI CHÀO THĂM (1:1-2)
li. PHAOLÔ VÀ NGƯỜI TÊSALÔNICA (1:3-12)
A. Phaolô Mắc Nợ Những Lời cảm ơn (1:3-5) B. Sự Phán Xét Công Bình của Chúa (1:6-10) c. Phaolô Cầu nguyện Cho Các Thánh Đồ (1:11-12) HI. VỀ NGÀY CỦA CHÚA (2:1-12)
A. Lời Kêu Gọi Hãy Vững Vàng (2:1,2) B. Người Tội Ác (2:3-12)
IV.	LỜI CẢM TẠ VÀ CẦU NGUYỆN (2:13-17)
A. Phaolô Cảm tạ Chúa Vì Các Thánh Đồ Được Thoát Khỏi Sự Đoán Xét (2:13,14)
B. Phaolô Cầu nguyện Để Các Thánh Đồ Được Yên ủi Và Vững Lòng (2:15-17) '_
V.	LỜI KHUYÊN THỰC TIỄN (3:1-15) A. Cầu Nguyện Cho Nhau (3:1-5)
B. Xử lý Kẻ Không Vâng Lời (3:6-15) VI LỜI CHÚC PHƯỚC VÀ LỜI CHÀO (3:16-18)

CHÚ	GIẢI
I. LỜI CHÀO THĂM (1:1,2)	hội này với hội của những người ngoại.
1:1 Sỉnvanh và Tỉmôthẽ đã ở cùng	Và trong Đức Chúa Jêsus Christ chỉ rõ
Phaolô khi ông viết Bức Thơ này từ	đây là hội của người Cơ Đốc.1
thành Côrinhtô. Thơ này được gởi cho	1:2 Vị sứ đồ không cầu đanh tiếng,
hội thánh Têsalônỉca; ở đây bày tỏ sự	sự giàu có, hoặc sự dễ chịu cho các
kết hợp về người lẫn vị trí địa lý. Trong	thánh đồ, nhưng ông cầu xin ân điển và
Đức Chúa Trời, Cha chúng ta phân biệt	sự bình an. Ân điển ban sức mạnh để
làm mọi sự theo ý muốn của Chúa, và bình an đem lại sự bình tịnh ương mọi tình huống. Người ta còn có thể ao ước gì hơn nữa cho mình hoặc cho người khác?
Ân điển và sự bình an đến bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta, và Đức Chúa Jẽsus Christ. Ân điển đi trước sự bình an; chúng ta phải biết ân điển của Chúa trước khi kinh nghiệm được sự bình an của Ngài. Phaolô nhắc đến Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Đức Chúa Jẽsus Chrỉst như là các nguồn cung ứng ngang bằng của các phước hạnh này, hàm ý sự bình đẳng giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.
li. PHAOLÔ VÀ NGƯỜI TÊSALÔNICA (1:3-12)
A. Phaolồ Mắc NỢ Những Lời Cám ơn (1:3-5)
1:3 Bức thư này bắt đầu với lời cảm ơn các thánh đồ. Đọc điều này chúng ta nghe được nhịp tim đập của người tôi tớ thật của Chúa vui mừng về các con cái thuộc linh yêu dấu của mình. Đối với ông, cảm tạ là một bổn phận không ngừng đối với Đức Chúa Trời, và đó cũng là một bổn phận xứng hiệp xét về đức tin và lòng yêu thương của các Cơ Đốc nhân. Đức tín của họ đã có những tiến bộ đáng ngạc nhiên, mọi người không trừ một ai đều bày tỏ lòng yêu thương ngày càng gia tăng đối với nhau. Đây là lời cầu nguyện được nhậm của vị sứ đồ (ì Têsalônica 3:10,12).
Hãy lưu ý thứ tự: trước hết là đức tin, sau đó là tình yêu thương. CH. Mackintosh viết rằng: "Đức tín đưa chúng ta tiếp xúc với dòng suối tình yêu bất tận trong chính mình Đức Chúa
Trời, và kết quả tất yếu đó là lòng yêu thương chúng ta ưảỉ ra cho hết thảy những người thuộc về Ngài."
1:4 Sự tiến bộ thuộc linh của họ đã khiến Phaolô và những người phụ tá ông khoe họ với các Hội Thánh khác của Đức Chúa Trời. Họ vẫn bền đỗ và đầy đức tín bất chấp những sự bắt bớ họ đang chịu. Nhịn nhục ồ đây là sự bền lòng hoặc kiên trì.
1:5 Sự kiện họ vẫn đứng vững cách can đảm ương những bắt bớ và khốn khó là dấu hiệu cho thấy cách đối xử công bình của Đức Chúa Trời. Ngài đang hậu thuẫn họ, làm mạnh mẽ họ, khuyến khích họ. Nếu không nhận được sức mạnh thiên thượng của Ngài, họ sẽ không bao giờ có thể chứng tỏ sự nhịn nhục và đức tín như vậy khi chịu khổ cho Đấng Christ.
Sự nhịn chịu dũng cảm của họ chứng tỏ họ xứng đáng cho nước Ngài. Điều này không gợi ý rằng bởi công lao riêng của mỗi người khiến họ được vào nước Trời; bất cứ ai có mặt ữong nước Trời cũng chỉ nhờ công lao của Đấng Christ mà thôi. Nhưng những người đã chịu khổ vì nước Trời ở đây chỉ ra rằng họ sẽ được ồ giữa vòng những người sẽ đổng trị với Ngài ương ngày hầu đến (Rôm. 8:17; li Tim. 2:12).
E.w. Rogers, khi chú giải về cụm từ anh em nên xứng đáng cho nước Ngài, nói rằng:
Điều này có liên quan đến trách nhiệm của con người, về mặt quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, chúng ta đã được chấp nhận là người dự phần cơ nghiệp các thánh đồ trong ánh sáng, và sự chấp nhận này duy do bởi
sự kết hiệp của chúng ta với Đấng Christ qua sự chết và sự sống lại của Ngài. Chúng ta được ban ơn trong Con yêu dấu của Ngài, hoàn toàn không phụ thuộc vào bất cứ điều gì trong chính bản thân mình, trước khi hoặc kể từ khi chúng ta được cứu. Nhưng Đức Chúa Trời đã cho phép dân sự Ngài trải qua những bắt bớ và hoạn nạn để phát triển trong họ những phẩm hạnh tốt nhất khiến họ "xứng đáng là công dân" của nước ấy.
Một số các sứ đồ vui mừng vì đã được kể là xứng đáng chịu khổ vì danh Chúa. Phaoỉô cầu nguyện cho người Têsalồnica rằng Đức Chúa Trời kể họ xứng đáng với sự kêu gọi của họ chắc chắn không hề liên quan đến việc thêm bất cứ điều gì vào công lao của Đấng Christ. Thập tự giá đã khiến người tin Chúa xứng đáng với địa vị của mình trong nước Trời, nhưng sự nhịn nhục và đức tin trong hoạn nạn cho thấy đó là người xứng đáng với nước Thiên Đàng về mặt phẩm hạnh. Giữa vòng các thành viên của bất cứ cộng đồng nào trên đất cũng có những người gây tai tiếng, làm những điều không xứng đáng. Phaolô đã cầu nguyện để điều đó không xảy ra giữa vòng các thánh đồ*
B. Sự Phán Xét cong Bình Của Bức Chúa Trời (1:8-10)
1:6 Hành động công bình của Đức Chúa Trời đượcnhìn thấy theo hai cách - trừng phạt kẻ bắt bớ và ban sự nghỉ ngơi cho người bị bắt bớ.
Wỉlliam nói rằng:
Sự CẤT LÊN
Hành động của Đức Chúa Trời khi cho phép con dân Ngài bị bắt bớ, và cho phép sự tồn tại của những kẻ bắt bớ họ, có một mục tiêu kép - trước hết, để thử nghiệm sự xứng hiệp của con dân Ngài cho sự cai trị (c. 5); và thứ nhì, để tỏ rõ kẻ bắt bớ họ xứng đáng phải chịu sự đoán phạt.
1:7 Chúa sẽ hình phạt kẻ thù của dân sự Ngài, cũng như ban thưởng sự nghỉ ngơi cho những người đã vì Ngài mà chịu khổ.
Chúng ta không nên kết luận từ câu 7 rằng những thánh đồ chịu khổ không được giảm bớt hoạn nạn cho đến chừng Đấng Christ từ ười Mỗ lại giữa ngọn lửa hừng. Khi người tín Chúa qua đời, người ấy được nghỉ ngơi. Những tín hữu đang sống sẽ được nghỉ ngơi khỏi mọi căng thẳng lúc Chúa cất hội thánh lên. Câu này muốn nói khi Chúa đổ sự đoán xét ưên những kẻ thù nghịch Ngài, các thánh đồ sẽ được thế gian chứng kiến đang vui hưởng sự nghỉ ngơi.
Thời điểm báo thù công bình của Chúa là khi Đức Chúa Jẽsus Chrisỉ hiện ra từ trời với các thiên sứ quyển năng của Ngài. Sự báo thù kẻ gian ác và sự nghỉ ngơi dành cho người tin Chúa có ưong sự đến của Ngài. Giai đoạn nào lúc Chúa đến được ám chỉ ở đây? Rõ ràng là giai đoạn thứ ba - sự tỏ mình lúc Ngài đến, khi Ngài cùng các thánh đồ ưỗ lại thế gian
VÀ Sự HIỆN RA
Nhưng có người sẽ hỏi:
"Làm sao chúng ta biết Sự cất Lên và Sự Hiện Ra là hai sự kiện riêng biệt?" Câu trả lời là hai sự kiện này được phân biệt theo Kinh Thánh như sau:




sự Cất Lẽn
1. Đấng Christ đến nơi không trung
(ITẽs.4:17)	
Sự Hiện Ra
Ì. Ngài đến trên đất (Xa. 14:4).




2. Ngài đến để tiếp rước các thánh đồ (ITês. 4:16,17) 2. Ngài đến với các thánh đồ (ì Tês. 3:13; Giũ đe 14).
3. Sự cất lên là một huyền nhiệm, nghĩa là một lẽ thật chưa được biết đến trong thời Cựu Ước (ì Côr. 15:51) 3. Sự Hiện Ra không phải là một điều huyền nhiệm; đây là chủ đề của nhiều lời tiên tri toong Cựu Ước (Thi. 72; Ês. li; Xa. 14).
4. Kinh thành không hề nói việc Đấng Christ đến tiếp rước các thánh đồ phải có sự báo trước của các điềm ưên ười.
4. Việc Ngài ưở lại với các thánh đồ sẽ được báo trước bởi các dấu hiệu trên trời (Mat.24:29,30).
5. Sự Cất Lên được kể là một với Ngày
Của Đấng Christ (ì Côr. 1:8; li Côr.
1:14; Phỉ. 1:6,10). 	
5. Sự Hiện Ra cũng được coi là Ngày của Chúa (li Tês. 2:1-12).
6. Sự Cất Lên được trinh bày như một thời điểm phước hạnh (ì Tês. 4:18).
6. Nhấn mạnh chính yếu của sự Hiện Ra là sự đoán phạt (li Tês. 2:8-12).
7. Sự Cất Lên xảy ra ữong giây lát, trong chớp mắt (ì Côr. 15:52). Điều này hàm ý mạnh mẽ rằng thế gian sẽ không được chứng kiến sự kiện đó.

7. Sự Hiện Ra sẽ được cả thế giới xem thấy (Mát 24:27; Khải. 1:7).
8. Sự Cất Lên dường như chủ yếu chỉ liên quan đến Hội Thánh (Giăng 14:1-4; ì CÔI". 15:51-58; ì Tês. 4:13-18).
8. Sự Hiện Ra chủ yếu bao gồm Ysơraên, sau đó cũng có các dân ngoại (Mát. 24:1 -25:46).
9. Đấng Christ đến như Sao Mai Sáng Chói (Khải. 22:10).
9. Ngài đến như Mặt Trời Của Sự Công
Bình với sự chữa lành trong cánh Ngài
(Mai. 4:2).	
10. Sự Cất Lên không được đề cập trong các sách Phúc Âm Cộng quan, nhưng được ám chỉ đến nhiều lần trong Phúc Âm Giăng.
10. Sự Hiện Ra là đặc trưng của các sách Cộng Quan, nhưng ít khi được nhắc đến Ưong sách Phúc Âm Giăng.
li. Những người được cất lên là để hưởng phước (ì Tês. 4:13-18). Những kẻ bị bỏ lại là để chịu đoán phạt (ì Tês. 5:1-3).
li. Những người bị (bản tiếng Việt dịch là "được") đem đi chịu đoán phạt. Những người được(bản Tiếng Việt dịch là " bị") đe lại để hưởng phước (Mát. 24:37-41).
12. Không có hệ thống xác định ngày giờ cho các sự kiện đi trước Sự Cất Lên.
12. Có một hệ thống xác định ngày giờ chi ưết cho sự Hiện Ra như 12Ố0 ngày, 42 tháng, 3 năm rưỡi (xem Đan. 7:25; 12:7; 11,12; Khải. 11:2; 12:14; 13:5).
13. Danh hiệu "Con Người" chưa bao giờ được sử dụng trong bất cứ đoạn Kinh Thánh nào nói về Sự cất Lên.
13. Sự Hiện Ra được nói đến như sự đến của Con Người (Mat.l6:28; 24:27, 30, 39; 26:04; Mác 13:26; Luca 21:27).
Cho rằng đây là hai biến cố riêng biệt, vậy làm thế nào chúng ta biết rằng chúng không xảy ra hầu như cùng thời điểm? Làm sao chúng ta biết rằng chúng được tách riêng bởi một sự kiện xen giữa? Ba chứng cớ có thể được đề cập:
Ì. Thứ nhất là dựa ưên lời tiên tri của Đaniên về bảy mươi tuần lễ (Đan. 9:25-27). Chúng ta hiện đang sống trong Thời kỳ Hội Thánh xen giữa, giữa tuần lễ thứ sáu mươi chín và thứ bảy mươi. Tuần lễ thứ bảy mươi là Kỳ Đại Nạn gồm bảy năm. Hội Thánh được cất lên thiên đàng trước Kỳ Đại Nạn (Rôm. 5:9; I.Tês. 1:10; 5:9; Khai 3:10) Sự đến cai trị của Đấng Christ xảy ra sau tuần lễ thứ bảy mươi (Đaniên 9:24; Mathiơ 24).
2.	Hướng chứng cớ thứ nhì của thời kỳ xen vào giữa sự cất Lên và sự Hiện Ra đặt cơ sở trên cấu trúc của sách Khải huyền. Trong ba đoạn đầu, hội thánh được thấy ở ưên đất. Từ đoạn 4 cho đến 19:10 mô tả Cơn Đại Nạn khi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ đổ ừên thế gian đã chối bỏ Con Ngài. Hội Thánh không hề được nhắc đến như là đang ở trên đất Ương thời kỳ này. Hội Thánh dường như đã được đem về ười vào cuối đoạn 3. Trong Khải huyền 19:11, Đấng Christ trở lại trên đất để trị phục kẻ thù nghịch Ngài và lập vương quốc Ngài -vào cuối Kỳ Đại Nạn.
3.	Có một cách xem xét thứ ba đòi hỏi phải có một thời kỳ xen vào giữa việc Đấng Christ đến tiếp rước các thánh đồ và việc Ngài đến với các thánh đổ. Khỉ được cất Lên, hết thảy những người tin Chúa đều được đem đi khỏi thế gian và được ban cho thân thể vinh hiển. Tuy nhiên, khi Đấng Christ trở lại trị vì, sẽ có những người tin Chúa trên đất chưa có thân thể vinh hiển và những người sẽ kết hôn và nuôi dưỡng con cái trong giai đoạn Một ngàn năm (Êsai 11:0,8). Những người tín Chúa này đến từ đâu? Hẳn phải có một giai đoạn giữa sự cất Lên và sự Hiện Ra ữong khoảng thời gian đó, họ đã quy đạo.
Bây giờ sang câu 7, chúng ta thấy sự đến của Đức Chúa Jêsus bằng quyền phép và vinh hiển lớn. Ngài được hộ tống bởi các thiên sứ và quyền phép của Ngài được thực hiện qua họ.
1:8 Ngọn lửa hừng có lẽ ám chỉ
đến Shekinah, đám mây vinh hiển tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời (Xuất 16:10). Hoặc có thể đây là hình ảnh của sự đoán phạt bằng lửa sắp sửa đổ ra (Thithiên 50:3; Êsai 6Ố.-15). Đây có lẽ là hình ảnh sau.
Khỉ Đức Chúa Trời báo thù, đó không phải là sự ưả thù mà là sự báo trả công bình. Không hề có ý tướng của việc "trả đũa" mà đó là việc thi hành sự trừng phạt mà bản tánh công bình thánh khiết của Ngài đòi buộc. Ngài không vui trước sự chết của kẻ ác (Êxê. 18:32).
Phaolô mô tả hai thành phần được chỉ ra cho sự báo trả:
1.	Những kẻ chẳng hể nhận biết Đức Chúa Trời - là kẻ không chịu nhìn biết Đức Chúa Trời chân thật đã được bày tỏ ra qua sự sáng tạo và qua lương tâm (Rôma 1,2).
Họ có thể là những người chưa bao giờ được nghe Tin Lành.
2.	Những kẻ không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jẽsus Chrisỉ
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chúng ta - là những người đã nghe Tin Lành nhưng đã chối bỏ. Tin Lành không chỉ là lời tuyên bố về các sự kiện họ phải tín, mà còn là Đấng họ phải vâng phục. Niềm tin theo ý nghĩa của Tân Ước đòi hỏi sự vâng lời.
1:9 Họ sẽ bị hình phạt. Vị thần không trừng phạt tội lỗi thì không phải là thần. Ý tưởng Đức Chúa Trời yêu thương Ngài không hình phạt tội lỗi đã bỏ qua sự kiện Ngài cũng là Đấng thánh khiết và phải làm đúng lẽ công bình.
Bản chất sự hình phạt được định nghĩa ở đây là sự hư mất đời đời. Từ được dịch là "đời đời" hoặc " mãi mãi" (aiõnios) được dùng bảy mươi lần Ương Tân Ước. Ba lần từ này có nghĩa "muôn đời vô cùng" (Rôma 16:25; ILTimôthê 1:9; Tít 1:2). Những lần khác có nghĩa là bất tận hoặc đời đời. Từ này được dùng ương Rôma 16:26 để mô tả sự tổn tại bất diệt của Đức Chúa Trời (hằng sống).
Sự hư mất không hề hàm ý sự hủy diệt. Mà có nghĩa là mất đi sự lành mạnh hoặc bị hư nát liên quan đến mục đích của sự tồn tại. Bầu rượu mà Chúa Jêsus mô tả Ương Luca 5:37 là "hư đi" (cùng từ gốc được sử dụng ở đây). Chúng không chấm đứt tồn tại, nhưng bị hư nát khi liên hệ đến công dụng tốt hơn.
Câu Kinh Thánh này thường được những người ủng hộ thuyết hậu Đại Nạn dùng để củng cố cho quan điểm cua họ. Họ hiểu câu này nói rằng người tín Chúa sẽ không được nghỉ ngơi và kẻ bắt bớ họ sẽ không bị trừng phạt cho đến chừng Đấng Christ trở lại trị vì, và họ thừa nhận điều này xảy ra vào cuối kỳ Đại Nạn. Như vậy, họ kết luận rằng hy vọng của người tín Chúa là được cất Lên sau kỳ Đại Nạn.
Điều họ không thấy đó là những người Têsalônica nhận bức thư này đều đã qua đời và đã được hưởng sự nghỉ ngơi với Chúa trên Thiên Đàng. Cũng vậy, kẻ bắt bớ họ cũng đều đã chết và đang chịu khổ trong Địa Ngục.
Vậy thì tại sao ở đây Phaolô dường như muốn nói rằng tình ưạng đó sẽ không xảy ra cho đến chừng Đấng Christ ưở lại thế gian ương quyền phép và sự vinh hiển lớn? Lý do là đây sẽ là thời điểm các tình huống này được công khai bày tỏ cho thế gian. Lúc ấy thế gian sẽ thấy người Têsalônica là đúng và những kẻ bắt bớ họ là sai. Người ta sẽ thấy các thánh đồ vui hưởng sự nghỉ ngơi khi họ cùng với Đấng Christ trở lại trong sự vinh hiển. Sự hư mất của các kẻ thù nghịch Đức Chúa Trời vào cuối Cơn Đại Nạn sẽ bày tỏ công khai sự diệt vong của tất cả những kẻ đã làm khổ dân Chúa ở mọi thời đại.
Điều này giúp chúng ta nhớ rằng sự trở lại trị vì của Đấng Christ là thời kỳ tỏ ra. Điều gì đúng từ ban đầu sẽ được bày ra cho cả thế gian xem thấy. Việc tỏ ra này không thực hiện với Sự Cất Lên.
Hình phạt dành cho kẻ ác cũng bao gồm việc bị đày xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyển phép Ngài.
Bị hư mất không có Ngài tức là vĩnh viễn không có Ngài.
1:10 Sự Ngài đến sẽ là thời điểm vinh hiển của Chúa và là điều kinh ngạc cho những kẻ chứng kiến.
Ngài sẽ được sáng danh trong các thánh đồ, nghĩa là Ngài sẽ được tôn trọng bởi những gì Ngài đã làm trong họ và qua họ. Sự cứu rỗi, sự nên thánh và sự vinh hiển của họ sẽ tôn cao ân điển và quyền phép vô song của Ngài.
Ngài sẽ được khen ngợi trong mọi kẻ tin.4 Những người xem kinh ngạc sẽ há hốc miệng khi thấy điều Ngài có thể làm với những con người chẳng có gì hứa hẹn!
Điều nẩy bao gồm các tín hữu Têsalônica nữa, bới vì họ đã nhận và tín lời làm chứng của các sứ đổ. Họ sẽ dự phần vinh hiển và chiến thắng của Ngày ấy, tức là ngày Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra.
Bằng cách ôn lại, chúng ta có thể diễn ý câu 5-10 như sau: "Sự nhịn nhục của anh em ở giữa sự hoạn nạn thật có ý nghĩa. Trong mọi sự đó, Đức Chúa Trời làm thành các mục tiêu công bình của Ngài. Sự chịu đựng bền bỉ của anh em giữa cơn bắt bớ chứng tỏ anh em thuộc về tập thể của những người sẽ dự phần vinh hiển với sự trị vì hầu đến của Chúa. Một mặt, Đức Chúa Trời thi hành sự đoán phạt trên những kẻ hiện làm khổ anh em. Mặt khác, Ngài sẽ ban sự yên nghỉ cho anh em hiện đang chịu khốn khó, cùng với chúng tôi nữa - tức là Phaolô, Sin vanh, và Timôthê. Ngài sẽ đoán phạt những kẻ thù nghịch anh em khi Ngài đến từ ười cùng với các thiên sứ thỉ hành ý muốn Ngài bằng quyền phép của Ngài ương ngọn lửa hừng, hình phạt những kẻ cố tình không biết Đức Chúa Trời và những kẻ cố ý không vâng theo Phúc Âm. Những kẻ này sẽ bị hư mất đời đời, thậm chí bị đày xa cách mặt Chúa và sự bày tỏ của quyền phép Ngài, khỉ Ngài trở lại để được sáng danh trong mọi kẻ tin - kể cả anh em, bởi vì anh em thật đã tín sứ điệp Tin Lành mà chúng tôi đã rao giảng cho anh em."
c. Phaoia cẩn nguyên cho các Thánh đổ (1:11,12)
1:11 Trong các câu trước, vị sứ đồ mô tả sự kêu gọi vinh hiển của các thánh đồ. Họ đã được kêu gọi để chịu bắt bớ, là điều khiến họ xứng hiệp để được trị vì ương nước Chúa. Nay ông cầu nguyện để đời sống họ trong lúc này sẽ được kể là xứng đáng với sự gọi của Ngài,và để quyển phép Ngài giúp họ vâng theo mọi sự thúc giục để làm điều lành, và để hoàn thành mọi công tác mà họ đã lấy đức tin mang lấy.
1:12 Kết quả gồm hai mặt. Thứ nhất, Đức Chúa Jẽsus sẽ được sáng danh trong họ. Điều này có nghĩa họ sẽ đưa ra một sự trình bày chính xác về Ngài cho thế gian, và vì vậy sẽ làm vinh hiển Ngài. Sau đó họ cũng sẽ được vinh hiển trong Ngài. Sự liên hiệp của họ với Ngài, Chúa là Đầu, sẽ mang vinh dự đến cho họ với tư cách các chỉ thể trong thân Ngài.
Đoạn Ì kết thúc với sự nhắc nhở rằng lời cầu nguyện này có thể được nhậm duy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ỉa và của Đức Chúa Jêsus Chrỉst. Vậy, ông kết thúc lời giải thích tuyệt vời về ý nghĩa và kết quả của sự chịu khổ trong đời sống người tín Chúa. Hãy hình dung những người
Têsalônica được khích lệ thể nào khi đọc sứ điệp bảo đảm này!
HI. VỀ NGÀY CỦA CHÚA (2:1-12) A. Lời Kêu Gọi Phải Bén Bỉ (2:1,2)
2:1 Bấy giờ Phaolô bắt đầu sửa lại một sự hiểu lầm đã nổi lên trong tâm trí của các thánh đồ về sự đến của Đức Chúa Jẽsus Christ chúng ta và về Ngày Của Chúa. Các thánh đồ đang chịu sự bắt bớ dữ dội đến nỗi dễ dàng nghĩ rằng họ đã bước vào phần đầu Ngày Của Chúa nghĩa là kỳ Đại Nạn. Và tín đồn đang lan truyền khắp nơi rằng chính vị sứ <fồcũng đã tin và dạy rằng Ngày của Chúa đã đến rồi! Vì vậy ông phải gởi ngay bức thư này.
Một vấn đề quan ương nổi lên trong câu Ì liên quan đến một từ nhỏ mà Phaolô dùng: về (Hy văn huper). Vấn đề ở đây là hoặc ông đang kêu gọi các thánh đồ "về" sự đến của Chúa chúng ta hoặc "bởi" sự đến của Chúa chúng ta. Nếu ý nghĩa đầu được hàm ý, thì cầu Kinh Thánh này đường như dạy rằng Sự cất Lên và Ngày của Chúa là một và cùng một sự kiện, bởi vì những câu theo sau rõ ràng bàn đến Ngày Của Chúa. Nếu nghĩa thứ hai được hàm ý, thì Phaolô đang muốn kêu gọi họ ữên cơ sớ của sự cất Lên trước ngày của Chúa, rằng họ chớ nên tưởng rằng mình đã ở trong Ngày của Chúa. Vấn đề đang còn bị tranh cãi. Chúng ta đồng ý với William Kelley khi ông chấp nhận quan điểm thứ hai: Sự yên ủi về việc Chúa đến được dùng làm động cơ và phương tiện để chống lại những bối rối tạo ra bởi sự trình bày sai lạc cho rằng ngày (của Chúa) đã đến rồi.5
Chúng ta hiểu Phaolô muốn nói rằng: "tôi kêu gọi anh em trên cơ sở của sự Cất Lên rằng anh em chớ sợ mình đang ỏ trong Ngày của Chúa. Sự Cất lên phải xảy đến trước. Anh em sẽ được cất về quê hương trên Thiên Đàng lúc ấy và bởi đó thoát khỏi những sự kinh khiếp trong Ngày của Chúa."
Cụm từ sự đến của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta và về sự chúng ỉa hội hiệp cùng Ngài dường như ám chỉ đến sự Cất Lên không thể nhầm lẫn được. Đó là thời điểm chúng ta sẽ được nhóm hiệp để gặp Ngài ưên không trung.
2:2 Rõ ràng là sự cất Lên không giống với Ngày của Chúa. Người Têsalônica không băn khoăn rằng Chúa đã đến; họ biết Ngài chưa đến. Nhưng họ đã lo rằng Ngày của Chúa bắt đầu rồi. Sự bắt bớ dữ dội mà họ đang chịu khiến họ nghĩ mình đang ở trong cơn Đại Nạn, giai đoạn đầu ưong Ngày của Chúa.
Những lời đồn đại được lan truyền rằng chính Phaolô nói rằng Ngày của Chúa đã đến. Cũng như hầu hết các tín đồn, chúng gây lẫn lộn hết sức. Một lời thuật lại báo rằng Phaolô đã nhận được thông tín ấy bởi thẩn cảm, nghĩa là do một sự mặc khải đặc biệt. Theo một lời tường thuật khác, tin này đã đến bời lời nói, tức là vị sứ đồ đã công khai dạy đỗ rằng cơn Đại Nạn đã bắt đầu. Bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gởi được hiểu là một bức thư giả mạo, cho là đến từ Phaolô, nội dung rằng Ngày của Chúa đã bắt đầu. Cụm từ tựa như chúng tôi đã gởi có lẽ
đi chung với thẩn cảm, lời nói hoặc bức thư. Không nguồn phương tiện nào ữong số đó đáng tín cậy.
Theo bản KJ và NKJ (theo sau đa số các thủ bản), các thánh đổ lo sợ rằng Ngày Chúa gần đến. Ngày của Chúa (Đấng Christ) và những cụm từ tương đương thường chỉ về Sự cất Lên và Ngai Phán Xét của Đấng Christ (I.Côr. 1:8; 5:5; H.Côr. 1:14; Philíp ì lố, 10; 2:15,16).
Người Têsalônica không sợ Ngày Của Chúa đã gần. Điều đó có nghĩa là họ sẽ được giải thoát khỏi những khốn khó của họ. Phần lớn những người ủng hộ thuyết tiền Đại Nạn thích cách diễn giải của bản Nhuận Chánh hơn: "Ngày của Chúa nay đang đến."6 Nhưng độc giả của Phaolô sợ rằng Ngày của cơn thạnh nộ Chúa đã bắt đầu rồi.
B. Người Tội ác (2:3-12)
2:3 Bấy giờ vị sứ đồ mới giải thích vì sao họ không thể ở trong Ngày ấy được. Các biến cố nhất định phải xảy ra trước. Sau khi hội thánh được cất lên, những biến cố này sẽ bắt đầu xảy đến.
Trước hết, sẽ có sự bố đạo, hay bội đạo.7 Điều này có ý nghĩa gì? Chúng ta chỉ có thể đoán rằng điều này ám chỉ đến một sự từ bỏ đạo Cơ Đốc trên quy mô lớn, một sự chối bỏ đức tín Cơ Đốc rõ ràng.
Và rồi một nhân vật quan Ưọng của thế giới sẽ xuất hiện. về tâm tánh, người ấy là người tội ác, hay, nghịch cùng luật pháp,8 nghĩa là hiện thân của tội ác và sự nổi loạn. về số phận người ấy, người ấy là con của sự hư mất; bị định cho sự đoán phạt đời đời.
Kinh Thánh có nhiều lời mô tả về những nhân vật quan ữọng sẽ nổi lên trong kỳ Đại Nạn, và thật khó biết khỉ nào các danh hiệu khác nhau này áp dụng cho nhân vật đó. Một số nhà giải kinh tín rằng người tội ác là một người Do thái đối địch Đấng Christ. Những người khác dạy rằng người ấy sẽ là một người ngoại, đứng đầu Đế quốc Lamã phục hưng. Dưới đây là tên gọi của một số những kẻ cai trị quan ữọng vào thời sau rốt:
... người tội ác, con của sự hư mất (II.Têsalônica 2:3)
... kẻ địch lại Đấng Christ (ì Giăng 2:18)
... cái sừng nhỏ (Đaniên 7:8, 24b-
2ó)
... một vua, là người có bộ mặt hung dữ (Đaniên 8:23-25)
... vua hầu đến (Đanỉên 9:26)
... vua làm theo ý muốn mình (Đaniên 11:3Ố)
... kẻ chăn vô ích (Xachari 11:17)
... con thú ở dưới biển lên (Khải Huyền 13:1-10)
... con thú từ dưới đất lên (Khải huyền 13:11-17)
... con thú mặc áo màu tía có bảy đầu và mười sừng (Khải huyền 17:4, 8-14)
... vua phương Bắc (Đaniên 11:6) ... vua phương Nam (Đaniên 11:40)
... tiên tri giả (Khải Huyền 19:20; 20:10)
... Gót ở đất Magót (Êxêchiên 38:2-39:11) (đừng lẫn lộn với Gót trong Khải. 20:8, kẻ nổi lên sau thời kỳ Thiên Hy Niên)
... kẻ lấy danh riêng mình mà đến (Giăng 5:43)
Người tội ác được cho rất nhiều đặc điểm khác nhau gây hiếu kỳ suốt nhiều năm tháng. Người ấy đã được đánh đồng với Giáo Hội Công Giáo La Mã, Giáo hoàng, Đế quốc La mã, hình thức cuối cùng của Cơ Đốc Giáo giới bội đạo, Gỉuđa tái thế, Nêrô tái thế, nước Do Thái, Mohammed, Luther, Napoleon, Mussolỉni, và hiện thân của Satan.
2:4 Người ấy sẽ chống đối dữ dội mọi hình thức thờ phượng Đức Chúa Trời và sẽ nhắc chính mình lên ngai trong đền Đức Chúa Trời tại Giêrusalem. Lời mô tả này rõ ràng đồng nhất người ấy với Antichrist, là kẻ đối địch lại Đấng Chrỉst đến nỗi tự đặt mình lên ương vị trí của Đấng Christ.9
Đaniên 9:27 và Mathiơ 24:15 cho thấy hành động phạm thượng này của Antichrist xảy ra vào giữa kỳ Đại Nạn. Những kẻ không chịu thờ lạy hắn sẽ bị bắt bớ và nhiều người sẽ phải tuân đạo.
2:5 Phaolô vẫn thường nói với người Têsalônica về những sự đó khi ông còn ở với họ. Tuy nhiên, qua sự dạy dỗ trái ngược được truyền cho họ dường như mô tả chính xác những sự bắt bớ dữ tạm mà họ đang chịu lúc bấy giờ, họ đã quên điều vị sứ đồ đã nói. Hết thảy chúng ta cũng dễ dàng quên và cần phải được nhắc nhở không ngừng về những lẽ thật quan ữọng của đức tín.
2:6 Họ biết rõ điều làm ngăn trở sự hiện ra ữọn vẹn và công khai của người tội ác, và những gì sẽ tiếp tục ngăn tìở nó cho đến kỳ đã được định.
Điều này đưa chúng ta đến câu hỏi quan trọng thứ ba chưa được ưả lời ưong đoạn này. Câu hỏi thứ nhất là: "Sự bội đạo là gì?" Câu thứ hai: "Người tội ác là ai?" Câu hỏi thứ ba là: "Điều gì hoặc ai là sự ngăn ưở?"
Trong phần đầu của câu 6 điểu ngăn trở được mô tá phi nhân tính... điều làm ngăn trở. Nhưng sau đó ương câu 7, là một thân vị - Đấng còn ngăn trở.10 E.w. Rogers nói rõ:
Điều Gì Đó và Ai Đó có ý định, có mục đích và có chủ ý cầm giữ, kiểm soát nó với mục đích bảo đảm rằng Con Người Nghịch Cùng Luật Pháp phải hiện ra vào đúng thời điểm của nó}1
Có ưên bảy quan điểm chung liên quan đến đặc điểm của điều ngăn MỞ la: (1) Đế quốc La Mã, (2) nước Do Thái, (3) Satan, (4) chủ quyền của luật pháp và ữật tự được tìm thấy ữong sự cai ưị của loài người, (5) Đức Chúa Trời, (ó) Đức Thánh Linh, và (7) Hội Thánh thật được Đức Thánh Linh cư trú.
Đức Thánh Lỉnh ngự trị Ương Hội Thánh và cá nhân người tín Chúa dường như thích hợp với lời mô tả về kẻ ngăn MỞ đầy đủ và chính xác hơn bất cứ điều nào khác. Cũng như điều ngăn tíở được nói đến là Điều gì đó và Ai đó ữong đoạn này, Đức Thánh Linh được nói đến trong Giăng 14:26, 15:26, 16:8,13,14 vừa trung tính (Thánh Linh) vừa là giống đực (Ngài).12 Từ đầu, ương Sáng thế Ký 6:3, Thánh Linh được nhắc đến liên
kết với sự ngăn trở điều ác. Và rồi về sau Ngài được thấy ữong cùng vai ưò này ở Êsai 59:19b, Giăng 16:7-11, và I.Giăng 4:4.
Chính bởi Thánh Linh cư trú mà người tín Chúa là muối của đất (Mát. 5:13} và là sự sáng của thế gian (Mathiơ 5:14). Muối là chất bảo quản nhưng nó cũng ngăn không cho sự hư hoại lan rộng. Ánh sáng xua đuổi bóng tối, là phạm vi hoạt động của con người thích làm những việc ác (Giăng 3:19). Khi Đức Thánh Linh lìa bỏ the gian với tư cách Đấng cư trú lâu dài ữong Hội Thánh (ì Côrinhtô 3: Ì ố) và Ương cá nhân người tín đồ (ì Côrinhtô 6:19), thì điều ngăn trở tình trạng bội nghịch luật pháp sẽ biến mất.
2:7 Ngay khi Phaolô viết thư này, sự mẩu nhiệm của điểu bội nghịch đương hành động rồi. Bởi điều đó chúng ta hiểu rằng hiện nay có một khuynh hướng không vâng lời Chúa rất lớn đang khuấy động ngầm ở bên dưới rồi. Nó đã hành động cách thần bí - không phải nó bí ẩn mà là vẫn chưa bộc lộ hết. Nó vẫn còn đang ở dạng phôi thai.
Điều gì đã ngăn ưỗ sự bộc lộ đầy đủ của tính thần này? Chúng ta tín rằng sự hiện diện của Đức Thánh Linh cư trú trong hội thánh và sự cư trú của Ngài ương mỗi tín đồ đã ngăn ưở quyền lực đó. Ngài sẽ còn tiếp tục thi hành chức năng này cho đến khỉ Đấng còn ngăn trở cẩn phải cất đĩ, đó là vào lúc Hội Thánh được cất Lên.
Nhưng ở đây nổi lên một sự chống đối. Làm thế nào Thánh Linh có thể bị cất khỏi thế gian được? Là một Ngôi trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời, không phải Ngài toàn tại, nghĩa là ở khắp mọi nơi vào mọi thời điểm sao? Vậy làm thế nào Ngài có thể lìa bỏ thế gian?
Tất nhiên, Đức Thánh Linh là Đấng toàn tại. Ngài luôn có mặt ở mọi nơi cùng một lúc. Tuy nhiên có một ý nghĩa rõ rệt rằng Ngài đã đến thế gian vào ngày Lễ Ngũ Tuần. Chúa Jêsus đã hứa nhiều lần rằng Ngài và Đức Chúa Cha sẽ sai Đức Thánh Linh đến (Giăng 14:10,26; 15:26; 16:7). Vậy thì Thánh Linh đã đến bằng cách nào? Với tư cách Đấng cư trú lâu dài ữong Hội Thánh và ương mỗi một người tín Chúa. Trước ngày Lễ Ngũ Tuần Đức Thánh Linh đã ở với người tin Chúa, nhưng kể từ sau Lễ Ngũ Tuần Ngài đã cư trú ữong họ (Giăng 14:17). Trước Lễ Ngũ Tuần Đức Thánh Lỉnh được biết là đã từng lìa khỏi người tín Chúa - vì trong lời cầu nguyện của Đavít: "Xin chớ cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa" (Thi. 51:1 Ib). Sau lễ Ngũ tuần, là thời kỳ hội thánh, Thánh Lỉnh cư trú mãi mãi ương người tin Chúa (Giăng 14:16).
Chúng ta tin rằng Đức Thánh Linh sẽ lìa thế gian cùng một ý nghĩa như Ngài đã đến vào ngày Lễ Ngũ Tuần -tức là, cũng như Đấng cư trú lâu dài ừong Hội Thánh và mỗi người tín Chúa. Ngài sẽ vẫn ở trong thế gian, cáo ưách tội lỗi con người và dẫn họ đến đức tín để được cứu trong Đấng Christ. Sự lìa bỏ của Ngài ừong lúc Hội Thánh được cất lên không có nghĩa là không ai được cứu ương com Đại Nạn. Tất nhiên họ sẽ được cứu. Nhưng những người này không phải là các thành viên của Hội Thánh, mà là
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thần dân vương quốc vinh hiển của Đấng Christ.
2:8 Sau khi Hội Thánh đã được cất lên ười, kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra trong thế gian. Trong câu này, vị sứ đồ bỏ qua công việc của kẻ địch lại Đấng Chrỉst và mô tả số phận cuối cùng của nó. Có vẻ như nó sẽ bị hủy diệt ngay khi hiện ra. Nhưng tất nhiên không phải như vậy. Nó được phép thi hành sự cai trị gây kinh khiếp như đã mô tả trong câu 9-12 trước khi bị thất bại vào lúc sự đến ưị vì của Đấng Christ.
Nếu chúng ta đúng khỉ cho rằng con người tội ác hiện đến sau khỉ Hội Thánh được cất lên và rằng nó tiếp tục hành động cho đến khi Đấng Christ hiện ra, thì công việc giận hoảng của nó kéo dài khoảng bảy năm - khoảng thời gian của thời kỳ Đại Nạn.
Đức Chúa Jêsus sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó (xem Êsai 11:4; Khải huyền 19:15) Ngài sẽ hủy diệt nó bởi sự tỏ ra của sự Ngài đến. Một lời ra từ Đấng Chrỉst và sự chói sáng (tiếng Hy Lạp, epiphancia) của sự hiện điện Ngài (parousia) là tất cả những gì cần thiết để kết thúc sự cai trị của kẻ lừa đảo cuồng loạn này.
Sự tỏ ra lúc Đấng Christ đến, như đã được giải thích, là khi Ngài trớ lại thế gian để lên ngôi và trị vì một ngàn năm.
2:9 Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Satan mà hiện đến. Công việc của kẻ ấy giống với công việc của Satan bới vì hắn được tiếp sức bởi Satan. Người ấy sẽ làm mọi loại phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả.
Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là không phải tất cả các phép lạ đều đến từ Đức Chúa Trời. Ma quỷ và những kẻ đại diện nó có thể làm các phép lạ. Kẻ nghịch lại luật pháp cũng sẽ làm các phép lạ (Khải. 13:13-15).
Phép lạ cho thấy quyền năng siêu nhiên nhưng không nhất thiết là quyền năng của Đức Chúa Trời. Các phép lạ của Chúa chúng ta chứng minh Ngài là Đấng Mêsi đã hứa, những phép lạ nẩy không chỉ bởi mang tính siêu nhiên mà còn làm ứng nghiệm các lời tiên tri và có những phẩm chất mà Satan không thể làm các phép lạ đó mà không gây tổn hại cho công việc nó.
2:10 Kẻ địch lại Đấng Christ sẽ không ngần ngại dùng mọi hình thức gian ác để lừa dối những người hư mất - là những người đã nghe Tin Lành ương thời kỳ ân điển nhưng không yêu mến lẽ thật. Nếu tín lẽ thật họ hẳn đã được cứu. Nhưng bây giờ họ bị lừa dối bởi các phép lạ của Antichrist.
2:11 Đức Chúa Trời sẽ thật sự cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điểu dối giả. Điểu dối giả, tất nhiên là lời tuyên bố của Antichrist xưng mình là Đức Chúa Trời. Những người này đã từ chối tín nhận Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời được tỏ ra ữong xác thịt. Khi còn ở Ưên đất, Ngài đã cảnh cáo con người: "Ta đã nhem danh Cha ta mà đến, các ngươi không nhận lấy ta. Nếu có kẻ khác lấy danh riêng mình mà đến thì các ngươi sẽ nhận lấy" (Giăng 5:43). Vì vậy bây giờ họ đã tiếp nhận người tội ác là kẻ lấy danh riềng mình
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mà đến và đòi được thờ phượng như Đức Chúa Trời. "Sự sáng bị chối bỏ là sự sáng bị phủ nhận." Kẻ nào xây dựng hình tượng trong lòng mình, Đức Chúa Trời sẽ đáp lời người ấy theo hình tượng của mình (Êxê. 14:4).
Antichrist có thể là người Do Thái (Êxêchiên 28:9,10; Đaniên 11:37,38). Người Do Thái sẽ không bị lừa dối bởi kẻ giả mạo Đấng Mêsỉ trừ khi kẻ ấy tuyên bố mình ra từ chỉ phái Gỉuđa và thuộc dòng dõi Đavít.
2:12 Theo câu này, dường như những kẻ nghe Tin Lành trong thời kỳ Ân điển nhưng không tín Đấng Christ sẽ không còn cơ hội khác để được cứu sau khi Hội Thánh được cất lên. Nếu con người không tín Chúa Jêsus bây giờ họ sẽ tín Antichrist trong lúc ấy. ở đây nói rằng hết thảy họ đều sẽ bị đoán phạt vì đã không tin lẽ thật, song chuộng điều ác. Điều này nhắc chúng ta nhớ đến Luca 14:24. "Vì, ta nói cùng các ngươi, Ương những kẻ đã mời trước, không có ai được nếm bữa tiệc của ta đâu."
Chúng ta biết rằng nhiều người sẽ được cứu trong cơn Đại Nạn. 144 000 người Do Thái, chẳng hạn, sẽ được cứu và trở thành sứ giả của Đức Chúa Trời để rao giảng Tin Lành của Nước Chúa khắp thế giới. Qua chức vụ của họ nhiều người khác sẽ được cứu. Nhưng dường như những người sẽ được cứu là người chưa từng nghe Tin Lành được trình bày rõ ràng Ương thời hiện nay và là người không hề cố ý từ chối Đấng Cứu Thế.
IV. LỜI CẢM TẠ VÀ LỜI CẦU NGUYỆN (2:13-17)
A. Pbiolô Cảm Tạ Chóa Vì Các Thánh Sổ Sẽ Thoát Khái sạ Soán Pha! (2:13-14).
2:13 Trong 12 câu đầu, Phaolô mô tả sự đoán phạt của Antichrỉst và những kẻ theo hắn. Bấy giờ ông hướng đến các Cơ Đốc nhân Têsalônica, nghĩ đến sự kêu gọi cùng vận mệnh tương phản của họ. Khi làm thế, ông dâng lời cảm tạ Chúa vì cớ những anh em yêu dấu của Chúa, và tiếp tục đưa ra một lời tóm tắt về sự cứu rỗi của họ - ương quá khứ, hiện tại và tương lai.
Ngài đã chọn anh em. Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng Chúa đã chọn cứu rỗi con người, nhưng không bao giờ dạy rằng Ngài chọn một số người phải bị đoán phạt đời đời. Loài người bị hư mất là bởi sự lựa chọn có cố ý của chính họ. Nếu Chúa không can thiệp, thì hết thảy sẽ bị hư mất. Há Chúa không có quyền chọn một số người để được cứu sao? về cơ bản, Ngài muốn cứu hết thảy mọi người (ì Tim. 2:4; li Phi. 3:9). Tuy nhiên, Kinh Thánh không dạy "giáo lý hoàn vũ" là học thuyết cho rằng cuối cùng tát cả mọi người đều sẽ được cứu.
Vừa lúc ban đẩu. Cụm từ này có hai cách hiểu. Thứ nhất có lẽ hàm ý rằng sự lựa chọn của Đức Chúa Trời đã được thực hiện trước khi lập nền trái đất (Êph. 1:4). Thứ hai, cụm từ này cũng có thể được hiểu là "những kết quả đầu tiên," chỉ ra rằng người Têsalônỉca được cứu rất sớm ương giới Cơ Đốc, đã được Đức Chúa Trời chọn ở giữa vòng những người đầu tiên trong mùa gặt lớn của các lỉnh hồn được cứu rỗi.
Đặng ban sự cứu rỗi. Lời này tương phản với các câu trước. Những người không tín Chúa bị đoán phạt
bởi lòng vô tín để bị hủy diệt đời đời, còn những người tín Chúa được chọn để được ban sự cứu rỗi.
Bởi sự nên Thánh của Thánh Linh. Ổ đây chúng ta có công việc của Đức Thánh Linh trước khỉ họ quy đạo. Ngài biệt riêng ra khỏi thế gian những người cho Chúa, cáo ưách tội lỗi họ, và đưa họ đến Đấng ChrỉsL Có người đã nói thật đúng rằng: "Nếu không vì Đấng Christ, sẽ không có yến tiệc, nếu không vì Đức Thánh Lỉnh, hẳn sẽ không có các vị khách."
Bởi tin lẽ thật. Trước hết, có phần của Chúa ữong sự cứu rỗi; bây giờ chúng ta có phần của con người, cả hai đều cần thiết. Một số người chỉ nhìn thấy sự lựa chọn của Đức Chúa Trời, và họ hàm ý rằng con người không thể làm gì đối với sự cứu rỗi. Người khác lại quá nhấn mạnh phần của con người và bỏ qua sự chọn lựa tối thượng của Chúa. Lẽ thật nằm ở cả hai cực. Sự lựa chọn của Chúa và trách nhiệm của con người đều là những sự dạy dỗ của Kinh Thánh, tốt nhất là phải tin và dạy cả hai giáo lý ấy, dầu cho chúng ta không thể hiểu cả hai đều đúng như thế nào.
2:14 Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng Tin Lành chúng tôi gọi anh em. Chúa đã chọn chúng ta để được cửu đời đời. Ngài đã kêu gọi chúng ta đến sự cứu rỗi đúng thời điểm. Sự kêu gọi ám chỉ giờ phút một người đặt lòng tin nơi lẽ thật. Tin Lành của chúng tôi không có nghĩa là có các Tin Lành chân thật khác nhau. Chỉ có một Tin Lành, nhưng có nhiều nhà truyền đạo khác nhau giảng Tin Lành, và nhiều thính giả khác nhau. Phaolô nói Tin
Lành của Chúa là muốn nói Tin Lành ông đã rao giảng.
Đặng anh em hường được sự vinh hiển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng
ta. ở đây vị sứ đồ nhắm đến tương lai và nhìn thấy kết quả cuối cùng của sự cứu rỗi - được ở với Đấng Christ và được nên giống như Ngài đời đời. J . N. Darby hiểu ý nghĩa này trong bài thánh ca đẹp đẽ của ông:
Phải vậy không- tôi sẽ nên giống như Con Ngài?
Có phải ân điển mà Ngài dành cho tôi đã đạt được? Lạy Cha vinh hiển hỡi, vượt trên mọi suy nghĩ!
Trong vinh hiển, trong sự giống nhau tốt đẹp nhất mà Ngài đã đem đến!
Như vậy ương câu 13 và 14 chúng ta có "một hệ thống thần học thu nhỏ" một lời tóm tắt tuyệt vời về phạm vỉ các mục tiêu của Chúa với những người tín Ngài. Ngài đã tỏ cho chúng ta thấy rằng sự cứu rỗi "xuất phát từ sự lựa chọn của Đức Chúa Trời, được thực hiện bởi quyền phép Đức Chúa Trời, được làm hiệu quả qua lời của Chúa và sẽ được làm ưọn ưong vinh hiển Đức Chúa Trời."
B. Lãi Cẩn Ngnyộn Của Phaolồ Bể Các Thánh ĐỔ Bức Yên Di Và Được Vỉng Lòng (2:15-17)
2:15 Xét về sự kêu gọi cao quý tột bậc của họ, các thánh đồ được khuyên hãy đứng vững, vâng giữ những điều dạy dỗ đã truyền cho họ, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thư từ của các sứ đồ. Điều quan trọng cần phải lưu ý ớ đây là chỉ những lời nào đáng tin cậy và có thẩm quyền mới là những lời
được thần cảm của các sứ đổ. Chúa Jêsus đã lên án các thầy thông giáo và người Pharisi vì đã làm vô hiệu hóa điều răn của Chúa bới lời truyền khẩu của họ (Mathỉơ 15:6). Và Phaolô đã cảnh báo người Côlôse về những lời ừuyền khẩu của loài người (Côlôse 2:8). Lời truyền khẩu (bản Việt Nam "những điều dạy dỗ") chúng ta phải giữ là những lẽ thật quan trọng đã được truyền lại cho chúng ta trong Kỉnh Thánh.
Câu này đôi khi được dùng để chứng minh lời truyền khẩu của Hội Thánh hoặc của những bậc lãnh đạo tôn giáo là đúng. Nhưng bất cứ lời truyền khẩu nào đi ngược lại Lời Chúa đều vô giá trị và nguy hiểm. Nếu chỉ là những lời truyền khẩu của con người mà được chấp nhận ngang bằng với Kinh Thánh, thì ai là người quyết định lời truyền khẩu nào là đúng và lời truyền khẩu nào là sai?
2:16 Sau khi đã trình bày sứ điệp của mình cho các thánh đồ, bấy giờ vị sứ đổ cầu nguyện cho những lời đó. Ông thường kèm theo lời dạy của mình bằng lời cầu nguyện (I.Tês. 5:23,24; II.Tês. 3:16). Lời cầu nguyện được dâng lên cho Đức Chúa Jẽsus Christ chúng ta và Đức Chúa Trời Cha chúng ta. Chúng ta đã quen với sự đề cập của Phaolô về hai Thân vị Đức Chúa Trời trong cùng một mạch văn, nhưng có điều bất thường khỉ ông đề cập Đức Chúa Con trước ở đây. Tất nhiên ông muốn nhấn mạnh đến sự hiệp nhất cơ bản và sự bình đẳng ữọn vẹn. ương Hy văn, chủ ngữ số nhiều (Đấng Chrỉsỉ và Đức Chúa Trời) được theo sau bởi bốn hình thức động từ ở số ít (yêu thương, ban cho, yên ủi, vững lập). Điều này là gì ngoài việc cho thấy thêm bản chất hiệp nhất giữa Đức Chúa Con và Đức Chúa Cha trong Ba ngôi Đức Chúa Trời?
Sự cung ứng của Chúa ưong quá khứ được đưa vào như một điều khích lệ để tín cậy Ngài hầu nhận được sự can đảm và sức mạnh trong tương lai. Ngài đã yêu thương chúng ta, ban cho chúng ta sự yên ủi đời đời và sự trông cậy tốt lành bởi ân điển. Chắc chắn điều này nhìn lại sự bày tỏ lớn lao nhất của tình yêu Đức Chúa Trời - đã ban Con Ngài cho chúng ta. Vì chúng ta biết rằng Ngài đã giải quyết vấn đề tội lỗi tại thập tự giá, nên chúng ta có sự yên ủi đời đời và sự trông cậy nơi một tương lai vinh hiển - tất cả đều do bởi ân điển lạ lùng của Ngài.
2:17 Bản thân lời cầu nguyện là Đức Chúa Trời sẽ yên ủi lòng họ và khiến họ được bển vững trong mọi việc lành cùng mọi lời nói lành. Không chỉ có sự khích lệ ở giữa những khốn khó mà còn cả sức mạnh để tiến lên phía trước ương chiến ưận. Từ "rút lui" không có ương từ vựng của vị sứ đồ, và cũng không nên có ưong ngôn ngữ của chúng ta nữa.
Đừng bỏ quên cụm từ mọi việc lành cùng mọi lời nói lành. Lẽ thật ữên môi miệng chúng ta chưa đủ; nó phải được thể hiện qua đời sống chúng ta. Vì vậy ương đời sống chúng ta phải có thứ tự của việc dạy dỗ và sự thực hành, giáo lý và việc làm, rao giảng và thực hành.
V. NHỮNG LỜI KHUYÊN THỰC TIỄN (3:1-15)
A. VÉ Sự Cẩn Nguyên Chung (3:1-5)
3:1 Phaolô cảm biết cần phải cầu nguyện cho các thánh đồ. Đoạn này mớ đầu bằng lời cầu xin của ông về ba lãnh vực: (1) về sự rao truyền sứ điệp; (2) cho sự chiến thắng của sứ điệp; (3) cho sự gìn giữ các sứ giả.
Ông mong ước rằng đạo Chúa được đôn ra - một hình ảnh sinh động về cuộc đua nước rút của Tin Lành nơi này sang nơi khác bất chấp những ngăn ưở (xem Thi thiên 147:15).
Ông cũng ao ước rằng đạo Chúa sẽ sinh ra những sự thay đổi lạ lùng về mặt thuộc linh và đạo đức ở những nơi khác giống như đã xảy ra tại Têsalônica.
3:2 Lời cầu xin thứ ba là vị sứ đồ và những người đồng công sẽ được giải thoát khối kẻ vô lý và người ác. Dường như ông muốn ám chỉ đến những sự bắt bớ cụ thể, có thể là từ những người Gỉuđa ở Côrinhtô (Công VỤ.18:1-18). Sự chọn lựa từ vô lý thật thích hợp; không gì bất hợp lý hem là sự con người chống đối phúc âm và các sứ giả của phúc âm. Đó là điều không thể giải thích. Họ có thể nói rất có lý về chính trị, về khoa học hoặc về nhiều đề tài khác nhưng khi đến với phúc âm họ lại mất hết khả năng phán đoán hợp lý.
3:3 Đừng bỏ mất vẻ đẹp của sự tương phản giữa câu 2: "vì chẳng phải hết thảy đều cỏ đức tín" và câu 3 Chúa là thành tín. Điều này dạy chúng ta xây khỏi những người không trung tín để hướng đến Đức Chúa Trời không bao giờ thất tín. Ngài là thành tín để làm vững bền chúng ta cho đến cuối cùng (ì Côrinhtô 1:8,9) Ngài là thành tín để giải cứu chúng ta ra khỏi sự cám dỗ (ì Côrinhtô 10:13). Ngài là thành tín và công bình để tha tội cho chúng ta và làm sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác (ì Giăng Ì :9). Còn ở đây Ngài là thành tín để làm cho anh em bển vững và giữ cho khối ác giả, tức là Satan.
3:4 Chẳng phải hết thảy đều có đức tin... Chúa là thành tín... chúng tôi có lòng tin cậy (đức tin) trong Chúa rằng anh em. Như Denney đã nhận xét: "Trong Chúa bạn có thể tín vào những người yếu đuối, không vững vàng, bướng bỉnh, dại dột." Bây giờ Phaolô nhắc nhở các thánh đồ về Ưách nhiệm của họ phải làm những việc ông dặn biểu. ổ đây một lần nữa chúng ta có sự trộn lẫn kỳ diệu và đáng tò mò về Đức Chúa Trời và con người: Đức Chúa Trời sẽ giữ bạn; bây giờ bạn giữ các điều răn. Điều nẩy giống với ý tưởng ữong ì Phierơ 1:5: "Nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho" (phần của Ngài), bới đức tin (phần của bạn). Chúng ta cũng thấy ữong Philíp 2:12,13: "Làm nên sự cứu chuộc mình (phần của chúng ta),... vì chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em (phần của Ngài)."
3:5 Trong những lúc bị bắt bớ rất dễ để hình thành những ý tưởng cay đắng đối với người khác và bỏ cuộc vì thời gian kéo dài và những căng thẳng của sự chịu khổ. Chính vì lý do đó mà vị sứ đồ cầu nguyện để người Têsalônica sẽ yêu như Đức Chúa Trời
yêu và sẽ bền đỗ như Đấng Christ đã bền đỗ.
Câu "người nhịn nhục chờ đợi Đấng Christ" ương bản KJV's được dịch là sự nhịn nhục của Đấng Christ ương bản NKJV. Trong bản 1611 từ nẩy có nghĩa là sự bền đỗ ương lúc chờ đợi sự trở lại của Đấng Chrỉst. Trong bản NKJV điều nẩy có nghĩa là tỏ ra củng sự nhịn nhục hoặc chịu đựng mà Đấng Christ đã bày tỏ với tư cách một Con Người ưên đất và là điều Ngài vẫn bày tỏ với tư cách Con Người tiên thiên đàng. (13)
Chúa ữong câu nẩy có lẽ chỉ về Đức Thánh Linh và vì vậy cả ba thân vị Ương Ba Ngôi Đức Chúa Trời đều được đề cập, giống như Ưong 2: 13,14.
B. Xử Lý Những Kè Bít Phạc (3:6-15)
3:6 Dường như rõ ràng là có một số thánh đồ ở tại Têsalônica đã ngưng làm việc để kiếm sống bởi vì họ quá sốt sắng chờ đợi Chúa trở lại. Phaolô không khuyến khích điều nẩy như một thái độ thuộc linh, nhưng tiến hành đưa ra những huấn thị dứt khoát liên quan đến việc xử lý những anh em nẩy.
Lời dạy của ông ương hình thức lệnh truyền là phải lánh người anh em nào không bước theo các điểu dạy dỗ,
tức là những người không sống hòa thuận với người khác nhưng từ chối làm việc, là kẻ ăn bám người khác (xem câu 10,11). Người tin Chúa phải bày tỏ sự không tán thành với một anh em như vậy bằng cách không giao thiệp thân mật với người ấy. Tuy nhiên tội nẩy không nghiêm trọng đến mức dứt phép thông công khỏi Hội Thánh.
Các điểu dạy dỗ mà người Têsaỉônica đã nhận từ nơi Phaolô là lời dạy về sự cần cù không mỏi mệt, làm việc chăm chỉ và tự chu cấp.
3:7 Ồng đã không bỏ việc may trại chỉ vì biết Chúa Jêsus sắp trở lại. Thật ra ông chờ đợi Chúa đến bất cứ lúc nào, nhưng ông cứ hầu việc và làm lụng với sự nhận biết rằng Chúa có thể không đến ương đời mình.
3:8 Không ai có thể tố cáo ông vì ăn nhờ ở đậu trong nhà ai đó và hưởng những thức ăn mà người khác đã phải khó nhọc kiếm được. Ồng đã tự kiếm sống ữong khỉ giảng Tin lành. Điều nẩy có nghĩa có những ngày dài và những đêm mỏi mệt, nhưng Phaolô đã quyết định không lụy đến một người nào trong số họ.
3:9 Là người giảng Tin lành, vị sứ đồ có quyền được chu cấp bởi những người đã tín Chúa qua chức vụ của ông (I.Côrinhtô 9:6-14; I.Timôthê 5:18). Nhưng ông sẵn lòng từ bỏ những quyền lợi của mình để có thể làm gương về tính tự lập đáng ương và sự siêng năng không mỏi mệt.
3:10 Người Têsalônỉca đã được truyền không chu cấp cho những kẻ ưốn việc. Nếu một Cơ Đốc nhân khỏe mạnh không chịu làm việc, thì người ấy cũng không nên ăn nữa. Điều đó có xung khắc với việc Cơ Đốc nhân phải luôn tử tế không? Không hề! Sự tử tế không khuyến khích sự lười biếng. Spurgeon nói rằng: "Tình yêu chân thật nhất đối với những kẻ lầm lỗi là chớ kết thân với họ trong sai lầm của
họ mà phải trung tín với Chúa Jêsus ữong mọi sự."
3:11 Bấy giờ vị sứ đồ đùng lối chơi chữ (14) thật thích thú để làm nổi bật sự không nhất quán về tình trạng thuộc linh giả tạo của những anh em không đi theo sự dạy dỗ nẩy. Lời của ông có thể được diễn giải nhiều cách khác nhau như sau:
1.	"Những kẻ không chú ý vào công việc mà chỉ thích lăng xăng."
2.	"Những người không phải bận rộn nhưng cứ làm vẻ phải chạy đây chạy đó."
3.	"Một số người không bận rộn với công việc của chính mình nhưng lại quá bận rộn với công việc của người khác."
4.	"Chăm lo việc của mọi người còn việc của mình thì không lo."
3:12 Tất cả những kẻ đó đều được bảo và khuyên trong Danh Đức Chúa Jêsus Chrỉs! phải làm việc, đừng đánh trống khua chiêng mà phải lo kiếm sống cho mình. Đó là một lời làm chứng tốt và sáng danh Chúa.
3:13 Những người đã làm việc trung tín được khích lệ cứ tiếp tục kiên trì. Cuối cuộc đua mới là lúc quan ừọng, không phải lúc bắt đầu, vì vậy họ chớ nên chán mệt sự làm lành.
3:14 Nhưng còn về người không chịu vâng theo các lời dạy dỗ của vị sứ đồ thì sao? Những Cơ Đốc nhân khác phải kỷ luật người ấy bằng cách không giao thiệp thân mật với người ấy. Mục đích của sự kỷ luật nẩy là để người ấy xấu hổ về hành vi của mình và buộc phải sửa lại cách sống của mình.
3:15 Tuy nhiên kỷ luật nẩy không mạnh như sự đứt phép thông công. ỏ đây kẻ phạm tội vẫn được coi như một anh em. Trong việc dứt phép thông công, người ấy bị kể là "người ngoại và kẻ thâu thuế" (Mathiơ 18:17).
Việc kỷ luật người tín hữu luôn nhằm mục đích đưa người ấy ừở lại với Chúa và với dân sự Chúa. Chứ không nên thỉ hành trong tính thần cay đắng hoặc thù địch, mà là cách cư xử ân cần và dứt khoát của người Cơ Đốc. Người ấy không nên bị đối xử như là kẻ nghịch thù, nhưng như anh em vậy.
Có vẻ lạ lùng đối với chúng ta ngày nay vì các Cơ Đốc nhân ở tại Têsalônica quá sốt sắng trông mong ngày Chúa ữd lại đến nỗi bỏ bê các phận sự thường nhật của họ. Điều nẩy dường như không phải là một sự nguy hiểm cho Hội Thánh ngày nay! Chúng ta đi đến một cực đoan ngược lại. Chúng ta quá bận rộn với công việc làm ăn và kiếm tiền đến nỗi mất đi sự tươi mới và nôn nóng về hy vọng sự đến hầu gần của Ngài.
VI. LỜI CHÚC PHƯỚC VÀ CHÀO THĂM (3:1618)
3:16 Câu nẩy được gọi là "một lời kết thúc bình an đối với một Bức thư bão tố." Trong đó Phaolô cầu nguyện để các thánh đồ đang chịu khổ ở tại Têsalônica biết được sự bình an của Chúa bình an ương mọi khi, đủ mọi cách.
Cơ Đốc nhân không nương dựa vào bất cứ điều gì trong thế giới nẩy để có được sự bình tịnh. Sự bình an hoàn toàn dựa ưên Thân vị và công lao của Đức Chúa Jêsus. Thế gian không thể ban cho cũng không thể cất
đi sự bình an. Nhưng chúng ta phải tận dụng cho mình sự bình an ưong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. "Sự bình an không ngưng lại do bắt bớ, nhưng là sự an tịnh của tấm lòng đến từ đức tín đặt nơi Đức Chúa Trời và không lệ thuộc vào hoàn cảnh."
3:17,18 Đến đây Phaolô dường như lấy cây bút từ tay người thư ký của mình và viết lời chào thăm kết thúc. Ông nói đến lời chào của mình như là dấu kỷ của tôi trong mọi thơ từ mà ông viết. Một số người hiểu câu nẩy hàm ý chính tay Phaolô viết phần cuối của mỗi bức thư để chứng minh bức thư đó thật sự là của ông. Những người khác cho rằng dấu ký nẩy là lời chúc phước đặc trưng của Phaolô: Ân điển của Đức Chúa Jẽsus Christ chúng ta ở cùng anh em hết thảy (Rôma 16:24; I.Côrinhtô 10:23; Il.Côrinhtô 13:14; Galati 6:18; Êphêsô ó:24; Philíp 4:23; Côlôse 4:18; I.Têsalônica 5:28; I.Timôthê 6:21; II.Timôthê 4:22; Tít 3:15; Philêmôn 25; và nếu Phaolô viết thư Hêbơrơ, thì Hêbơrơ 13:25). Từ những câu trưng dẫn trên, chúng ta thấy tất cả các thư tín của ông đều kết thúc với một lời về ân điển.
Sự CẤT LÊN CỦA HỘI THÁNH
Lẽ thật về sự trở lại của Chúa xuất hiện ữong mỗi đoạn của ITêsalônica và ương hai đoạn đầu của li Têsalônica. Đây là một chủ đề thống nhất. một sợi chỉ vàng xuyên suốt khuôn mẫu.
Nhưng chúng ta phải luôn nhớ rằng lời tiên tri không nhằm gây bối rối cho tâm trí chúng ta hoặc thách thức tính tò mò của chúng ta. Mục đích của nó là để thực hiện một ảnh hưởng thay đổi ương đời sống chúng ta.
Đối với người tín Chúa, hy vọng về sự ưở lại sắp xảy đến của Đấng Christ có những hàm ý thực tiễn mang ý nghĩa to lớn.
1.	Điều đó phải có ảnh hưởng thanh tẩy ưên đời sống chúng ta (I.Têsalônica 5:23; I.Giăng 3:3).
2.	Nó phải là gánh nặng khiến chúng ta cầu nguyện và làm việc vì sự cứu rỗi của những người bị hư mất (Sángthế Ký 19:14; Êxêchiên 33:6; Giuđe 21-23).
3.	Điều đó phải khuyến khích chúng ta kiên trì bất chấp sự bắt bớ và hoạn nạn (Rôma 8:18; li Côrinhtô 4:17; ITêsalonica 4:13-18).
4.	Nó phải khiến chúng ta giảm bớt sự nắm giữ về các sở hữu vật chất của mình; giá trị của chúng suy tàn khi sự hiện ra của Ngài đến gần (xem Lê vi Ký 25:8-10,14-1(6).
5.	Điều đó phải buộc chúng ta xỉn lỗi bất cứ người nào mình đã làm lỗi và bồi thường nếu cần thiết (Mathiơ 5:24; Gia cơ 5:16).
6.	Nó phải cảm thúc chúng ta siêng năng hầu việc Chúa vì biết rằng đêm gần đến là khi không ai có thể làm việc (Giăng 9:4; ITêsalồnỉca 1:9, Ì Oa).
7.	Điều đó phải giữ chúng ta trong thái độ trông chờ (Luca 12:36) và cứ ở Ương Ngài để không bị xấu hổ trước mặt Ngài khi Ngài hiện đến (ì Giăng 2:28).
8.	Điều đó khiến chúng ta dạn dĩ xưng nhận Đấng Christ (Mác 8:38; Luca9:2ố).
1.	9.	Điều đó phải được chứng minh
là một sự ưông cậy yên ủi (Giăng
14:1-3,28; LTêsálônica 4:18;
II.Têsaíônỉca Ì :7; li Timôthê 2:12)
10.	Điều đó phải là sự khích lệ để sống tiết độ, mềm mại, nhu mì, hòa nhã (Philíp 4:5).
11.	Điều đó phải là động cơ thúc giục sự hiệp nhất và yêu thương (I.Têsalônica 3:12,13).
12.	Điều đó phải khuyến khích thái độ hướng đến một thế giới khác (Côlôse 3:1-4).
13.	Điều đó phải là một nhắc nhở về sự xét duyệt và ban thưởng hầu đến (Rôma 14:10-12; I.Côrinhtô 3:11-15;lì.Côrinhtô 5:10).
14.	Điều đó phải được dùng như một lời kêu gọi mạnh mẽ để giảng Tin Lành (Công vụ các Sứ đồ 3:19-21; Khải huyền 3:3).
Đối với những người chưa tin Chúa, lẽ thật về việc Đấng Christ trở lại phải dẫn họ đến chỗ ăn năn tội và cam kết dâng ữọn đời sống mình cho Ngài là Chúa và Đấng Cứu Thế. Chỉ những người ở ưong Đấng Christ mới được đổng đi với Ngài khi Ngài cất Hội Thánh lên. Những người còn lại sẽ bị bỏ lại để chịu phán xét. Nếu ngày nay Chúa đến thì sao?
Vì cớ tầm quan trọng của việc Chúa đến trong những người Têsalônica và trong đời sống người Cơ Đốc, chúng tôi thêm phần tóm tắt sau đây:
Những Tranh Luận Về Sự Cất Lên Trước Cơn Đại Nạn
Ì • Lập luận thứ nhất đặt cơ sở ưên tính chất sắp xảy ra. Có nhiều câu
Kinh Thánh cho thấy Cơ Đốc nhân phải trông đợi Chúa trở lại bất cứ lúc nào. Chúng ta phải thức canh và chờ đợi vì không biết lúc nào Ngài đến. Nếu Hội Thánh phải ưải qua cơn Đại Nạn, thì chúng ta không thể ưông đợi Ngài đến bất cứ lúc nào. Thật vậy Ngài chưa thể đến ít nhất là ưong bảy năm bởi vì chúng ta hiện nay chưa ở ữong cơn Đại Nạn, và khi cơn Đại Nạn đến, nó sẽ kéo dài bảy năm. Quan điểm tiền Đại Nạn là quan điểm duy nhất bạn có thể giữ mà vẫn tín rằng Đấng Christ có thể đến bất cứ lúc nào.
Dưới đây là một số câu Kinh Thánh cho thấy chúng ta phải không ngừng ưông đợi Chúa đến bởi vì chúng ta không biết lúc nào biến cố ấy xảy đến.
"Không những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ có ưái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở ương lòng, đang khi ưông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy" (Rôma 8:23).
"Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến" (ì Côrinhtô 11:26 - viết cho người Côrinhtô, điều này hàm ý rằng Chúa có thể đến trong đời họ.)
"Vì chúng ta thật than thớ ương nhà tạm này, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ ưên ười" (li Côrinhtô 5:2 - người tin Chúa sẽ được mặc lấy thân thể vinh hiển của họ lúc được cất lên.)
"Về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà chúng ta được nhận lãnh sự trông cậy của sự
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công bình" (Galatỉ 5:5 - sự ương cậy về sự công bình là sự đến của Chúa và thân thể vinh hiển mà chúng ta sẽ được nhận vào lúc ấy.)
"Nhưng chúng ta là công dân trên Ười; ấy là từ nơi đó mà chúng ta ưông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật" (Philíp 3:20-21).
"Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi (Philíp 4:5).
"Vả, mọi người đều thuật lại thể nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi, và thể nào đã ữở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chem thật, đặng chờ đợi Con Ngài từ ưên Ười, là Đức Chúa Jêsus mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ ngày sau" (I.Têsalônica 1:9,10).
"Đương chờ đợi sự ưông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ" (Tít 2:13).
"Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợiNgằi" (Hêbơrơ 9:28).
"Còn ít lâu, thật ít lâu nữa, thì Đấng đến sẽ đến; Ngài không chậm ưễ đâu" (Hêbơrơ 10:37).
"Hởi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: họ bền lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng; vì kỷ Chúa đến gần rồi. Hỡi anh em, chớ oán trách nhau, hầu cho khỏi bị xét đoán. Kìa, Đấng xét đoán đứng ừước cứa? (Giacơ 5:7-9).
"Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện" (I.Phỉerơ 4:7).
"Ai có sự ừông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch" (ì Giăng 3:3).
"Hãy giữ mình ương sự yêu mến Đức Chúa Trời và ương đợi sự thương xót của Đức Chúa Jêsus Chríst chúng ta cho được sự sống đời đời' (Giuđe 21. ở đây lòng thương xót của Đức Chúa Jêsus Christ là sự MỞ lại của Ngài để đem những người được mua chuộc bởi huyết Ngài MỞ về quê hương ưên ười).
" Ta đến mau kíp, hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của người" (Khải Huyền 3:11).
"Kìa, ta đến mau chóng, phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên ui trong sách này" (Khải Huyền 22:7).
"Này ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm" (Khải Huyền 22:12).
"Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng, phải ta đến mau chóng. Amen, lạy Đức Chúa Jêsus xin hãy đến!" (Khải Huyền 22:20).
Có những câu Kinh Thánh khác, mặc đầu không trực tiếp ám chỉ đến Sự Cất Lên, song bổ sung cho hàm ý
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chung rằng sự trớ lại của Đấng Christ là điều sắp xảy đến. Xuyên suốt lịch sử, Hội Thánh tín kính Chúa tín rằng thời điểm ưỏ lại của Đấng Christ không ai biết, và vì vậy có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
" Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ ưộm sẽ đến, thì tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà mình. Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con Người sẽ đến vào giờ các ngươi không ngờ." (Mathiơ 24:42-44).
" Về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ ưên ười, hay là Con cũng chẳng biết nửa; song chỉ Cha mà thôi. Hãy giữ mình, tình thức vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào. Ấy cũng như một người kia đi đường xa, bỏ nhà giao cho đầy tớ mỗi đứa cai quản một việc và cũng biểu rtứa canh cửa thức canh. Vậy các ngươi hãy thức canh, vì không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gây, hay là sòm mai, e cho người về thình lình gặp các ngươi ngủ chăng. Điều mà ta nói cùng các ngươi, ta cúng nói cho mọi người: hãy tỉnh thức!" (Mác 13:32-37).
"Hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở." (Luca 12:3Ố).
"Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào" (I.Côrinhtô 1:7).
"Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết (II.Timôthê 4:1).
"Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi, các con đã nghe nói rằng kẻ địch lại Đấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều kẻ địch lại Đấng Chrỉst, bởi đó chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng." (I.GỈăng 2:18).
"Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ ừộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình" (Khải 3:3b).
"Kìa, ta đến như kẻ trộm, phước cho kẻ tính thức và giữ gìn áo xống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình!" (Khải Huyền 16:15).
2.	Lập luận thứ hai đặt nền tảng ưên lời hứa rằng hội thánh sẽ được giải cứu khỏi cơn thạnh nộ hầu đến. Trong Rôma 5:9, Phaolô nói rằng "chúng ta...sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi com thạnh nộ". I.Têsalônica mô tả Chúa Jêsus là Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ hầu đến. Và ương I.Têsalônica 5:9 chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không định cho chúng ta bị cơn thạnh nậy nhưng cho được sự giải cứu đến bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Từ "thạnh nộ" có lẽ ám chỉ đến cơn thạnh nộ trong kỳ Đại Nạn hoặc có lẽ ám chỉ đến sự đoán phạt đời đời của Chúa trên kẻ không tín. Trong các thư Têsalônica, bối cảnh hậu thuẫn cho cơn thạnh nộ của kỳ Đại Nạn (xem I.Tês. 5:2,3; II.Tês. 1:6 10; 2:10-21).
3.	Trong Khải Huyền 3:10, Đấng Chrỉst hứa giữ gìn dân sự Ngài khỏi (từ Hy lạp ek có nghĩa là "ra khỏi") giờ hoạn nạn, là giờ sẽ đến trên cả thế gian, đặng thử những người ở ưên đất.
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4.	Cấu trúc của sách Khải huyền xác minh sự dạy dỗ của sự cất Lên tiền Đại Nạn. Trong đoạn 2 và 3 hội thánh được thấy ở ưên đất, nhưng sau đoạn 3, hội thánh không hề được nhắc đến ở trên đất nữa. Trong đoạn 4 và 5 các thánh đồ được thấy trên thiên đàng, đang đội mão miện của kẻ chiến thắng. Và rồi sau đỏ cơn Đại Nạn đến ưên đất từ đoạn 6 đến 19. Các thánh đồ của hội thánh đã ở trên thiên đàng.
5.	Cơn Đại Nạn sẽ không bắt đầu cho đến khi người tội ác hiện ra (II.Tês. 2:3). Nhưng người tội ác sẽ không hiện ra cho đến khỉ điều ngăn tíở trước hết bị cất đi (II.Tês. 2:7,8). Đức Thánh Linh chắc chắn thích hợp với danh hiệu Đấng ngăn trở, Ngài ngăn trứ hay che khuất sự phát triển trọn vẹn của tội ác trong bao lâu hội thánh còn ở trên thế gian. Ngài sẽ bị cất đi với tư cách Đấng ngự trong hội thánh lúc Hội Thánh được cất Lên.
Về một mặt, Đức Thánh Linh đã ở trong thế gian và sẽ luôn ở đó. nhưng theo một ý nghĩa đặc biệt, Ngài đã đến vào ngày Lễ Ngũ Tuần, với tư cách Đấng cư trú lâu dài ưong người tín Chúa và Hội Thánh. Chính với ý nghĩa đó, Ngài sẽ bị cất đi vào lúc Hội Thánh được cất Lên. Điều này không có nghĩa là Đức Thánh Linh của Chúa sẽ không thi hành công tác ương kỳ Đại Nạn. Ngài sẽ vẫn cáo ưách và thay đổi các tội nhân. Nhưng Ngài sẽ không cư trú lâu dài trong họ và sẽ không đưa họ vào Ương hội thánh. Chức vụ của Ngài phần nào tương đương với những gì đã xảy ra trong thời Cựu Ước.
ó. Trong I.Têsalônica 4:18 sự cất Lên được nói đến như sự ưông cậy yên ủi. Ngày của Chúa không đến như một sự yên ủi nhưng như kẻ ưộm ương ban đêm (I.Tês. 5:2). Đỏ là sự hủy diệt xảy đến thình lình (c.3) và cơn thạnh nộ (c.9) mà sẽ không ai ưốn thoát được (c.3). Trái lại, sự cất Lên là một niềm hy vọng luôn tươi sáng, không phải là sự chờ đợi lúc nào cũng gây lo sợ.
7. Phải có một khoảng thời gian xen giữa việc Đấng Chrỉst đến tiếp rước các thánh đồ và việc Ngài đến cùng với các thánh đổ Ngài. Khi Đấng Christ đến để tiếp rước các thánh đổ, hết thảy những kẻ tín Chúa sẽ được đem đi khỏi thế gian và nhận được thân thể vinh hiển (I.Côrinhtô 15:51). Tuy nhiên khi Đấng Christ ứở lại trị vì, sẽ có những người được cứu vẫn ở trong thân thể tự nhiên của họ được hiểu qua việc họ sẽ nuôi nấng con cái (Êsaỉ 65:20-25; Xachari 8:5). Nếu sự Cất Lên và sự Hiện ra xảy đến cùng lúc (theo quan niệm của thuyết hậu Đại Nạn), thì những người sau này đến từ đâu?
Có một lý do thứ hai vì sao phải có khoảng thời gian xen giữa sự cất lên và sự trị vì. Ngai Phán xét của Đấng Christ sẽ xảy ra ưên thiên đàng theo sau việc Hội Thánh được cất lên, khỉ Chúa sẽ xem xét sự trung tín của các thánh đổ và ban thưởng cho họ tùy theo mỗi người (H.Côr. 5:10). Phần thưởng được ban cho vào thời điểm này sẽ quyết định phạm vi cai trị của mỗi thánh đồ ưong Một Ngàn năm (Luca 19:17,19). Nếu Sự cất Lên và việc Ngài đến cai trị xảy ra đồng
thời, thì sẽ không có thời gian cho Ngai Phán xét của Đấng Christ diễn ra.
8.	Cách duy nhất để Ngày của Chúa xảy đến thình lình cho bất cứ ai là phải như kẻ trộm ưong ban đêm vậy (I.Tês. 5:2). Tuy nhiên Phaolô nói rõ ràng rằng Ngày của Chúa sẽ không xảy đến thình lình cho người tín Chúa như kẻ ưộm ưong ban đêm (I.Tês. 5:4). Vì vậy ngày ấy sẽ không bất ngờ chút nào đối với người tin Chúa. Tại sao vậy? Có hai lý do được đưa ra: (1) người tín Chúa không phải là con của ban đêm mà là con của ban ngày (I.Tês. 5:4,5). (2) Chúa không định cho người tin Chúa phải chịu cơn thạnh nộ (I.Têsalônica 5:9).
9.	Vào lúc Hội thánh được cất lên, những người tin Chúa trở về nhà Cha mình (Giăng 14:3), chứ không ưở lại thế gian như những người theo thuyết hậu Đại Nạn khẳng định.

10.	Kỳ Đại nạn rõ ràng mang đặc ưưng Do Thái. Nó được gọi là kỳ tai hại của Gia cốp (Giêrêmi 30:7). Hãy lưu ý những lời ám chỉ về người Do Thái ương Mathiơ 24; Giuđe (c. ló); ngày Sabát (c. 20), nơi thánh (c. 15). Những thuật ngữ này không liên quan đến Hại Thánh.
11.	Một số hình bóng Cựu Ước chỉ về sự Cất lên tiền Đại Nạn. Chúng ta không xây dựng giáo lý ưên các hình bóng nhưng những hình bóng này thật sự thích hợp với quan điểm tiền Đại Nạn.
Hênỏc, một hình bóng về Hội Thánh, đã được cất lên trước khỉ sự đoán phạt bằng nước lụt của Chúa đổ xuống, trong khi Nôê và gia đình ông làm hình bóng về những người Do Thái tín Chúa còn sót lại, được giữ gìn ương cơn nước lụt.
Lót được giải cứu khỏi Sôđôm trước khỉ lửa đoán phạt giáng xuống.
Ápraham dâng Ysác làm hình bóng việc Đức Chúa Trời phó Con Ngài tại Gôgôtha. Lần đầu tiên Ysác được nhắc đến sau sự kiện này là khỉ ông đi ra để gặp cô dâu của mình và đưa nàng về nhà mình. Cũng vậy, sự hiện ra lần thứ nhất của Đấng Christ sau khi Ngài thăng thiên là khi Ngài trở lại để đem vợ hứa của Ngài về quê hương thiên đàng.
Êli đã được cất lên ười trước sự đoán phạt được thi hành cho bà Giêsabên gian ác.
12. Tuần lễ thứ sáu mươi chín ưong lời tiên ưi đầu tiên của Đaniên (9:24-27) kéo dài từ khi vua Ạttexétxe ban chiếu chỉ năm 445 T.c cho đến khi Đấng Chrỉst bị đóng đinh. Điều này không liên quan gì đến Hội Thánh. Vậy tại sao Hội Thánh lại phải được thấy ưong tuần lễ thứ bảy mươi, là thời kỳ Đại Nạn? (Thật ra Thời kỳ Hội Thánh nằm trong giai đoạn xen giữa không được nhắc đến giữa tuần lễ thứ sáu chín và bảy mươi.)
Những Lập Luận Chống Lại Sự cất Lẽn Trước Cơn Đại Nạn Và Hậu Thuẫn Cho Sự Cất Lẽn Sau Cơn Đại Nạn
1. Lời hứa ương Khải huyền 3:10 là các thánh đồ sẽ không được cứu khỏi cơn Đại Nạn mà sẽ được giữ gìn ương cơn Đại Nạn (đối chiếu với Giăng 17:15).
Trả lời: Những chữ được địch là "giữ ngươi khỏi" Ương câu này theo
nghĩa đen có nghĩa là "giữ gìn khỏi bị". Giới từ ương Hy văn (ek) có nghĩa là "ra khỏi." Vì vậy, ở đây không phải hội thánh sẽ được giữ gìn ứong hoặc qua cơn Đại Nạn mà là sẽ được hoàn toàn gìn giữ khỏi cơn Đại Nạn.
Cùng từ này được dùng ương Giăng 17:5 khỉ Chúa Jêsus cầu nguyện: "con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xỉn Cha giữ gìn họ cho khỏi điều ác." Plummer nhận định: "Cũng như Ương Đấng Christ các môn đồ sống và hành động, Ngài cũng cầu nguyện để họ được giữ khỏi (ek) điều ác. Lời cầu nguyện đó đã được nhậm; người tín Chúa đã được gìn giữ khỏi sự cai trị của Satan và được dời vào nước của Con yêu dấu Ngài.
2.	Rôma 5:3 theo Hy văn: "... sự hoạn nạn sinh sự nhịn nhục."
Trả lời: Phaolô không cỏ ý nói lần duy nhất hoạn nạn sinh ra nhịn nhục là ữong cơn Đại nạn. ổng lập luận rõ ràng là hoạn nạn mà người tín Chúa phải trải qua ương đời này sinh ra sự nhịn nhục. Cũng vậy, ương tiếng Hy lạp, tiếng Pháp hoặc Tây Ban Nha, những danh từ trừu tượng thường có mạo từ đứng trước, vì vậy cách dịch ấy "sự hoạn nạn" là đúng.
3.	Cơ Đốc nhân luôn được cho thấy triển vọng của hoạn nạn (Giăng 16:33). Vậy không có lý do gì chúng ta lại không phải ừải qua hoạn nạn.
Trả lời: Không ai phủ nhận rằng "phải ưảỉ qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời" (Công vụ. 14:22). Nhưng cỏ sự khác biệt rất lớn giữa sự khó khăn là một phần của mọi Cơ Đốc nhân với cơn Đại Nạn đang chờ đợi những kẻ chối bỏ Đấng Christ.
4.	II.Têsalônica 1:7 cho thấy các thánh đổ sẽ không được sự yên nghỉ cho đến khỉ nào Chúa Ịêsus trớ lại ưên đất vào cuối kỳ Hoạn Nạn.
Trả lời: Những người Têsalônica nhận bức thư này đã được nghỉ ngơi trên thiên đàng rồi. Nhưng sự đoán phạt dành cho những kẻ bắt bớ họ và sự minh chứng cho các thánh đồ sẽ được bày ra cho thế gian khỉ Chúa Jêsus trở lại ừong quyền phép và sự vinh hiển lớn.
5.	Theo Công vụ. 3:21, các từng ười sẽ giữ Chúa Jêsus cho đến kỳ muôn vật được đổi mới, tức là Thiên Hy Niên.
Trả lời: Những lời này được phán cho người Ysơraên (c.14). Câu này đúng khi liên hệ đến dần tộc Ysơraên. Câu này phù hợp với lời của Đấng Cứu Thế phán về Giêrusalem trong Mathỉơ 23:39: "Các ngươi sẽ không thấy ta nữa, cho đến lúc các ngươi sẽ nói rằng: Phước cho Đấng nhơn danh Chúa mà đến!" Điều đó sẽ xảy ra vào cuối cơn Đại Nạn. Nhưng Hội Thánh sẽ được cất lên ười trước đó bảy năm.
6.	Thi thiên 110:1 chép rằng Đấng Christ sẽ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời cho đến chừng hết thảy những kẻ thù nghịch Ngài bị hủy diệt. Đây sẽ là thời điểm cuối cơn Đại Nạn.
Trả lời: Trong Khải huyền 20:8,9, chúng ta thấy có một số người sẽ là kẻ thù của Đấng Christ vào cuối Thiên Hy Niên - tức là 1000 năm sau khi kết thúc cơn Đại Nạn. Bên hữu Đức Chúa Trời có thể mô tả một vị ưí tôn trọng và quyền lực cũng như vị trí địa lý.
7. Trong Tít 2:13, sự ữông cậy hạnh phước cũng là sự hiện ra vinh hiển. Vậy sự cất Lên xảy ra cùng lúc với sự Hiện ra. Do đó, chúng ta không ưông đợi sự Cất Lên trước com Đại Nạn mà trông đợi Đấng Christ đến ưị vì.
Trả lời: Lập luận này đặt cơ sở ứên một nguyên tắc cú pháp của ngôn ngữ Hy lạp được gọi là nguyên tắc Granville Sharp: Khi hai danh từ được nối kết bởi từ "và" (Hyvăn, kai) Ương cùng trường hợp và một mạo từ xác định đi trước danh từ thứ nhất, nhưng không đi trước đanh từ thứ nhì, thì danh từ thứ nhì ám chỉ đến cùng nhân vật hoặc sự việc mà danh từ thứ nhất đề cập và là một lời giải thích thêm cho danh từ thứ nhất. Ví dụ, Tít 2:13 chép rằng: "sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa Jêsus Christ chúng ta." Hai từ "Đức Chúa Trời" và "Cứu Chúa" được liên kết với nhau bới từ "và"; chúng đều ở trong cùng trường hợp (các bổ ngữ của giới từ "của"); mạo từ xác định (một phần của từ Hy lạp dành cho "của chúng ta") đi trước "Đức Chúa Trời" nhưng không đi trước "Cứu Chúa"(our God and...) vậy theo nguyên tắc Granville Sharp, từ "Cứu Chúa" ám chỉ đến cùng thân vị "Đức Chúa Trời" và là một lời mô tả thêm về Ngài. Điều này, tất nhiên, chứng tỏ rằng Cứu Chúa chúng ta, tức Đức Chúa Jêsus Christ, là Đức Chúa Trời.
Bây giờ, cũng trong câu đó, Hy văn chép như vầy: "chờ đợi sự trông cậy hạnh phước và sự hiện ra của sự vinh hiến." Như vậy, theo nguyên tắc của
Granville Sharp, sự trông cậy hạnh phước cũng là sự hiện ra vinh hiển, và bởi vì sự hiện ra vinh hiển thường được hiểu là sự đến trị vì của Đấng Christ, sự trông cậy của người tín Chúa không phải là sự cất Lên trước cơn Đại Nạn mà là Đấng Christ đến ưên đất ương sự vinh hiển.
Có hai cách trả lời cho câu này. Trước hết, giống như tất cả các nguyên tắc hợp lý, nguyên tắc Granville Sharp cũng có những ngoại lệ. Một là trong Luca 14:23 bản Hy văn chép rằng: "hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào." Nếu theo nguyên tắc này, thì chúng ta phải hiểu rằng ngoài đường và hàng rào là một! Một ngoại lệ thứ nhì ương Êphêsô 2:20: "nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri". Nhưng không một học viên thận trọng nào lại bảo rằng các sứ đồ và các tiên ưi là một.
Nhưng dầu cho sự trông cậy hạnh phước giống sự hiện ra vinh hiển, thì điều gì ngăn không cho chúng ta coi sự Cất Lên như là sự hiện ra vinh hiển của Đấng Christ cho hội thánh, còn sự Hiện Đến là sự hiện ra vinh hiển của Ngài cho thế gian? Từ apokaỉupsis (hiện ra) và epiphaneia (chiếu ra hoặc hiện ra) có thể ám chỉ đến sự Cất Lên cũng như Đấng Christ đến trị vì.
8. Những câu Kinh Thánh khác cho thấy sự trông cậy của người tin Chúa là Đấng Christ đến trị vì: I.Côrinhtô 1:7; I.Timôthê ố: 14; ILTimôtỉiê 4:8; I.Phierơ 1:7,13; 4:13.
Trả lời: Từ "hiện ra" và "hiện đến" được dùng trong các câu Kinh
Thánh này áp dụng cả cho việc Đấng Christ đến tiếp rước các thánh đồ lẫn việc Ngài đến cùng với các thánh đồ. Trước hết, Ngài tỏ mình và hiện đến với hội thánh, sau đó mới cho thế gian.
Nhưng dầu cho tất cả những câu trích này thực sự ám chỉ việc Đấng Christ đến trị vì, thì rõ ràng là sự ữông cậy của người tín Chúa bao gồm tất cả những phước hạnh của tương lai được báo trước. Chúng ta ưông đợi sự Cất Lên, Đấng Christ đến trị vì, Thiên Hy Niên, và sự sống đời đời.
9.	Sự trông cậy theo truyền thống
của hội thánh không phải là sự cất
lên trước cơn Đại Nạn. Điều này chỉ
mới bắt đầu khoảng 160 năm qua
theo sự dạy dỗ của J. N. Darby.
Trả lời: Hội thánh Tân Ước vẫn chờ đợi Con Đức Chúa Trời từ trời đến. Các thánh đồ không biết khi nào Ngài sẽ đến vì vậy lúc nào họ cũng trông đợi Ngài.
Những lập luận nhằm vào điều bất cứ con người nào đã dạy hoặc không dạy được gọi là ad hominent (về con người) và được coi là không liên quan đến vấn đề chúng ta đang nói. vấn đề ở đây là "Kinh Thánh dạy gì?", chứ không phải là "người này hoặc người kia đã dạy gì?"
10.	Tiếng kèn chót trong
I.Côrinhtô 15:52 và tiếng kèn của
Chúa (I.Têsalônica 4: Ì ó) đi liền với sự
Cất Lên và cũng là tiếng kèn thứ bảy
trong Khải Huyền 11:15. Bới vì tiếng
kèn thứ bảy trỗi lên vào cuối cơn Đại
Nạn khi "nước của thế gian thuộc về
Chúa chúng ta và Đấng Christ của
Ngài", sự trở lại phải là sau cơn Đại
Nạn.
Trả lời: Các tiếng kèn này không hoàn toàn giống nhau. "Tiếng kèn chót" cũng giống như "tiếng kèn của Đức Chúa Trời" công bố sự cất lên và báo hiệu người tin Chúa được sống lại và được cất lên nhà Cha trên trời. Đó là "tiếng kèn chót" dành cho Hội Thánh. Tiếng kèn thứ bảy trong Khải Huyền 11:15 là tiếng kèn chót trong một loạt những sự đoán phạt trong cơn Đại Nạn. Đó là tiếng kèn chót dành cho người Ysơraên không tín Chúa và dân ngoại không tin Chúa. "Tiếng kèn chót" trong I.Côrinhtô 15:52 cũng được gọi là "tiếng kèn của Đức Chúa Trời" (I.Têsalônica 4: Ì ó) xảy ra trước cơn Đại Nạn. Tiếng kèn thứ bảy xảy ra vào cuối kỳ Đại Nạn.
li. Sự sống lại thứ nhất trong Khải Huyền 20:4,5 diễn ra vào cuối cơn Đại Nạn, chứ không phải trước đó bảy năm, như những người theo quan điểm tiền Đại Nạn tuyên bố.
Trả lời: Sự sống lại thứ nhất không phải là một sự kiện riêng rẽ mà là một loạt sự kiện, bắt đầu bằng sự sống lại của Đấng Christ (I.Côrinhtô 15:23). Giai đoạn tiếp theo là sự sống lại của người tin Chúa vào lúc Hội Thánh được cất lên. Giai đoạn thứ ba là sự sống lại của các thánh đồ cuối Cơn Đại Nạn vào lúc Chúa trở lại thế gian (Khải Huyền 20:4,5). Nói cách khác, sự sống lại lần thứ nhất bao gồm sự sống lại của Đấng Christ và tất cả những tín đồ thật, dầu là họ sống lại vào thời điểm nào. Hết thảy những người không tin Chúa sẽ sống lại vào cuối thời kỳ Một ngàn năm để ra trước Tòa Án Lớn Và Trắng (Khải Huyền 20:11-15).
12.	Trong Mathiơ 13:24-30, lúa mì và cỏ lùng cùng lớn lên cho đến cuối thời kỳ, tức là cho đến cuối com Đại Nạn.
Trả lời: Đúng, nhưng ngụ ngôn này muốn nói đến nước thiên đàng chứ không phải Hội Thánh. Có những người thật và giả trong nước Chúa cho đến cuối kỳ Đại Nạn.
13.	Sự Cất Lên không thể bí mật bới vì sẽ có tiếng thiên sứ trưởng kêu lớn và tiếng kèn của Chúa (I.Tês. 4:16).
Trả lời: Dạy rằng sự cất lên là bí mật dựa trên sự kiện điều đó sẽ xảy ra trong chớp mắt (ì Côrinhtô 15:52). Điều này sẽ kết thúc trước khi thế gian có cơ hội nhìn thấy bất cứ điều gì hoặc nhận biết điều gì đã xảy ra.
14.	George Muller, Samuel
Tregelles, Oswald Smith, và những
người nổi tiếng khác đều giữ quan
điểm hậu Đại Nạn.
Trả lời: Lập luận trên không chứng minh được gì cả. Từ trước đến nay, vẫn có những con người vĩ đại ở cả hai bên của vấn đề này.
15.	Hầu hết những lời ưích dẫn trong Tân Ước về việc Chúa trở lại đều nói đến việc Ngài đến trị vì.
Trả lời: Điều này không phủ nhận lẽ thật của sự Cất lên. Chỉ vì có nhiều lời trưng dẫn ám chỉ về thiên đàng nhiều hem địa ngục trong Tân Ước không có nghĩa là không có địa ngục.
16.	Hội Thánh sẽ không phải chịu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời trong cơn Đại Nạn, nhưng sẽ phải chịu cơn thạnh nộ của kẻ địch lại Đấng Christ hoặc cơn thạnh nộ của Satan.
Trả lời: Sáu lần trong sách Khải huyền, cơn thạnh nộ của kỳ Đại Nạn được coi là cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời:
"Lại, một vị thiên sứ khác, là vị thứ ba, theo sau, nói lớn tiếng mà rằng: nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó, và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót Ương chén thạnh nộ Ngài; và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con." (14:9,10).
"Thiên sứ quăng lưỡi liềm xuống đất, cắt vườn nho ở đất và ném nho vào thùng lớn thạnh nộ của Đức Chúa Trờ/' (14:19).
"Tôi thấy một điềm khác ở trên ười, vừa lớn vừa lạ: bảy thiên sứ cầm bảy tai nạn sau cùng, vì bởi các tai nạn này làm hết cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời* (15:1).
"Một con trong bốn con sanh vật ban cho bảy vị thiên sứ bảy cái bát bằng vàng đựng đầy sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời, là Đấng hằng sống đời đời" (15:7).
"Bấy giờ, tôi nghe một tiếng lớn từ trong đền thờ ra, phán với bảy thiên sứ rằng: hãy đi trút bảy bát thạnh nộ của Đức Chúa 7>ờ7'xuống đất" (16:1).
"Thành phố lớn bị chia ra làm ba phần, còn các thành của các dân ngoại đều đổ xuống, và Đức Chúa Trời nhớ đến Babylôn lớn đặng cho nó uống chén rượu thạnh nộ Ngài' (10:19).
17. Khi Chúa Jêsus phán: "Nẩy ta đến   mau   chóng"   (Khải Huyền
22:7,12,20) điều đó không có nghĩa là bất cứ thời điểm nào. Mà có nghĩa là Ngài sẽ đến thình lình.
Trả lời: Đây là một vấn đề còn ưanh cãi dầu điều đó thật sự hàm ý "thình lình," vẫn có những câu như Hêbơrơ 10:37: "Còn ít lâu, thật ít lâu nữa, thì Đấng đến sẽ đến; Ngài không chậm ưễ đâu."
18. Đấng ngăn trở trong II.Têsalônica 2:0-8 không phải là Đức Thánh Linh mà là chính quyền Lamã hay quyền phép của Đức Chúa Trời.
Trả lời: Điều này đã được thảo luận ương ghi chú về đoạn này.
Ì Ọ. Sự đến của Đấng Christ không thể sắp xảy ra vào thời của các sứ đồ bởi vì cả Phierơ lẫn Phaolò đều biết rằng họ sẽ qua đời (Giăng 21:18,19; Phierơ 1:14,15; II.Timôthê 4:6).
Trả lời: Phaolô đôi khi nói về mình như là còn sống khi Chúa ưở lại (I.Têsalônica 4:15) và đôi khi như thể ở giữa vòng những người tin Chúa sẽ qua đời và được sống lại (Philíp 3:10,11). Đó là thái độ đúng đắn cho hết thảy chúng ta. Chúng ta trông mong Chúa đến trong đời mình, nhưng chúng ta nhận biết rằng mình có thể qua đời trước khi hội thánh được Cất Lên.
Phỉerơ tin rằng sự cuối cùng của muôn vật đã gần (I.Phierơ 4:7) và ông lên án những kẻ nhạo báng sự ưở lại của Chúa bằng cách nói rằng "muôn vật vẫn còn y nguyên như lúc bắt đầu sáng thế" (Il.Phierơ 3:4).
20. Việc Chúa đến không thể xảy ra vào bất cứ thời điểm nào bởi vì Tin Lành phải được rao truyền khắp thế gian trước khi Ngài đến (Mathiơ 24:14)
Trả lời: Điều này ám chỉ đến Tin Lành về nước Đức Chúa Trời (c.14) đã được truyền cho cả thế gian trong kỳ Đại Nạn. Các điều kiện của tín lành này là: "Hãy tin Chúa Jêsus thì ngươi sẽ được cứu, và khi Đấng Christ đến, ngươi sẽ bước vào Thiên Hy Niên với Ngài." Cũng giống như sự cứu rỗi mà chúng ta rao giảng, nhưng cái nhìn của chúng ta hướng đến sự cất lên. Nói cách khác, chúng ta nói: "Hãy tín Đức Chúa Jêsus Christ thì anh sẽ được cứu, và khi Chúa đến, anh sẽ được cùng Ngài ưở về nhà Cha."
21.	Những cầu Kinh Thánh như Mathiơ 28:19,20 và Công vụ các Sứ đồ Ì :8 nói đến tin lành được truyền ra cho "muôn dân" và cho đến "đầu cùng đất". Nếu như vậy thì Chúa không thể nào đến trong đời các sứ đồ
Trả lời: Trong Côlôse 1:6,23, Phaolô nói rằng "cả thế gian" và "mọi vật dựng nên ở dưới trời", đã được nghe phúc âm. Trong Rôma 10:18, Tin Lành phải đi đến các đầu cùng đất. Tất nhiên chúng ta hiểu rằng những câu này ám chỉ thế giới được biết đếnvào lúc đó, là các quốc gia kề cận Địa Trung Hải.
22.	Các kế hoạch truyền giáo dài hạn của Phaolô, như được thấy trong Công vụ các Sứ đồ 18:21; 23:11; Rôma 15:22-25,30,31, cho thấy ông đã không mong đợi Chúa đến trong tương lai gần.
Trả lời: Các kế hoạch của Phaolô được đề ra, phục theo ý muốn của Chúa (Côngvụ 18:21; Rôma 1:10; I.Côrinhtô 4:19). Ông đã làm việc như thể Chúa không ưở lại Ương đời
mình, nhưng đã chờ đợi và thức canh như thể Ngài sẽ trở lại bất cứ lúc nào.
23.	Phaolô nói đến thời kỳ đầy hiểm họa trong ngày sau rốt (I.Tim. 4:1-3; II.TỈm. 3:1-5). Điều này giả định trước một thời điểm sa sút Ương thời gian đó Chúa sẽ không đến.
Trả lời: Phaolô cũng đã nói về sự huyền nhiệm của điều gian ác hiện đang hành động (II.Têsalônỉca 2:7), và Giăng đã nói đó là "giờ cuối cùng" trong thời của ồng (I.Giăng 2:18). Những người này đã không thấy có vấn đề gì ở đây khiến cho sự hy vọng về sự trỏ lại sắp xảy đến của Đấng Christ không thể xảy ra được.
24.	Những ngụ ngôn như Mathiơ 25:14-30 và Luca 19:11-27 giả định trước rằng một thời gian dài sẽ trôi qua ưước khi Chúa trở lại. Vì vậy những tín hữu ban đầu không thể Ương đợi Chúa đến bất cứ lúc nào.
Trả lời: Dường như những tín hữu ban đầu đã không đặt giáo lý của họ trên các ngụ ngôn bởi vì họ đã ưông đợi Sự Cất lên! (I.Têsalônica 1:10). Nhưng ngoài điều đó, "lâu ngày" trong Mathiơ 25:19 cũng quá mơ hồ để loại bỏ tính sắp xảy đến. Ngụ ngôn trong Luca dạy rằng nước trời không hiện ra ngay (Luca 19:11), nhưng điều này không loại trừ Sự cất Lên bất cứ lúc nào của Hội Thánh.
CHÚ THÍCH
'(1:1) Còn (hoặc một lần nữa) một sự hội hiệp các Cơ Đốc nhân ương Tân Ước ở tai Têsalônỉca (ngày nay gọi là Saloniki).
2(1:5) E. w. Rogers, Concerning the Future, trang 80.
3(1:6) George William, the Student's Commentary ôn the Holy Scriptures, ữang 948.
*(1:10) Cả bản cũ nhất (NU) và đa số các thủ bản đều có "trong những kẻ tín" ở đây, chắc chắn là cách hiểu đúng.
5(2:1) William Kelly, chưa có tài liệu tham khảo thêm.
ó(2:2) "Chúa" (Kurios) là cách hiểu quan trọng (NU). Cách hiểu theo truyền thống Christos (TR) của bản KJ và NKJ (đôi khi) không được hậu thuẫn yếu. ổ đây là cách hiểu của đại đa số. Một số học giả hiểu "Ngày của Đấng Christ" ám chỉ đến giai đoạn bắt bớ cuối cùng, chỉ có thể bắt đầu khi người tội ác hiện ra. Một số những người Têsalônica đã nghĩ sai rằng giai đoạn này đã bắt đầu rồi. Bằng cách liên kết giai đoạn này với một sự kiện sau khi Hội Thánh được cất lên, Phaolô đã bác bỏ một cách hiệu quả quan điểm này.
7(2:3) Một số nhà thần học như J. Dwight Pentecost, dịch apostasia là "ra đi" và ám chỉ chính sự cất Lên. Nếu điều này hợp lý, đây là một câu chặt chẻ cho sự Cất Lên tiền Đại Nạn.
8(2:3) "Tội ác" là cách-hiểu theo bản TR và đại đa số; "nghịch lại luật pháp" là cách hiểu tối ưu.
9(2:4) Giới từ trong tiếng Hy lạp (đây là một tiền tố) anti vừa có ý nghĩa "nghịch lại" và "trong chỗ của." Cả hai ý nghĩa này đều phù hợp với kẻ địch lại Đấng Christ.
10(2:6) Tiếng Hy lạp có một mạo từ trung tính và phân từ trong câu 6 và là một mạo từ giống đực và phân từ trong câu 7.
11 (2:6) Rogers, Future trang 65.
12(2:6) Đức Thánh Linh được nói đến ở dạng trung tính vì những lý đo khắt khe về mặt văn phạm (từ pneuma là trung tính). Giống đực được dùng để nhấn mạnh đến thân vị của Ngài.
I3(3:5) Cả hai đều là những cách dịch hợp lý của danh từ sở hữu cách Christou ("của Đấng Christ" theo nghĩa đen). Bản KJ dịch như một sở hữu cách túc từ "của ngôi lời" nhận được hành động được cho là của danh từ nó bổ nghĩa. Sỗ hữu cách chủ từ của bản NKJV để Đấng Christ là Đấng bày tỏ sự nhịn nhục.
14(3:11) Các từ Hy lạp là "không làm việc gì cả, ergazomenous (lăng xăng hoặc "hay xen vào)". (Lưu ý gốc "erg" - công việc.)

SÁCH THAM KHẢO
Xem phần Thư mục ở cuối I.Têsalônica.




CÁC THƯ TÍN MỤC vụ

Giới Thiệu
"Các Thư Tín Mục Vụ đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Hội thánh Cơ Đốc, chứng minh dồi dào việc chúng được kể vào bộ Kinh điển Tân Ước là đứng. Sức lôi cuốn của các thư tín này nằm nơi sự kết hợp những lời khuyên thực tiễn đúng đắn với những tuyên bố mang tính thần học, được chứng minh là vô giá đối với các cá nhân và tập thể Cơ Đốc."
Donald Guthrie
I.	Ý Nghĩa của Thuật Ngữ "Thư Tín Mục Vụ"
Kể từ thập niên 1700, các sách ì &
II.	Timôthê, và Tít được gọi là "Các Thư Tín Mục Vụ." Lời mô tả này sai lạc hoặc bổ ích tùy thuộc vào cách ta hiểu.
Nếu tên gọi ấy gợi lên ý tướng các Thư Tín này chứa đựng những đề nghị thực tiễn về cách chăm sóc bầy chiên của Chúa, nó phục vụ tốt cho mục đích ấy.
Tuy nhiên, nếu nó khiến ta nghĩ rằng Timôthê và Tít, theo thứ tự, được đưa vào hàng giáo phẩm (mục sư ngày nay) của hội thánh ở tại Êphêsô và Cơrết, thì bạn đã lầm.
Các bản Kinh Thánh King James cũ hem có những lời không được thần cảm chua bên dưới ở cuối Thư tín làm cho sai lầm lịch sử này trở nên đáng tin hơn. Ví dụ, cuối sách II.Timôthê có lời không được thần cảm thêm vào như sau:
Lá thư thứ nhì gởi CÌIO Timôthê, người được phong làm giám mục đầu tiên của hội thánh Ếphêsô, được viết từ Rôma, khi Phaolô ra trước Nêrô lần thứ nhì.
Và ở cuối sách Tít là lời giải thích: Thư này được viết cho Tít, được phong làm vị giám mục đầu tiên của
Hội Thánh  Cơrết,  từ Nicôbôli xứ Maxêđoan.
Albert Barnes, bản thân là một người thuộc hàng giáo phẩm, khó bị lên án là có thành kiến khi ông nhận xét:
Không có bằng chibig cho thấy Tít là vị giám mục đầu tiên của hội thánh tại đó, hay là người đầu tiên danh từ giám mục được áp dụng cho đúng theo ý nghĩa của Kinh Thánh. Thật vậy, có bằng chứng rõ ràng cho thấy ông không phải là người đầu tiên, bởi vì Phaolô đã ở đó với ông, và Tít đã bị "bỏ lại" ở đó để hoàn tất điều ông đã bắt đầu.
Hoàn toàn không có bằng chứng cho thấy Từ là "giám mục" ở đó theo nghĩa tổng giám mục của thuật ngữ này, hoặc thậm chí là một mục sư được lập.
Những lời phê chuẩn này hoàn toàn thiếu thẩm quyền và đầy sai lầm, bị loại khỏi các bản Kinh Thánh là đúng nếu không nói là quá trễ. Chúng không có phần gì trong tác phẩm được thần cảm, mà chỉ có tính "ghi chú và phê bình," không ngừng gây ra, có lẽ rất nhiều, sự hiểu lầm lâu dài. Ý tường cho rằng Timôthê và Tít là những "tổng giám mục," Timôthê của thành Êphêsô và Tít của thành Cơrết, dựa
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vào những lời vô giá trị này nhiều hơn bất cứ điều gì trong chính các thư tín. Thật vậy, không có bằng chứng gì về điều đó trong các thư tín, và nếu loại bỏ các lời phê chuẩn này, không ai ãọcTân Ước mà cho rằng họ đã từng giữ chức vụ ấy. 1 May mắn thay, những lời phê chuẩn ấy cuối cùng đã bị loại khỏi các bản Kinh Thánh Tân ước hiện nay, nhưng sai lầm chúng đã truyền bá thật khỏ mất đi.
Timôthê và Tít đã được Sứ đồ Phaolô cử đến các hội thánh với các sứ mạng tạm thời, dạy dỗ những người tín Chúa, và dặn họ coi chừng các giáo sư giả.
Bởi vì hầu như tất cả các học giả Kinh Thánh đều đồng ý rằng đây là ba bức thư xuất phát từ cùng một giai đoạn và do cùng một bàn tay, chúng ta sẽ nói đến xuất xứ và tính xác thực như một đơn vị.
li. Quyển Tác Giả
Mãi đến năm 1804, khi Schmiđt phủ nhận Phaolô đã viết các Bức thư này, toàn thể hội thánh và ngay cả những người không tin Chúa đều thừa nhận chúng là các Bức Thư thật của vị đại sứ đồ.
Từ lúc ấy, ngày càng có nhiều người gọi các sách ấy là "ngụy kinh" mặc dầu có nội dung "tin kính" (như thể sự giả trá có thể đi chung với lòng mộ đạo chân thành!). Hầu hết những người thuộc phái tự do và một số người thuộc khuynh hướng bảo thủ khác gặp khó khăn trong việc thừa nhận các sách này thật sự của Phaolô hay ít nhất hoàn toàn của ông. Vì có sự dạy dỗ rất quan ương
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về cách hướng dẫn một hội thánh và những giáo lý quan trọng khác - bao gồm lời cảnh báo về tà giáo và sự vồ tín Ương những ngày sau rốt - chúng tôi cảm thấy cần phải nêu chi tiết về tính xác thực của các thư tín này hơn bất cứ sách nào khác, trừ Il.Phierơ.
HI. Bằng Chứng Ngoại Tại
Bằng chứng ngoại tại của các Thư Tín Mục Vụ này rất mạnh mẽ. Thật vậy, nếu đây là tiêu chuẩn duy nhất để chấp nhận hoặc bác bỏ thì chúng chiến thắng không cần tranh cãi.
Irenaeus là tác giả đầu tiên được biết đã trực tiếp trưng đẫn các Thư tín này. Tertullian và Clement người Alexandria đã quy các thư tín này cho Phaolô, như đã làm với bộ Kinh điển Muratorian. Các giáo phụ đầu tiên, những người dường như đã biết các Bức Thư này, có Polycarp và cả Clement thành Rôma.
Theo Tertullian, Marcion không đưa ba Sách này vào "bộ kinh" của ông. Đây có lẽ không phải là quyết định thực sự chống lại tính xác thực của sách nhiều bằng chống lại các nội đung của chúng. Marcion là loại người lãnh đạo tà giáo bực tức những lời công kích gay gắt của Phaoỉô chống lại Trí Huệ giáo còn trong phôi thai (xem Phần Giới Thiệu sách Cồlôse) được đưa vào các Thư Tín Mục Vụ. Các câu Kinh Thánh mà kẻ tà giáo bài Do thái này đặc biệt không thích là I.Timôthê 1:8; 4:3; 6:20 và II.Timôthê 3:16,17.
IV. Bằng Chứng Nội Tại
Hầu như tất cả những tấn công chống lại việc Phaolô viết các Thư Tín
CÁC THƯ Ì
Mục Vụ này đều dựa ưên chứng cớ giả định về sự mâu thuẫn bên ưong các Thư Tín này.
Ba bằng cớ chủ yếu được khẳng định: về mặt lịch sử, về mặt giáo hội, và về mặt ngôn ngữ. Chúng ta sẽ xem xét và giải thích vắn tắt từng điều Ưong ba nan đề này.
Nan đề lịch sử. Một số các sự kiện và con người trong các sách này không khớp với sách Công vụ hoặc sự hiểu biết của chúng ta về chức vụ của Phaolô trong các Thư Tín khác. Việc Phaolô để Trôphim đau ốm ở tại Milê và áo choàng cùng với sách vở ông ở tại Trôách không khớp với các cuộc hành trình đã được biết đến của ông.
Đầy là một lập luận dễ bị phản bác. Đúng là chúng không khớp với sách Công vụ; vì không cần phải khớp. Philíp 1:25 cho thấy Phaolô đang đợi được phóng thích, và lời truyền khẩu Cơ Đốc nói rằng ông đã được thả và thi hành chức vụ vài năm trước khi bị bỏ tù ưở lại và bị chém đầu. Vì vậy, những sự kiện, bạn hữu, và những kẻ thù được nhắc đến ương các Sách Mục Vụ này thuộc một giai đoạn truyền giáo giữa hai lần bị cầm tù.
Nan đề về mặt giáo hội. Có lời cho rằng việc tổ chức hội thánh là quá muộn cho Phaolô - thế kỷ thứ hai, thật vậy. Mặc dù đúng là các giám mục, trưởng lão và các chấp sự được luận đến trong các Thư Tín Mục Vụ, không có bằng chứng cho thấy họ là kiểu giám mục thuộc chế độ "quân chủ" của thế kỷ thứ hai và các thế kỷ sau đó. Thật ra, Philíp 1:1, một thư tín sớm sủa hơn, nhắc đến các giám mục (người coi sóc)
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ở số nhiều tại một hội thánh, chứ không phải một giám mục ưên mỗi hội thánh, hoặc thậm chí hệ thống muộn hơn, một giám mục ưên một số hội thánh. Cũng vậy từ trướng lão và giám mục được sử dụng thay đổi nhau trong Timôthê và Tít, ương khỉ vào đầu vào thế kỷ thứ hai, với sự khích lệ bền đỗ từ Ignatius, một "giám mục" đã được chọn ra Ưên những người khác như là "trưởng lão."
Vì vậy, sự dạy dỗ hết sức cơ bản về những người lãnh đạo hội thánh, rõ ràng gợi lên thời kỳ sứ đồ, chứ không phải thế kỷ thứ hai.
Sự ữanh cãi về mặt ngôn ngữ. Tấn công mạnh mẽ nhất đặt cơ sở trên khác biệt về văn phong và từ vựng giữa ba Thư tín này với mười thư tín khác được công nhận là của Phaolô. Một số những từ và thành ngữ Phaolô ưa thích không thấy ở đây, và nhiều từ không được dùng trong các Thư Tín khác của ông lại có ở đây (36% từ mới). Phương pháp thống kê được tiến hành để "chứng minh" Phaolô "không thể" viết các thư tín này. (Cùng phương pháp không thừa nhận các các bài thơ của Shakespeare với các kết quả tương tự: âm tính.)
Phải thừa nhận là ở đây có những nan đề thực sự. Bởi vì những lập luận này dường như hoàn toàn không dựa trên thành kiến chống lại sự dạy dỗ đúng Kinh Thánh không được ưa chuộng. (Tuy nhiên, những kẻ bội đạo trong ngày sau-rốt, là kẻ bị tấn công trong các Thư Tín này, đã làm điều ngạc nhiên, giống hệt một số học giả, cứ nhắt định Phaolô không phải là tác giả các sách ấy.)
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Trước hết, điều quan ưọng phải nhớ rằng các Bức thư này là của một người đã lớn tuổi đang đối diện với sự chết, một người đã đi đây đó rất nhiều và có nhiều bạn hữu mới từ khi ra khỏi tù (II.Timôthê được viết từ lần bị cầm tù thứ nhì của ông). Ai cũng tăng thêm vốn từ khi có tuổi, đọc nhiều, đi lại và giao tiếp với những người mới.
Thứ hai, chúng ta phải nhận ra chủ đề của các thư tín này - các chức vụ trong hội thánh, đạo đức học, và sự bội đạo - tự động đòi hỏi những từ mới.
Các thư tín này cũng quá ngắn để sử dụng phương pháp thống kê chính xác. Có lẽ điều đáng kể nhất, 80% từ vựng Tân Ước chỉ xuất hiện trong các Thư Tín Mục Vụ được tìm thấy trong Cựu Ước Hy văn (bản LXX), như Guthrie nói trong phần mở đầu của ông. Bởi vì Phaolô giảng dạy bằng tiếng Hylạp, tất nhiên ông biết- Kinh Thánh Cựu Ước bằng ngôn ngữ đó thông thạo như ngôn ngữ Hybá gốc. Nói ngắn ngọn, những từ mà Phaolô được khẳng định đã dùng ít ra cũng là một phần "vốn từ được công nhận" của ông. Các giáo phụ của hội thánh sử dụng Hyvăn như ngôn ngữ hàng ngày của họ thấy không có vấn đề trong xuất xứ Phaolô về Các Thư Tín Mục Vụ. (Việc một số người đã làm như vậy đối với người Hêbơrớ cho thấy họ nhạy cảm đối với văn phong của tác giả).
Đưa tất cả giải đáp của các ữanh luận này lại với nhau, đặc biệt khi hiệp với sự công nhận cổ xưa và của mọi tín hữu chánh thống tin các bức thư này là từ chính tay Phaolô, chúng ta cũng có thể thừa nhận đúng như vậy với lương
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tâm thanh sạch. Thật ra nội dung mang tính đạo //cao quý của các Thư Tín này đã loại trừ kẻ giả mạo, "mộ đạo" hoặc những điều khác. Đây là những lời được thần cảm của Đức Chúa Trời (II.Tim. 3:16,17) được truyền đạt qua Sứ đồ Phaolô.
V. Bối Cảnh Và Chù để
Thật lòng mà nói, chúng ta không biết nhiều về bối cảnh cuộc đời Phaolô trong giai đoạn này qua các Thư này. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là nối ráp những câu mang tính tiểu sử được tìm thấy ương bản thân các bức thư, những câu ấy cũng hết sức khái quát.
Có một số từ ngữ và chủ đề thường xuyên xuất hiện trong các Thư Tín này khiến chúng ta hiểu các chủ đề ngày càng làm Phaolô bận tâm khi chức vụ ông đến hồi kết thúc.
Đức tin là một trong các từ đặc trưng đó. Khi hiểm họa của tình trạng bội đạo ngày càng gia tăng, Phaolô tìm cách nhấn mạnh rất nhiều giáo lý Cơ Đốc quan trọng đã được ban ữuyền cho các thánh đồ. Ông mô tả những thái độ khác nhau mà con người đã từng có hoặc sẽ có đối với đức tin.
Ì. Một số người đức tin bị chìm đắm (I.Tim 1:19).
2.	Một số người sẽ bỏ đức tin (I.TỈm 4:1)
3.	Một số người chối bỏ đức tin (I.TỈm 5:8).
4.	Từ bỏ đức tin ban đầu của họ (I.Tim 5:12).
5.	Một số người sai lạc khỏi đức tin (I.Tim 6:10).
6.	Một số người thất bại... trong đức tin (I.Tim 6:21).
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Cụm từ đạo lành được nhắc đến thật rõ ràng . "Lành" ở đây hàm ý tính đúng đắn hoặc chính thống nhiều hơn. Cỏ nghĩa là sự khỏe mạnh hoặc đem lại sức khỏe. Đây là một từ mà bởi đó có chữ "vệ sinh" (hygiene). ổ đây tất nhiên là sự vệ sinh thuộc linh. Lưu ý những điều sau đây:
Đạo lành (I.Tim 1:10; II.Tim 4:3; Tít 1:9; 2:1).
Lời có ích (lành mạnh) (I.Tim 6:3).
Những sự dạy dỗ có ích (các lời lành) (II.Tim 1:13).
Đức tin vẹn lành (Tít 1:13; 2:2).
Nói năng phải lời (lời lành) (Tít 2:8).
Từ lương tâm được đề cập sáu lần, như sau:
I.Tim 1:5,19; 3:9; 4:2
2 Tim. 1:3
Tít 1:15
Sự tin kính được nhấn mạnh như là một bằng chứng thực tiễn về tính lành mạnh trong sự dạy dỗ của một người -I.Tim 2:2,10; 3:16; 4:7,8; 5:4; ố:3, 5,6,11; II.Tim. 3:5 (chỉ là hình thức tin kính bề ngoài); 3:12; Tít 1:1; 2:12.
Tiết độ hay điều độ là những phẩm tánh vị sứ đồ cảm thấy người phụ tá trẻ tuổi của mình đáng phải trau dồi - I.Tim 2:9,15; 5:0,8; II.Tim. 3:2,11; Tít 1:8; 2:2,4,6,12.
Chúng ta cũng nên lưu ý nhiều điều tốt lành mà vị sứ đồ đề cập:
Lương tâm tốt (I.Tim 1:5,19).
Luật pháp là tốt lành (I.Tim Ì :8).
Đánh trận tốt lành (I.Tim Ì: 18).
Cầu nguyện là tốt lành (I.Tim 2:3).
Việc lành (I.Tim 2:10; 3:1; 5:10,25; ó:18; II.Tim 2:21; 3:17; Tít 1:16; 2:7,14; 3:1,8,14)
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Cách cư xử tốt (I.Timôthê 3:2 có tài trí trong bản Kinh Thánh Việt Nam.)
Lời chứng tốt (I.Timôthê 3:7)
Vị ưí tốt (I.Timôthê 3:13 bực cao trọng trong bản Kinh Thánh Việt Nam).
Mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành (I.Timôthê 4:4).
Kẻ giúp việc ngay lành (I.Tim 4:6).
Đạo lý lành (I.Tim 4:6).
Hiếu thảo là điều tốt lành (I.Tim 5:4).
Chiến trận tốt lành của đức tin (I.Tim ó:12; II.Tim 4:7).
Sự làm chứng tốt (I.Tim ố:13).
Nền tốt (I.Tim ó: 19)
Điều phó thác tốt lành (II.TỈm 1:14; Tít 2:3; 3:8).
Một người lính giỏi (II.Tim 2:3).
Người lành (II.Tim 3:3; Tít 1:8; 2:5).
Lòng trung thành trọn vẹn (Tít 2:10).
Nghiên cứu từ thú vị sau cùng liên quan đến các thuật ngữ về y khoa được tìm thấy trong các bức thư này. Một số người cho rằng điều này phản ảnh bác sĩ Luca là người bạn đồng hành thân thiết của Phaolô vào lúc này. Chúng ta đã đề cập rằng từ "lành" có nghĩa là đem lại sự khỏe mạnh và được sử dụng để mô tả sự dạy dỗ, lời nói, và đức tin.
Trong I.Tim 4:2, Phaolô nói đến một lương tâm đã lì. "Lì" có nghĩa là bị đốt hoặc trui bằng một dụng cụ nóng.
Cụm từ "có bệnh hay gạn hỏi" ám chỉ những người mắc bệnh, là bệnh tật về tâm trí (I.Tim 6:4).
"Ung thư" ("chùm bao" trong bản Kĩ Việt) trong II.Tim 2:17 được dịch là bệnh "hoại tử" trong Bản Nhuận Chánh (từ Hylạp là gốc của từ hoại tử).
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"Êm tai" (II.Tim 4:3) là một cụm từ       Với bối cảnh đó, bây giờ chúng ta
chót được Phaolô sử dụng trong chẩn	hãy quay sang Thư Tín thứ nhất gởi cho
đoán của ông về các trường hợp lâm	Timôthê để nghiên cứu nội đung từng
sàng ữong thời sau rốt này.	câu một.
THƠ THỨ NHẤT GỞI CHO TIMÔTHÊ




Giới Thiệu
"Thư tín này trao cho Timôthê vài bằng chứng về quyền ủy nhiệm để hành động với tư cách người đại diện vị sứ đồ. Vì vậy, nếp sống cá nhân và những sinh hoạt của chính Tỉmôthê hoàn toàn chiếm phần lớn bức thư."
D. Edmond Hiebert
1. Vị Trí Độc Đáo Trong Kinh Thánh
Kẻ nào cướp Các Thư Tín Mục Vụ khỏi Hội thánh, là các Bức thư đích thực của vị đại sứ đồ Phaolô, sẽ thật sự gây tổn hại nghiêm trọng đến đức tin. Chúng ta ngờ rằng nan đề chính của họ thực ra không nằm ở chỗ có quá nhiều cái gọi là "từ vựng không đúng của Phaolô" bởi vì những lời này vẫn thường được viết theo đúng cách của Phaolô! Lời ấy lên án trước chính điều mà một số họ đang làm và dạy.
Lẽ thật, vẻ đẹp, và sức mạnh thuộc linh của sách I.Timôthê đến với bất cứ ai suy gẫm sách đúng ý nghĩa của nó và không bị định kiến. Thật vậy, nhiều người bác bỏ xuất xứ Phaolô cảm nhận điều đó mạnh mẽ đến nỗi buộc phải cho rằng những mảnh thư thật của Phaolô đã được đan xen vào trong tác phẩm xuất sắc bị coi là giả mạo này! Ví dụ, nhà hoài nghi người Pháp trong thế kỷ trước, Ernest Renan, viết rằng: "Có những câu trong các thư tín này tuyệt vời đến mức chúng ta không thể không thắc mắc, lẽ nào kẻ giả mạo không có trong tay một số bức thư ngắn xác thực của Phaolô, là điều hắn đã đưa vào trong tác phẩm giả ngụy của mình." 1
Đơn giản hem biết bao khi chấp nhận sự dạy dỗ hầu như của mọi người trong hội thánh từ ban đầu rằng các thư tín này - toàn bộ - là "những bức thư ngắn xác thực của Phaolô"!
Sự mặc khải hết sức quan trọng về thứ tự của hội thánh, về công tác của phụ nữ, và các chức vụ của hội thánh được tìm thấy ưong lTimôthê. Người của Đức Chúa Trời phải sống như thế nào được vạch ra chi tiết rỏ ràng bới một gương mẫu xuất sắc, là chính Phaolô.
li. Quyển Tác Giả
Xem phần giới thiệu Các Thư Tín Mục Vụ để có lời luận về xuất xứ của lTimôthê.
III. Thời Điểm Viết
Hầu như tất cả những nhà bảo thủ đều đồng ý rằng Ì Timôthê là Thư Mục Vụ thứ nhất được viết ra, Tít thì không lâu sau đó và 2 Timôthê ngay trước khi Phaolô qua đời. Nếu Phaolô được phóng thích khỏi nhà giam vào năm ỎI Sau Chúa, xét đến các chuyến lưu hành của ông, một niên đại giữa năm 04 và 60 được chỉ ra. Thư Tín này có lẽ đã được viết từ Hylạp.
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IV. Bối Cảnh Và Chủ Để
Chủ đề của I.Timôthê được trình bày khá rõ qua 3:14,15:
Ta mong mau mau đến thăm con, nhưng viết thơ nẩy, phòng ta có chậm đến, thì con biết làm thể nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật vậy.
ở đây Phaolô nói rõ rằng có một tiêu chuẩn hành xử đành cho hội thánh Đức Chúa Trời và ông muốn viết cho Timôthê để giúp Timôthê biết rõ điều đó.
Bảo một đứa trẻ cư xử xấu rằng: "Hãy cư xử cho phải phép!" thì chưa đủ, nếu như đứa trẻ chưa biết điều cần phải làm để có cách cư xử tốt. Trước hết, nó phải biết cư xử tốt là thế nào. lTimôthê dạy điều đó cho con cái Chúa liên hệ tới hội thánh Đức Chúa Trời.
Tóm tắt lướt qua vài đoạn sẽ hậu thuẫn cho chủ đề được phác thảo ở trên. Đoạn 2 cho chúng ta biết cách cư xử đó là gì liên quan đến sự cầu nguyện chung và vai trò của phụ nữ trước mặt mọi người. Đoạn 3 Ưình bày những yêu cầu dành cho những người sẽ nắm giữ các vị trí ưách nhiệm và vai trò lãnh đạo trong hội thánh. Đoạn 5 nhấn mạnh trách nhiệm của hội thánh đối với các bà góa.
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I. LỜI CHÀO THĂM (1:1,2)
1:1 Phaolô trước hết tự giới thiệu mình là sứ đồ của Đức Chúa Jẽsus Chrỉst. Sứ đổ là "người được sai phái," vì vậy Phaolồ chỉ muốn nói rằng ông đã được Đức Chúa Trời chỉ định vào công tác truyền giáo. Thẩm quyền của Phaolô là bởi vâng mạng Đức Chúa Trời là Cứu Chúa chúng ỉa, và vâng mạng Đức Chúa Jẽsus Chrỉsỉ là sự trông cậy chúng ta. Điều này nhấn mạnh rằng Phaolô không tự mình chọn chức vụ này như một phương tiện để sinh sống; ông cũng không được bổ nhiệm vào công tác này bởi loài người. Ổng đã có sự kêu gọi dứt khoát từ nơi Đức Chúa Trời để rao giảng, dạy dỗ, và chịu khổ. Trong câu này, Đức Chúa Trời, là Cha được gọi là Cứu Chúa chúng ta. Thông thường trong Tân Ước, Chúa Jêsus được gọi là Chúa Cứu Thế. Nhưng không có sự mâu thuẫn. Đức Chúa Trời là Cứu Chúa của loài người với ý nghĩa Ngài muốn họ được cứu rỗi. Ngài đã ban Con Ngài để hoàn thành công tác cứu chuộc, và Ngài ban sự sống đời đời cho tất cả những ai lấy đức tin tiếp nhận Chúa Jêsus. Đấng Christ là Chúa Cứu Thế Jêsus với ý nghĩa Ngài đã bước lên thập tự giả và hoàn tất công tác cần thiết để Đức Chúa Trời có thể cứu những tội nhân gian ác theo đúng lẽ công bình.
ỏ đây, Đức Chúa Jêsus Christ được gọi là sự trông cậy của chúng ta. Điều này khiến chúng ta nhớ đến Côlôse 1:27: " Đấng Christ ở ưong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển." Trông cậy duy nhất của chúng ta về thiên đàng được tìm thấy qua Thân Vị và công lao của Chúa Jêsus. Thật vậy, tất cả những viễn ảnh tươi sáng ữong Kinh Thánh được bày ra cho chúng ta chỉ thuộc về chúng ta nhờ mối liên hiệp của chúng ta với Chúa Jêsus Christ.
Lưu ý thêm Êphêsô 2:14, Đấng Christ là sự hòa hiệp của chúng ta và Côlôse 3:4, Ngài là sự sống của chúng ta. Đấng Christ là sự hòa hiệp của chúng ta liên quan đến vấn đề tội lỗi chúng ta trong quá khứ. Đấng Christ là sự sống của chúng ta liên quan đến vấn đề quyền phép cho hiện nay; và Đấng Christ là sự trông cậy của chúng ta, liên quan tới vấn đề giải cứu ương tương lai.
1:2 Bức Thư này được gởi cho TimôthÊ, được mô tả là con thật trong đức tin (trong lãnh vực đức tin). Điều này có thể cho thấy Timôthê đã được cứu qua vị sứ đồ này, có lẽ trong chuyến thăm đầu tiên của Phaolô đến Líttrơ (Công. 14:6-20). Nhưng cảm nhận chung ương Công vụ thì Timôthê đã là một môn đồ rồi khi gặp Phaolô lần đầu (Công. 6:1,2). Trong trường hợp này cụm từ con thật trong đức tin hàm ý rằng Timôthê bày tỏ cùng những phẩm tính thuộc linh và đạo đức như Phaolô; ông là một con cái thật của vị sứ đồ bởi vì ông bộc lộ cùng một tâm tánh.
Stock nói rằng: "Phước cho nhân sự Cơ Đốc trẻ tuổi nào có được một vị lãnh đạo như vậy, và phước cho vị lãnh đạo Cơ Đốc nào 'có bao tên mình đầy' những con cái thật như vậy."
Lời chào thăm bình thường ưong các Bức Thư Tân Ước là "ân điển và sự bình an." Trong ì & II.Timôthê, Tít và
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II.Giăng, lời chào thăm này được mở rộng thành ân điển, lòng thương xót, và sự bình an. Tất cả các Thư Tín này đều được viết cho những cá nhân thay vì các hội thánh, và điều đó giải thích cho việc có thêm sự thương xót.
Ân điển hàm ý toàn bộ nguồn cung ứng thiên thượng cần thiết cho đời sống và sự hầu việc của người Cơ Đốc. Sự thương xót nói đến sự chăm sóc yêu thương và bảo vệ của Đức Chúa Trời dành cho những kẻ khó khăn và hay thất bại. Sự bình an hàm ý sự bình tịnh nội tâm có được nhờ nương dựa Chúa. Ba phước hạnh này đến từ Đức Chúa Trời Cha chúng ỉa và Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. Thần tánh của Đấng Christ được hàm ý trong câu này, qua đó Phaolô muốn nói Ngài đồng đẳng với Đức Chúa Cha. Cụm từ Đức Chúa Jêsus Chrisỉ, Chúa chúng ta nhấn mạnh tư cách Chúa tể của Đấng Christ. Trong khi từ "Chúa Cứu Thế" xuất hiện hai mươi bốn lần trong Cựu Ước, từ "Chúa" xuất hiện 522 lần. Chúng ta phải ứng dụng cho được những thống kê quan trọng này cho mình.
li. CHỈ THỊ CỦA PHAOLÔ DÀNH CHO TIMÔTHỀ (1:3-20)
A. Chỉ Thị Bể Bịt Miệng Các Giáo sư Giả (1:3-
11)
1:3 Dường như có khả năng sau lần bị giam giữ thứ nhất tại Rôma, Phaolô đã cùng Timôthê đến thăm Êphêsô. Khi Phaolô đi tiếp đến Maxêđoan, ông đã truyền cho Timôthê ở lại Ềphêsô một thời gian để dạy lời Đức Chúa Trời và cảnh báo các Cơ Đốc Nhân coi chừng các giáo sư giả. Từ Maxêđoan, dường như Phaolô đã đi về phía nam Côrinhtô, và có lẽ chính từ thành phố này ông đã viết bức thư đầu tiên này cho Tỉmôthê. Trong câu 3, vị sứ đồ thật ra muốn nói rằng: "Cũng như trước đây ta đã truyền dạy con cứ ở lại Êphẽsô khi ta đi sang xứ Maxẽđoan, nay ta đang nhắc lại những huấn thị đó." Đừng vì đó mà hiểu rằng Timôthê đã được chỉ định làm mục sư hội thánh Êphêsô. Câu này không có ý đó. Song, ông có mặt ở đó vì một sứ mạng tạm thời, truyền cho những người được chỉ định trong hội thánh chớ truyền dạy những đạo giáo ưái với đức tin Cơ Đốc hoặc thêm vào những giả định. Các giáo lý giả chủ yếu bị nghi ngờ là tinh thần duy luật pháp và Trí huệ giáo. Chính vì sợ Timôthê bị cám dỗ trốn ưánh các nan đề này, Phaolô muốn bảo ông hãy ở yên ừong chức vụ.
1:4 Timôthê cũng được khuyên phải truyền bảo những người ấy đừng lưu tâm đến phù ngôn và gia phổ vô cùng. Thật không rõ những phù ngôn và gia phổ này là gì. Một số người nghĩ chúng có liên quan đến những truyền thuyết đã từng nổi lên giữa vòng một số các giáo sư Do thái. Người khác cho rằng chúng ám chỉ đến các huyền thoại và sự phát sinh của Trí huệ phái. Thật thú vị để lưu ý các tà giáo ngày nay cũng có cùng đặc trưng. Nhiều câu chuyện tướng tượng nổi lên về những người sáng lập các tôn giáo giả, các gia phả giữ một vị trí quan trọng trong giáo phái Mormon.
Những đề tài vô ích như vậy chỉ làm dấy lên trong tâm ưí con người những tranh cãi và nghi ngờ, chứ chẳng đem
lại sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin.
Toàn bộ chương trình cứu chuộc được hoạch định bởi Đức Chúa Trời, không dấy lên nghi ngờ và sự cãi lẫy, nhưng sanh ra đức tin trong lòng người. Những người ở tại hội thánh Êphêsô chớ lưu tâm đến các đề tài vô bổ như là phù ngôn và gia phổ, mà phải tận hiến cho những lẽ thật quan trọng của đức tin Cơ Đốc, là điều sẽ chứng minh là phước hạnh cho loài người và sẽ cảm thúc cho đức tin thay vì nghi ngờ.
1:5 Có lẽ điều quan ưọng nhất cần phải hiểu ưong câu này là sự răn bảo (commandment) không ám chỉ luật pháp Môise hay Mười Điều Răn mà ám chỉ lời khuyên trong câu 3 và 4. Điều này được tỏ rõ: "Mục đích của sự răn bảo, ấy là sự yêu thương..." Ý Phaolô muốn nói mục tiêu hay mục đích của chỉ thị ông vừa ban cho Timồthê không những chỉ trình bày về chánh giáo mà phải có tình yêu thương, bởi lòng tinh sạch, lương tâm tốt, và đức tin thật mà sanh ra. Hễ khi nào Phúc Âm của ân điển Đức Chúa Trời được rao giảng, thì luôn kéo theo những điều này.
Tinh yêu thương chắc chắn bao gồm tình yêu đối với Chúa, tình yêu đối với anh em cùng đức tin, và tình yêu đối với thế gian nói chung. Tình yêu này phải xuất phát từ lòng tỉnh sạch. Nếu đời sống bên trong bị ô uế, thì tình yêu Cơ Đốc chân thật khó mà lưu xuất từ tấm lòng ấy. Tình yêu này cũng phải là sản phẩm phụ của một lương tâm tốt, tức là lương tâm không làm buồn Đức Chúa Trời và loài người. Sau cùng, tính yêu ấy phải là kết quả của đức tin thật (theo nghĩa đen, "không giả hình"), là đức tin không mang mặt nạ.
Những sự dạy dỗ sai lạc không thể sinh ra những điều Phaolô liệt kê và chắc chắn không bao giờ là kết quả của các phù ngôn và gia phả vô cùng! Chỉ cỏ sự dạy dỗ của ân điển Đức Chúa Trời mới dẫn đến lòng tinh sạch, lương tâm tốt và đức tin thật, và do đó, dẫn đến tình yêu thương.
Câu 5 cho chúng ta cách thử nghiệm mọi sự dạy dỗ chân thật, đó là, sự dạy dỗ ấy có sinh ra các kết quả này không?
1:6 Có một số người đã xây bỏ những điều ấy, tức là bỏ đi tấm lòng tính sạch, lương tâm tốt và đức tín thật. Cụm từ xây bỏ có lẽ hàm ý họ không nhắm đúng mục tiêu hoặc không đạt được mục tiêu. Không nhắm đúng mục tiêu chắc chắn là điều được hàm ý ở đây. Vấn đề không phải những người này cố gắng đạt đến mục tiêu ấy. Họ thậm chí không nhắm đến. Kết quả là, họ xây bố mục đích đó, đi tìm những lời vô ích. Sự dạy đỗ của họ không có mục đích, không dẫn đến đâu cả, không làm cho con người thánh sạch.
Phaolô thường xuyên dùng từ có vài trong Bức Thư này. Lúc ông viết I.Timôthê, các giáo sư giả này đại diện cho một thiểu số ưong hội thánh. Khi học đến II.Timôthê, chúng ta sẽ thấy từ "một vài" không còn đáng lưu ý nữa. Cán cân lực lượng đã thay đổi. Khuynh hướng sai lạc đã trở nên thịnh hành hơn. Thiểu số dường như đã ưở thành đa số.
1:7 Những giáo sư giả được nhắc đến trong các câu trước là những người
Giuđa, tìm cách trộn lẫn Dotháỉ giáo vào Cơ Đốc Giáo, luật pháp vào ân điển. Họ lập luận rằng đức tin đặt nơi Đấng Christ chưa đủ để được cứu. Họ nhất định con người phải chịu cắt bì, hoặc bằng những phương cách khác, phải giữ Luật pháp Mồise. Họ dạy rằng luật pháp là nguyên tắc sống của người tin Chúa.
Sự dạy dỗ sai lạc này vẫn luôn có mặt ương mọi thế kỷ của lịch sử hội thánh, đó là thứ bệnh dịch thành công nhất Ương việc làm bại hoại Cơ Đốc Giáo giới ngày nay. Trong hình thức hiện đại nó tuyên bố rằng dầu cần phải có đức tin đặt nơi Đấng Christ để được cứu, song cũng phải chịu bấp têm, hay gia nhập hội thánh, hay giữ luật pháp, sám hối, hoặc dâng phần mười, hay làm một số "những việc lành" khác. Những kẻ dạy tinh thần luật pháp thời nay không nhận biết rằng sự cứu rỗi là bới đức tin đặt nơi Đấng Christ, không bởi các việc làm của luật pháp. Họ không nhận biết rằng việc lành là kết quả của sự cứu rỗi chứ không phải là nguyên nhân. Người ta không ưỏ thành Cơ Đốc Nhân nhờ làm các việc lành, nhưng làm các việc lành vì người ấy là Cơ Đốc Nhân. Họ không thấy rằng Đấng Christ, chứ không phải luật pháp, là nguyên tắc sống của người tin Chúa. Họ không hiểu rằng không thể ở dưới luật pháp mà không bị rủa sả. Luật pháp kết tội chết hết thảy những ai không giữ được những nguyên tắc thánh của nó. Bởi không ai tuân giữ hoàn hảo luật pháp được, vì vậy tất cả đều bị án chết. Nhưng Đấng Christ đã cứu chuộc người tin Ngài khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì cớ chúng ta.
Vị sứ đổ nói những thầy dạy luật
theo cách riêng này không hiểu điểu họ đang dạy, cũng không hiểu điểu họ đang biến ưở thành những lời khẳng quyết. Họ không thể nói cách thông hiểu về luật pháp bởi vì họ không hiểu mục đích luật pháp được ban cho hoặc mối liên hệ giữa người tin Chúa với luật pháp.
1:8 Phaolô nói rõ rằng luật pháp không có gì sai trật cả. "Ấy vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành" (Rôma 7:12). Nhưng luật pháp phải được dùng cách chánh đáng. Chứ không bao giờ được ban cho như là phương tiện cứu rỗi (Côngvụ 13:39; Rôma 3:20; Galati 3:16,21; 3:11). Vì vậy cách sử dụng luật pháp chánh đáng là dùng ưong sự giảng và dạy để đem lại sự cáo trách tội lỗi. Không được trình bày nó như phương cách cứu chuộc hay nguyên tắc sống.
Guy King chỉ ra rằng ba bài học mà luật pháp dạy là: "Chúng ta phải. Chúng ta không được. Chúng ta không thể." Khỉ luật pháp làm xong công việc nó trong đời sống một tội nhân, người ấy phải sẵn sàng để khóc lóc với Chúa: "Lạy Chúa, xin cứu con bởi ân điển Ngài!" 2 Những kẻ dạy rằng luật pháp cần thiết cho sự cứu rỗi hay sự nên thánh là không nhất quán. Họ nói rằng nếu một Cơ Đốc Nhân vi phạm luật pháp, người ấy không cần phải bị án chết, điều đó không củng cố thẩm quyền của luật pháp. Luật pháp mà không có hình phạt thì chẳng là gì ngoài việc nó là lời khuyên tốt.
1:9 Luật pháp không phải lập ra cho người công bình. Nếu con người công bình, họ chẳng cần đến luật pháp. Điều
đó đúng với Cơ Đốc Nhân. Khi đã được cứu bởi ân điển Đức Chúa Trời, người ấy không cần bị đặt dưới Mười Điều Răn để sống thánh khiết. Cũng không phải vì sợ hình phạt mà Cơ Đốc Nhân sống tin kính, song bởi tình yêu dành cho Đấng Cứu Thế đã chịu chết tại Thập tự giá.
Vị sứ đồ tiếp tục mô tả loại người mà vì họ luật pháp được ban cho. Nhiều nhà giải kinh chỉ ra rằng có mối liên kết chặt chẽ giữa lời mô tả này với bản thân Mười Điều Răn. Mười Điều Răn được chia làm hai phần: bốn Điều Răn đầu liên quan đến bổn phận của con người đối với Đức Chúa Trời (sự tin kính), trong khi sáu điều còn lại có liên quan đến bổn phận của con người đối với người lân cận mình (sự công bình). Những lời sau đây dường như tương ứng với phần đầu của Mười Điều Răn: Vì những kẻ trái luật pháp, bạn nghịch, vì những kẻ không tin kính, phạm tội, những kẻ vô đạo, nói phạm thánh thần... Cụm từ giết người được liên kết với điều răn thứ sáu: Ngươi chớ giết người. Giết người ở đây ám chỉ đến kẻ giết người cố ý chứ không phải kẻ giết người vô ý.
1:10 Những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc ở đây mô tả kẻ thích tình dục khác giới cách vô luân và những người tình dục đồng giới. Hai điều này được liên kết với điều răn thứ bảy. "Ngươi chớ phạm tội tà dâm." Ăn cướp người rõ ràng có liên quan đến điều răn thứ tám: "Ngươi chớ trộm cắp." Nói dối, thề dối (hoặc những kẻ thề thốt giả dối) được liên kết với điều răn thứ chín: "Ngươi chớ làm chứng dối nghịch cùng kẻ lân cận mình."
Những từ cuối cùng và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lành không trực tiếp liên hệ đến điều răn thứ mười, mà thay vào đó dường như lướt lại tất cả các điều răn và tóm tắt chúng.
1:11 Thật khó xác định câu này liên kết thế nào với phần trước. Có lẽ hàm ý đạo lành được nhắc đến ương câu lo Ây đó là điểu đạo Tin Lành dạy dỗ. Hoặc có thể hàm ý tất cả những gì Phaolô đã nói về luật pháp từ câu 8-10 là phù hợp hoàn toàn với đạo Tin Lành mà ông rao giảng. Hoặc một lần nữa, có thể hàm ý tất cả những gì Phaolô nói về các giáo sư giả ở trong câu 3-10 là phù hợp với sứ điệp của đạo Tin Lành. Mặc dầu tín lành đúng là vinh hiển, sự nhấn mạnh ở đây có lẽ nơi sự kiện tin lành thuật lại sự vinh hiển (cách dịch theo nghĩa đen của vinh hiển) của Đức Chúa Trời một cách tuyệt vời. Tin lành thuật lại thể nào Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết, công bình và ngay thẳng, đồng thời cũng chính là Đức Chúa Trời của ân điển, lòng thương xót, và tình yêu thương. Tình yêu của Ngài chu cấp điều mà sự thánh khiết của Ngài đòi hỏi; bấy giờ những người tiếp nhận Chúa Jêsus được ban cho sự sống đời đời.
Đây chính là đạo Tin Lành... đã được giao phó cho vị sứ đồ. Trọng tâm xoay quanh Chúa Jêsus Christ được tôn vinh và cho con người biết rằng Ngài không những là Đấng Cứu Thế mà cũng là Chúa.
B. Cảm Tạ Vì Ân Điển Chân Thật Của Đức Chúa Trời (1:1217).
1:12 Trong câu trước, Phaolô đã mô tả các giáo sư giả là kẻ tìm cách áp đặt luật pháp lên các tín hữu ở tại Ềphêsô.
Bây giờ ông đang nhắc lại sự qui đạo của chính mình. Không phải nhờ giữ luật pháp mà bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Vị sứ đồ này không phải là một người công bình mà là kẻ tội khôi. Câu 12-17 dường như minh họa việc sử dụng luật pháp chính đáng từ kinh nghiệm của Phaolô. Đối với ông, luật pháp không phải là phương cách cứu rỗi, mà là phương tiện để cáo trách tội lỗi.
Trước hết, ông bật lên lời cảm tạ Đức Chúa Jẽsus Christ vì ân điển ban sức của Ngài. Điều nhấn mạnh không ở những gì Saulơ người Tạtsơ đã làm cho Chúa mà ở nơi điều Chúa đã làm cho ông. Vị sứ đổ không bao giờ có thể thôi ngạc nhiên bởi vì Chúa Jêsus không những đã cứu ông mà còn kể ông là trung thành, chỉ định ông hầu việc Ngài. Luật pháp không bao giờ có thể bày tỏ ân điển như thế. Thay vào đó những điều kiện cứng nhắc của nó sẽ lên án kẻ tội nhân Saulơ phải chết.
1:13 Từ câu này, có thừa bằng chứng cho thấy Phaolô đã vi phạm Mười Điều Răn trước khi tiếp nhận Chúa. Ông gọi chính mình là kẻ ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo. Là người phạm thượng, ông đã nói xấu các Cơ Đốc Nhân và vị lãnh đạo của họ là Chúa Jêsus. Là kẻ bắt bớ, ông đã tìm cách giết chết các Cơ Đốc Nhân vì cảm thấy đạo giáo mới này đe doa Dothái giáo. Khi thực hiện ý đồ gian ác của mình, ông lấy làm vui sướng phạm những hành động hung bạo, bạo hành và vô nhân đạo chống lại những Cơ Đốc Nhân. Mặc dầu các từ Anh ngữ không tỏ rõ điều này, có một mức độ gian ác tăng dần lên qua ba từ phạm thượng, bắt bớ, và hung bạo. Từ thứ
nhất chỉ là vấn đề lời nói. Từ thứ nhì mô tả sự làm khổ người khác vì niềm tin tôn giáo của họ. Từ thứ ba gồm cả ý tướng của sự hung ác và lạm dụng.
Nhưng Phaolổ đã đội ơn thương xót. Ông không phải nhận hình phạt xứng đáng bởi vì ông đã làm những sự đó đương lúc ngu muội chưa tin. Khi bắt bớ các Cơ Đốc Nhân, ông nghĩ mình đang hầu việc Đức Chúa Trời. Bởi vì tôn giáo của tổ phụ ông dạy phải thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật, và ông chỉ có thể kết luận rằng đức tin của Cơ Đốc Nhân là chống lại Giêhôva của Cựu Ước. Với tất cả lòng sốt sắng và năng lực mình có, ông ra sức bênh vực cho danh dự của Đức Chúa Trời bằng việc giết hại các Cơ Đốc Nhân.
Nhiều người nhất định cho rằng lòng sốt sắng và nhiệt thành cộng với sự chân thật là những điều quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Nhưng gương của Phaolô cho thấy lòng sốt sắng chưa đủ. Thật vậy, nếu sai trật, lòng sốt sắng của người ấy chỉ làm cho mức độ sai trật càng đáng sợ hơn. Càng sốt sắng người ấy càng gây nhiều tổn hại hơn!
1:14 Phaolô không những đã thoát khỏi hình phạt xứng đáng (sự thương xót), mà ông còn nhận được lòng tốt dư dật, là điều ông không đáng được (ân điển). Nơi ông phạm tội nhiều, ân điển của Đức Chúa Trời lại càng nhiều hơn (Rôma 5:20).
Ân điển Chúa ban cho Phaolô không vô ích, biểu thị qua câu "với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Jêsus Christ." Ân điển đã đến với
Phaolô kèm theo đức tin và sự thương yêu trong Đức Chúa Jẽsus Christ. Điều này tất nhiên có thể hàm ý rằng cũng như ân điển đã đến từ Chúa, đức tin và tình yêu thương cũng bắt nguồn nơi Ngài. Nhưng dường như ý nghĩa phải rõ ràng hem nếu chúng ta hiểu rằng Phaolô không từ chối ân điển của Chúa, nhưng đã đáp ứng bằng sự tín cậy Chúa Jêsus và yêu thương Đấng Phước Hạnh mà trước kia ông căm ghét.
1:15 Đây là lời đầu tiên trong năm "lời chắc chắn" của các Thư Tín Mục Vụ. Ây là lời chắc chắn, bởi vì đó là lời của Đức Chúa Trời. Đấng không thể nói dối cũng không thể bị hiểu lầm. Con người có thể tín cậy tuyệt đối lời tuyên bố này. Thật thế, không tín mới là bất hợp lý và không khôn ngoan. Đó là điều đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy bởi vì lời đó áp dụng cho mọi người, thuật lại điều Chúa đã làm cho mọi người, và ban tặng món quà cứu rỗi cho mọi người.
Đức Chúa Jễsus Chrisỉ nhấn mạnh đến thần tánh của Chúa chúng ta. Đấng đã từ Ười đến thế gian, trước hết vốn là Đức Chúa Trời (Đấng Chrỉst) và sau đó là Người (Jêsus). Sự hiện diện trước đó của Chúa Cứu Thế Jêsus được gợi ý qua cụm từ Ngài đã đến trong thế gian. Bếtlêhem khống phải là chỗ Ngài bắt đầu hiện diện. Ngài đã ở với Đức Chúa Cha từ trước vô cùng, nhưng Ngài đã đến trong thế gian với tư cách một Con Người trong chuyến công tác đặc biệt. Quyển lịch chứng minh sự kiện Ngài đã đến; chúng ta gọi năm 2004 S.C., tức là năm 2004 theo niên lịch của Chúa chúng ta. Vì sao Ngài đã đến? Để cứu vớt kẻ có tội. Không phải để cứu những người tốt (không có một người nào!) Cũng không phải để cứu những người giữ ươn luật pháp (cũng không ai làm được điều này).
Đây chính là Ưọng tâm sự khác biệt giữa Cơ Đốc Giáo thật với tất cả những đạo giáo khác. Các tôn giáo giả dạy con người rằng họ có thể làm điều gì đó để được sủng ái trước mặt Thượng Đế. Phúc Âm dạy rằng con người là một tội nhân, con người bị hư mất và không thể tự cứu mình được, và cách duy nhất để con người được lên thiên đàng là bởi công lao thay thế của Chúa Jêsus ưên thập tự giá. Loại dạy dỗ của luật pháp mà Phaolô mô tả ở đầu đoạn này dành cho xác thịt một chỗ. Nó nói chính xác điều con người muốn nghe, nghĩa là con người có thể góp phần vào sự cứu chuộc của mình. Nhưng tin lành khẳng định mọi vinh hiển của công tác cứu rỗi chỉ thuộc về Đấng Chrỉst mà thôi, con người không làm được gì ngoài sự phạm tội, và Đức Chúa Jêsus Christ đã làm toàn bộ công tác cứu rỗi.
Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã đưa Phaolô đến chỗ nhận biết mình là kẻ đứng đẩu ữong những người phạm tội, hoặc như một số các bản dịch: "kẻ nặng tội nhất." Nếu ông không phải là người đứng đầu ương những kẻ phạm tội, thì nhất định ông cũng thuộc vào hàng đầu, hãy lưu ý danh hiệu "tội khôi" không phải dành cho kẻ chìm sâu ương sự thờ hình tượng hoặc vô luân, mà dành cho một người mộ đạo sâu sắc, đã được dưỡng dục ưong một gia đình Dothái chính thống! Tội lỗi của ông mang tính giáo lý; ông đã không tiếp
nhận lời Đức Chúa Trời liên quan đến Thân Vị và công lao của Đức Chúa Jêsus Christ. Chối bỏ Con Đức Chúa Trời là tội nặng nhất.
Cũng lưu ý rằng ồng nói trong những kẻ có tội đó ta là đẩu - không phải trước kia (was) mà hiện nay (am). Các vị thánh tin kính nhất thường là những người ý thức rõ nhất tình ữạng tội lỗi của họ.
Trong I.Côrinhtô 15:9 (được viết vào khoảng 57 S.C.), Phaolô đã gọi chính mình là "rất hèn mọn trong các sứ đồ" sau đó Ương Êphêsô 3:8 (được viết vào khoảng năm 60 S.C.), ông đã gọi mình là "kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ" bây giờ ương I.Tim. 1:15 được viết sau đó vài năm ông đã gọi mình là đẩu ương những kẻ có tội. ổ đây chúng ta thấy nét tiêu biểu trong tiến bộ của Phaolô về sự hạ mình của Cơ Đốc nhân.
Darby dịch câu ữong những kẻ có tội đó ta là đầu là "trong những kẻ có tội đó ta là kẻ trước hết." Câu này không có ý bảo ông là tội nhân tồi tệ nhất trên đời, mà ông là tội nhân đầu tiên liên quan đến dân tộc Ysơraên. Nói cách khác, sự qui đạo của ông là một sự báo trước độc đáo về sự qui đạo trong tương lai của dân tộc Ysơraên. ông là "một thai sanh non" (I.Côr. 15:8) với ý nghĩa ông đã được sanh lại trước sự tái sanh của Ysơraên, dân tộc ông. Cũng như ông đã được cứu bởi sự mặc khải trực tiếp từ trời và nằm ngoài các phương tiện loài người, như vậy, có thể cũng bằng cách ấy, dân Dothái còn sót lại sẽ được cứu trong Kỳ Đại Nạn hầu đến. Cách giải thích này đường như được khẳng định bởi từ "kẻ làm đầu" và "làm gương" trong câu 16.
1:16 Điều này giải thích lý do vì sao Saulơ đội ơn thương xót. Bởi đó ông có thể bày tỏ sự nhịn nhục của Đức Chúa Jêsus Chrỉst. Cũng như đã từng là kẻ tội khôi, hiện nay ông sẽ là người trước hết bày tỏ ân điển không mệt mỏi của Chúa. Ông sẽ là "Vật chứng A," một gương mẫu sống, như Willỉam Kelly đã nói về "tình yêu của Đức Chúa Trời vượt lên trên sự thù địch mạnh mẽ nhất, bởi sự nhịn nhục của Đức Chúa Trời làm kiệt sức sự đối địch đa dạng nhất và dai dẳng nhất." 3
Trường hợp của Phaolô là một gương mẫu. Trong ngành in, mẫu là bản ỉn thử đầu tiên. Biểu trưng cho mẫu vật hoặc vật làm mẫu. Sự qui đạo của Phaolô là một gương mẫu cho điều Đức Chúa Trời sẽ làm với dân Ysơraên khi Đấng Giải Cứu hiện ra từ Siôn (Rôm. 1:26).
Theo ý nghĩa phổ biến hem, câu này hàm ý không ai phải tuyệt vọng, dầu gian ác đến mức nào. Họ có thể tự an ủi mình rằng bới vì Chúa đã cứu kẻ đứng đầu trong các tội nhân rồi, họ cũng có thể tìm được ân điển và lòng thương xót khi đến với Ngài trong sự ăn năn. Nhờ đặt lòng tin nơi Ngài, họ cũng có thể tìm được sự sống đời đời.
1:17 Khi suy gẫm cách đối đãi lạ lùng của Chúa dành cho mình bởi ân điển, ông đã bật lên lời ca tụng đáng yêu này. Thật khó biết bài ca tụng này dành cho Đức Chúa Cha hay Đức Chúa Jêsus Christ. Những chữ Vua muôn đời dường như ám chỉ đến Đức Chúa Jêsus Christ bởi vì Ngài được xưng là "Vua của các vua và Chúa của các chúa" (Khải 19:16). Tuy nhiên từ không thấy
được dường như ám chỉ đến Đức Chúa Cha, bởi vì rõ ràng Chúa Jêsus là Đấng thấy được theo mắt trần. Việc chúng ta không phân biệt Thân vị nào Ưong Ba Ngôi cho thấy sự bình đẳng tuyệt đối của Ba Ngôi.
Vua muôn đời trước hết, là Đấng không hể hư nát. Có nghĩa là không hư hoại hoặc hư mất. Đức Chúa Trời trong bổn thể Ngài cũng là Đấng không thấy âược. Con người đã từng thấy những sự hiện ra của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước, và Đức Chúa Jêsus Christ cũng đã bày tỏ trọn vẹn Đức Chúa Trời cho chúng ta qua hình thức thấy được, nhưng sự kiện còn lại chính là Đức Chúa Trời vẫn không thấy được đối với cặp mắt loài người. Kế tiếp Ngài được gọi là Đức Chúa Trời, duy Ngài là Đấng khôn ngoan (câu này chỉ có ừong bản Anh ngữ). Phân tích cho cùng, mọi sự khôn ngoan đều đến từ Đức Chúa Trời (Gia. 1:5).
c. Nhắc Lại Lời Răn Bảo Dành Cho Tim ũ thê (1:18-20)
1:18 Sự răn bảo ồ đây chắc chắn là mạng lệnh Phaolô đã truyền cho Timôthê trong câu 3 và 5 phải quở trách các giáo sư giả. Để khuyến khích Timôthe, con của ông, thi hành sự ủy thác quan trọng này, vị sứ đổ nhắc nhở ông về những tình huống đã dẫn ông đến sự kêu gọi hầu việc Chúa.
Theo các lời tiên tri đã chỉ về con dường như hàm ý rằng trước khi Phaolô gặp Timôthê, một tiên tri đã đứng lên trong hội thánh và công bố rằng Timôthê được Chúa dùng để hầu việc Ngài. Tiên tri là phát ngôn nhân của Đức Chúa Trời, nhận sự mặc khải theo ý định của Ngài về đường lối hành động đặc biệt nào đó và truyền đạt những sự mặc khải ấy cho hội thánh. Chàng Timôthê trẻ tuổi đã được chọn ra bởi lời tiên tri. Và vì vậy vai ừò của Timôthê trong tương lai, với tư cách tôi tớ Đức Chúa Jêsus Christ, đã được biết đến. Nếu Timôthê vẫn bị cám dỗ để ngã lòng hoặc nản chí trong công việc Chúa, thì ông phải nhớ lại những lời tiên tri này để nhờ đó được cảm thúc và khích lệ mà đánh trận tốt lành.
1:19 Trong chiến trận này, Timôthê phải cầm giữ đức tin và lương tâm tốt lành. Chỉ chính xác về mặt giáo lý thôi thì vẫn chưa đủ đối với đức tin Cơ Đốc. Một người có thể luôn giữ chánh giáo, song vẫn không có lương tâm tốt.
Hamilton Smith viết rằng:
Nlũnĩg người có tài nâng, và quan trọng trước mắt công chúng, phải cảnh giác kẻo e vì những buổi hẹn liên tục, sự giảng dạy liên tục, và vì công việc ở trước loài người, họ xao lãng đời sống tin kính ở trước mặt Chúa. Kinh Thánh há không cảnh báo rằng có thể giảng dạy hùng hồn trước loài người và thiên sứ song vẫn không ra gì sao? Kết quả cho Chúa mà vẫn giữ được phần thưởng chói lọi trong ngày hầu đến, chính là đời sống tin kính, nơi lưu ra mọi sự thờ phượng thật. Một số người sống Ương thời Phaolô đã gạt lương tâm tốt sang một bên và vì vậy đức tin bị chìm đắm. Họ được ví với người thủy thủ dại dột ném la bàn của mình qua mạn tàu.
Những kẻ bị chìm đắm đức tín là những tín hữu thật, nhưng chỉ vì không giữ lương tâm mềm mại. Đời sống Cơ
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Đốc của họ bắt đầu như một con tàu hùng vĩ ra khơi, nhưng thay vì trở về cảng với lá cờ phất phới và hành lý chất đầy, họ đã chìm đắm nơi ghềnh đá, làm xấu hổ chính mình và lời làm chứng của mình.
1:20 Chúng ta không biết có phải Hymênê và Alécxanđơ là những người được nhắc đến trong I.Tim 2:17 và 4:14 hay không. Chúng ta cũng không biết tính chất sự phạm thượng của họ. Tất cả những gì chúng ta biết là họ đã chối bỏ lương tâm tốt và đã phạm thượng. Trong Tân Ước, phạm thượng5 không phải luôn hàm ý nói xấu Đức Chúa Trời, mà có thể được sử dụng để mô tả lời nói xúc phạm hay gian ác nghịch cùng anh em mình, mô tả đời sống cũng như lời ra từ môi miệng những kẻ ấy. Bằng cách làm chìm đắm đức tin, chắc chắn họ đã khiến người khác nói xấu lẽ thật, vì vậy, đời sống họ là những lời phạm thượng sống.
Đời sống họ là bi kịch của những Cơ Đốc Nhân đã từng khả quan, kết quả, nhưng bị dẫn dụ vào những sai trật bởi đã làm chai lì lương tâm.
VỊ sứ đồ bảo rằng ông đã phó những người này cho Satan. Một số học giả hiểu lời này đom giản ám chỉ hành động dứt phép thông công, nghĩa là Phaolô đã đặt hai người này ra ngoài hội thánh địa phương, để rồi qua đó, đưa họ đến chỗ ăn năn và phục hồi lại mối thông công với Chúa và dân sự Ngài. Cái khó của quan điểm này là dứt phép thông công lúc ấy là chức năng của hội thánh địa phương chứ không phải của sứ đồ. Trong I.Côrinhtô 5 Phaolô đã không dứt phép thông công kẻ phạm tội loạn luân mà khuyên những người ở Côrỉnhtô thi hành.
Một cách giải thích quan trọng khác về câu Kinh Thánh này là, phó cho quỉ Satan là một thẩm quyền được ban cho các sứ đồ mà không còn thấy ngày nay bởi vì không còn sứ đồ. Theo quan điểm này, các sứ đồ có quyền giao kẻ phạm tội cho quĩ Satan để chịu sự khốn khổ thuộc thể, hoặc Ương những trường hợp cùng cực, thậm chí bắt phải chết, như với Anania và Saphira (Côngvụ 5:1-11). Kỷ luật ở đây rõ ràng với mục đích sửa trị - hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. Đây không phải là vấn đề đoán phạt đời đời, mà là sự trừng phạt nghiêm khắc.
UI. CÁC HUẤN THỊ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI SỐNG CỦA HỘI THÁNH (2:1-3:16) A. Về Sự Cẩu Nguyện (2:1-7)
Phaolô đã kết thúc lời răn bảo thứ nhất dành cho Timôthê liên quan đến các giáo sư giả, giờ đây ông chuyển sang đề tài cầu nguyện. Mọi người đều đồng ý rằng khúc Kinh Thánh này có liên quan đến sự cầu nguyện chung, dầu không có gì ứong đó không được áp đụng ngang bằng cho đời sống tính nguyện riêng.
2:1 Cầu nguyện cho mọi người vừa là một đặc ân vừa là một bổn phận. Hoàn toàn là một đặc ân đối với chúng ta khi được ra mắt Đức Chúa Trời thay mặt đồng loại. Và cũng là một bổn phận bởi vì chúng ta là những kẻ mắc nợ mọi người về tin lành cứu rỗi.
Vị sứ đổ liệt kê bốn phương diện của sự cầu nguyện - khẩn nguyện, cầu xỉn, kêu van, tạ ơn. Phân biệt giữa ba
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phương điện đầu là điều hơi khó. Theo cách dùng hiện nay, khẩn nguyện hàm ý lời nài xin mạnh mẽ và sốt sắng, nhưng ở đây điều này còn hem cả lời thỉnh cầu cụ thể cho những nhu cầu cụ thể. Từ được dịch là cẩu xỉn ở đây là một thuật ngữ rất phổ biến, bao hàm mọi kiểu tiếp cận Đức Chúa Trời cách tôn kính. Kêu van (cầu thay) mô tả những hình thức khẩn nài, trong đó chúng ta thay mặt người khác thưa chuyện với Chúa là Đấng tối cao. Tạ ơn là qua lời cầu nguyện, chúng ta nhắc đến ân điển và sự nhem từ của Chúa mình, dốc đổ lòng mình trong sự biết ơn Ngài.
Có thể tóm tắt câu này bằng cách nói rằng khi cầu nguyện cho mọi người, chúng ta phải khiêm nhường với tỉnh thần thờ phượng, đầy lòng tin cậy và cảm tạ.
2:2 Sự đề cập đặc biệt được nêu lên ở đây là về các vua, và hết thảy các bậc cầm quyển. Những người này phải chiếm vị trí đặc biệt trong lời cầu nguyện của chúng ta. ở một chỗ khác, Phaolô nhắc nhớ chúng ta rằng những bậc cầm quyền có mặt là bởi sự đặt để của Chúa (Rôm. 13:1) họ là những người giúp việc Chúa vì ích lợi của chúng ta (Rôm. 13:4).
Câu này mang một màu sắc đặc biệt khi chúng ta nhớ rằng nó được viết ra vào thời Nêrô. Những cuộc bách hại khủng khiếp mà Cơ Đốc Nhân phải chịu bởi kẻ cai trị gian ác này đã không ảnh hưởng đến việc Cơ Đốc Nhân phải cầu nguyện cho những người đứng đầu chính quyền của mình.
Tân Ước dạy rằng Cơ Đốc Nhân phải trung thành với nhà cầm quyền mình sống, trừ phi nhà cầm quyền lệnh cho người ấy không vâng lời Chúa. Trong ưường hợp đó, trách nhiệm đầu tiên của người ấy là vâng phục Chúa. Cơ Đốc Nhân không tham gia vào những cuộc nổi dậy hoặc bạo hành chống lại nhà cầm quyền. Người ấy chỉ từ chối vâng theo bất cứ mạng lệnh nào đi ngược lại lời Chúa và bởi đó âm thầm chịu lấy sự trừng phạt.
Lý do vị sứ đồ bảo chúng ta phải cầu nguyện cho các bậc cầm quyền chính là để chúng ta được lấy điểu nhân đức và thành thật mà ồ đời cho bình tịnh yên ổn. Chính vì ích lợi của chúng ta, nhà cầm quyền được vững lập và đất nước được bảo vệ khỏi những sự nổi dậy, nội chiến, náo loạn và tình ưạng vô chính phủ.
2:3 Phải cầu nguyện cho mọi người, kể cả các vua và các bậc cầm quyền, là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời. Bản thân điều này là sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta. Danh hiệu Phaolô dành cho Chúa ở đây thật có ý nghĩa. Đức Chúa Trời muốn cứu hết thảy mọi người. Vì vậy, cầu nguyện cho mọi người là thúc đẩy ý muốn của Đức Chúa Trời qua sự kính trọng này.
2:4 Câu này giải thích thêm những gì đã được lưu ý trong câu 3. Đức Chúa Trời muốn cho mọi người được cứu rỗi. (Êxê. 33:11; Giăng 3:16 và Il.Phi. 3:9). Vì vậy chúng ta phải cầu nguyện cho mọi người ở mọi nơi.
Câu Kinh Thánh này trình bày rõ phương diện của Đức Chúa Trời và phương điện loài người trong sự cứu chuộc. Nửa đầu của câu Kinh Thánh
này tỏ rõ rằng con người phải được cứu rỗi. Động từ ở đây thuộc thể bị động; con người không thể tự cứu mình, mà phải được cứu rỗi bởi Đức Chúa Trời. Đó là phương diện của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi.
Để được cứu, con người phải hiểu biết lẽ thật. Đức Chúa Trời không cứu con người trái với ý muốn của họ. Ngài không đưa các dân nổi loạn đến thiên đàng cư trú. Con người phải đến với Đấng đã phán: "Ta là Đường đi, Lẽ thật và Sự sống." Đó là phương diện của con người.
Qua đó, chúng ta thấy rõ câu Kinh Thánh này không dạy sự cứu rỗi cho mọi người. Mặc dầu Đức Chúa Trời muốn mọi người đểu phải được cứu rỗi, song không phải hết thảy mọi người đều được cứu. Từ ban đầu, ý muốn của Đức Chúa Trời không phải cho con cái Ysơraên bị lang thang ba mươi tám năm trong đồng vắng. Song, họ đã chịu đúng điều đó. Ngài đã cho phép, nhưng đó không phải là con đường phước hạnh mà Ngài hoạch định cho họ.
2:5 Sự liên kết của câu Kinh Thánh này với các câu khác không rõ ràng. Tuy nhiên, ý tưởng ở đây dường như là: Chỉ có một Đức Chúa Trời; vì vậy Ngài là Chúa của mọi người, và lời cầu nguyện thay cho mọi người phải được dâng lên cho Ngài. Vì là Đức Chúa Trời có một, Ngài muốn mọi người đều được cứu. Nếu Ngài là một trong nhiều thần, hẳn Ngài chỉ quan tầm đến những người thờ phượng Ngài mà thôi.
Thứ hai, chỉ có một Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người. Vì vậy, không ai có thể đến với Đức Chúa
Trời bằng cách nào khác. Đấng Trung Bảo là người trung gian, là người môi giới, có thể đứng giữa hai bên và liên lạc với cả hai. Qua Đấng Christ, chính Ngài là Con Người, Đức Chúa Trời tiếp cận được với con người bằng sự tha tội. Kết quả là, bất cứ tội nhân đáng thương nào cũng có thể đến cùng Ngài và không bao giờ bị từ chối.
Phaolô gọi Đấng Trung Bảo là Đức Chúa Jẽsus Chrisỉ, là Người, điều này không phủ nhận thần tánh của Chúa Jêsus. Để trở thành Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, Ngài phải vừa là Đức Chúa Trời, vừa là người. Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời từ trước cõi đời đời, nhưng đã thành người tại máng cỏ Bếtíêhem. Ngài đại diện cho cả dòng dõi loài người. Sự kiện Ngài vừa là Đức Chúa Trời vừa là người được biểu thị qua danh Jêsus Christ. Chrỉst mô tả Ngài là Đấng được xức dầu của Đức Chúa Trời, Đấng Mêsi. Jêsus là tên được ban cho Ngài qua Sự Nhập Thể.
Câu Kinh Thánh này giải đáp hiệu quả lối dạy hết sức phổ biến ngày nay cho rằng nữ đồng trinh Mali được chúc phước, hoặc các thiên sứ, hoặc các thánh đồ, là những người trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người. Chỉ có một Đấng Trung Bảo, và danh Ngài là Đức Chúa Jẽsus Chrisỉ.
Câu 5 tóm tắt sứ điệp của Cựu Ước và Tân Ước. Chỉ có một Đức Chúa Trời là sứ điệp của Cựu Ước được giao phó cho Ysơraên; chỉ có một Đấng Trung Bảo - là sứ điệp của Tân Ước được giao phó cho hội thánh. Củng như Ysơraên đã thất bại trong trách nhiệm của mình
bởi Sự thờ hình tượng, hội thánh xưng mình cũng đã thất bại trong trách nhiệm ấy qua việc đưa vào những người trung bảo khác- Mali, các thánh đồ, hàng giáo phẩm, V.V....
2:6 Điều nhấn mạnh ở đây là sự kiện Đức Chúa Trời muốn mọi người đều được cứu. Điều này được chứng minh thêm qua việc Chúa Jêsus Christ đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Giá chuộc là giá phải trả để phóng thích hoặc thả tự do một người khác. Lưu ý rằng giá chuộc này dành cho mọi người. Điều này có nghĩa công lao của Chúa Jêsus trên thập tự giá tại Gôgôtha đủ để cứu mọi tội nhân. Như thế không có nghĩa là tất cả mọi người đều được cứu, bởi vì ý chí con người cũng là điều có liên quan.
Đây là một trong nhiều câu Kinh thánh dạy rằng sự chết của Đấng Christ là sự chết thay thế. Ngài đã chết vì mọi người. Mọi người có chấp nhận điều này hay không là một vấn đề khác, nhưng thực tế vẫn là, công tác cứu chuộc của Đấng Christ có giá trị đủ cho mọi người.
Ây là lời chứng đã làm đúng kỳ hàm ý lời chứng liên quan đến công lao thay thế của Đấng Christ đã được sanh vào đúng thời điểm. Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi mọi người cũng chính là Đấng đã cung ứng phương cách cứu rỗi cho mọi người, Ngài ừuyền rằng sứ điệp tín lành phải được công bố trong thời đại chúng ta đang sống. Toàn bộ điều này được hoạch định để chứng tỏ mong muốn lớn lao của Đức Chúa Trời là ban phước cho nhân loại.
2:7 Như sự bày tỏ cuối cùng của ý muốn Chúa để cứu hết thảy mọi người,
Phaolô nói rằng ông đã được cử làm thầy giảng, làm sứ đồ cho dân ngoại. Vì
hiện nay, dân ngoại tạo thành tỉ lệ dân cư thế giới đông hơn. Không phải vị sứ đổ được sai phái vì số ít của nhân loại, dân Giuđa, mà chính là cho các dân tộc ngoại bang.
Ông gọi mình là thầy giảng, sứ đồ và giáo sư. Thầy giảng theo nghĩa đen là sứ giả, người công bố Phúc Âm. Phận sự của người sứ đồ phần nào rộng lớn hơn - ông không những giảng dạy Phúc Âm mà còn thành lập các hội thánh, chỉ dẫn các hội thánh địa phương trong các vấn đề về thứ tự và kỷ luật, tuyên bố với thẩm quyền của người được Đức Chúa Jêsus Christ sai phái. Giáo sư phải giải thích lời Chúa cách nào để dân sự hiểu được.
Để nhấn mạnh thêm điều ông muốn nói, Phaolô khẳng định lời tuyên bố ông là giáo sư của dân ngoại bằng câu "ta nói thật, không nói dối." Cụm từ "về đức tin và về lẽ thật" có lẽ mô tả cách thi hành chức vụ dạy dỗ trung tín và chân thật của vị sứ đồ, nhưng có khả năng mô tả nội dung sự dạy dỗ của ông nhiều hom. Nói cách khác, ông dạy dân ngoại những vấn đề liên quan đến đức tin và lẽ thật.
B. vế Những Người Nam Và Nữ (2:8-15)
2:8 Đề tài cầu nguyện chung lại được tiếp tục, lần này sự chú ý của chúng ta hướng đến những người phải dẫn dắt dân sự Chúa trong sự cầu nguyện. Những lời mở đầu ỉa muốn bày tỏ mong muốn tích cực và được cảm thúc của Phaolô về vấn đề này.
Theo ngôn ngữ gốc của Tân Ước, có hai từ có thể được dịch là những người
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đàn ông. Một từ hàm ý nhân loại nói chung và từ kia hàm ý những người đàn ông trái với những người nữ. ổ đây, từ thứ hai đã được dùng. Huấn thị của vị sứ đồ là sự cầu nguyện chung phải được những người nam hướng dẫn chứ không do các bà . Hàm ý tất cả những người nam, không phải chỉ những ừưởng lão.
Cụm từ khắp mọi nơi có lẽ được hiểu rằng bất cứ cá nhân người Cơ Đốc nào cũng có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu. Nhưng đề tài ở đây dường như là sự cầu nguyện chung, nên tốt hơn hãy hiểu câu Kỉnh Thánh này muốn nói rằng bất cứ nơi nào một nhóm tín hữu nhóm lại với nhau để cầu nguyện, thì những người đàn ông, chứ không phải người nữ sẽ hướng dẫn hoạt động này.
Ba tiêu chuẩn được bổ sung, áp dụng cho những người cầu nguyện ở trước đám đông. Thứ nhất họ phải giơ tay thánh sạch lên trời. Nhấn mạnh ở đây không tập trung vào điệu bộ của người cầu nguyện cho bằng đời sống bề trong của người ấy. Người ấy phải có đôi bàn tay thánh sạch. Tay ở đây làm hình bóng về toàn bộ tính cách của người nam trong đời sống. Thứ hai, chớ có giận dữ. Điều này chỉ ra sự không nhất quán của những người thường để lộ tính nóng nảy, trong hội thánh địa phương đứng lên để thay mặt những người ữong hội chúng cầu nguyện với Chúa. Cuối cùng, người ấy không được cãi lẫy (nghi ngờ, trong bản Anh ngữ). Điều này có lẽ hàm ý phải tin rằng Chúa có quyền năng và Ngài sẵn sàng nghe và nhậm lời cầu nguyện. Chúng ta có thể tóm tắt những phẩm tính này bằng cách nói rằng người nam phải bày tỏ sự thánh khiết và thanh sạch đối với chính mình, tình yêu và sự hòa thuận đối với người, và đức tín không nghi ngờ đối với Chúa.
2:9 Sau khi luận về các yêu cầu của người nam hướng dẫn buổi cầu nguyện chung, giờ đây, vị sứ đồ quay sang những đặc trưng phải có của những người đàn bà có mặt ương hội thánh lúc bấy giờ. Họ phải ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh giòi mình. John Chrysostom đưa ra một lời định nghĩa về cách ăn mặc gọn ghẽ khó vượt hơn được:
Vậy, ăn mặc gọn ghẽ là thế nào? Là che phủ cả mình cách đàng hoàng, không phải bằng những thứ trang sức thừa thải; bởi vì che phủ mình thì đàng hoàng, còn trang sức thừa thải thì không. Thế nào? Bạn có ra mắt Đức Chúa Trời để cầu nguyện với giác tóc và những thứ trang sức bằng vàng không? Có phải bạn đi dự tiệc khiêu vũ không? Hay là đến tiệc cưới? Hay lễ hội? Đó là những vật đắt tiền phải dùng cho đúng chỗ, đây không phải là một trong các dịp cần đến chúng. Bạn đến đó để cầu nguyện, xin Chúa tha tội mình, nài xin vì những vi phạm của bạn, khẩn đảo với Chúa... Hãy dẹp những thứ giả hình ấy đi! 6
Nết na là tránh bất cứ điều gì gây xấu hổ. Hàm ý khiêm tốn, thúy mị và lịch sự. Đức hạnh là vừa phải ương cách ăn mặc của mình. Mặt khác, không tìm kiếm sự thu hút về mình bằng những loại áo quần đắt tiền, gây chú ý. Những thứ này thường làm dấy lên sự ngưỡng mộ, thậm chí, ganh tị từ những người đáng ra phải đang thờ phượng Đức
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Chúa Trời. Mặt khác, cũng phải ữánh thu hút bị chú ý do ăn mặc xốc xếch hoặc lỗi thời. Kinh Thánh dường như dạy một đường lối vừa phải, trung dung về cách ăn mặc.
Một số điều quá mấu cần phải tránh là gióc tóc, vàng, châu ngọc và áo quẩn quý giá. Gióc tóc không cần thiết, ngoại trừ các gióc tóc đơn giản, có thể hết sức giản dị, chứ đừng là loại ừang sức cầu kỳ với những kiểu tóc phô trương. Dùng đồ ữang sức, châu ngọc, hoặc áo quần đắt tiền, là phương tiện để phô mình tuyệt đối không thích hợp trong thì giờ cầu nguyện.
2:10 Mặt tích cực Ưong cách trang sức của phụ nữ được nêu ra ữong câu này. Cách ưang sức thích hợp theo lẽ đương nhiên của người đàn bà tin kính có được nhờ làm việc lành. Loại "y phục" ấy không gây xao lãng cho người khác khỉ họ đang tương giao với Chúa mà còn thúc đẩy sự tương giao ấy. Cũng không gây thèm muốn hay ganh tị sai trật, mà chỉ khuyến khích người khác theo gương. Việc lành là một chủ đề nổi bật trong các Thư Tín Mục Vụ, tạo nên sự quân bằng hết sức cần thiết cho đạo lành.
2:11 Liên quan đến vai trò của phụ nữ trong các buổi nhóm chung của hội thánh, đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải vâng phục mọi đàng. Điều này nhất quán với những câu Kinh Thánh còn lại về đề tài này (I.Côrinhtô 11:13-15; 14:34,35).
2:12 Khi Phaolô nói: Ta không chữ phép đàn bà dạy dỗ, ông được cảm thúc bởi Đức Chúa Trời. Điều này không đại diện cho thành kiến cá nhân của riêng Phaolô như một số người thường nói. Chính Chúa đã truyền rằng phụ nữ không nên giữ chức vụ dạy dỗ mọi người trong hội thánh. Miễn trừ duy nhất là, họ được phép dạy dỗ ưẻ em (II.Tim. 3:15) và các phụ nữ trẻ (Tít 2:4). Phụ nữ cũng không được cầm quyển trên ữàn ông. Nghĩa là phụ nữ không được cai ưị người nam, nhưng phải ở yên lặng. Chúng ta có thể thêm rằng phần sau của câu này không hề bị giới hạn ữong hội thánh địa phương. Nguyên tắc căn bản trong cách cư xử của Đức Chúa Trời đối với nhân loại là người nam được ban cho vai ưò làm đầu, còn người nữ phải ở chỗ thuận phục. Không có nghĩa người nữ thấp kém hơn, hoàn toàn không đúng như vậy. Nhưng hàm ý người nữ cầm quyền hay cai trị trên người nam là trái với ý định của Đức Chúa Trời.
2:13 Để chứng minh quan điểm của mình, trước hết Phaolô trưng dẫn việc dựng nên Ađam và Êva. Ađam đã được dựng nên trước nhất, rồi mới tới Êva. Thứ tự tạo dựng là điều quan trọng. Qua việc dựng nên người nam trước, Đức Chúa Trời định cho người nam phải làm đầu, là người thực thi sự chỉ dẫn, người có thẩm quyền. Việc người nữ được dựng nên sau hàm ý nàng phải thuận phục chồng mình. Bằng cách đặt cơ sở sự lập luận của mình trên thứ tự tạo dựng, Phaolô bác bỏ bất cứ tư tướng nào cho rằng đây chỉ là vấn đề mang tính văn hóa địa phương
2:14 Bằng chứng thứ hai liên quan đến việc tội lỗi xâm nhập vào dòng dõi
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loài người. Thay vì trực tiếp đến với Ađam, con rắn đã đến với Êva bằng sự cám dỗ và lừa dối. Theo ý định của Đức Chúa Trời, đáng lẽ Êva không được hành động độc lập. Nàng phải đến gặp Ađam và đưa vấn đề ra trước Ađam. Thay vào đó, nàng đã để cho mình bị Satan dỗ dành mà sa vào tội lỗi.
Qua liên hệ này, hãy lưu ý các giáo sư giả ngày nay thường thăm viếng những gia đình người vợ có khả năng ở nhà một mình nhiều nhất, tức là, khi người chồng hầu như luôn đi làm xa.
Không phải Ađam bị dỗ dành. Rõ ràng là ông đã phạm tội với cặp mắt mở lớn. Có người cho rằng khi thấy vợ mình đã sa vào tội lỗi, ông muốn giữ sự hiệp nhất với nàng, vì vậy ông đã tự lao mình vào tội lỗi. Nhưng Thánh Kinh không nói như vậy. Kinh Thánh chỉ nói rằng người đàn bà bị dỗ dành, chứ không phải Ađam.
2:15 Đây là một Ưong những câu Kinh Thánh khó nhất trong các Thư Tín Mục Vụ, có nhiều cách giải thích đã được đưa ra. Một số người cho rằng đây chỉ là một lời hứa của Chúa rằng người mẹ Cơ Đốc sẽ được cứu khỏi chết khi đẻ con. Tuy nhiên, điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Bởi vì có một số Cơ Đốc Nhân tận tụy, tin kính đã qua đời khi đưa sự sống vào ương thế gian. Những người khác nghĩ rằng ớẻ con (theo nghĩa đen, việc "đẻ con") ám chỉ đến sự ra đời của Đấng Mêsi, và rằng phụ nữ được cứu nhờ Đấng đã được sinh ra bởi một người nữ. Tuy nhiên, cách giải thích ấy khó mà thỏa mãn được ý nghĩa của câu này, bới vì người nam cũng được cứu cùng cách ấy.
Không ai có thể gợi ý cho hợp lý câu này hàm ý phụ nữ nhận được sự cứu rỗi đời đời nhờ việc làm mẹ; như thế, sự cứu rỗi là đo việc làm và việc làm thuộc tính chất bất thường nhất!
Chúng tôi gợi ý điều sau đây như là cách giải thích hợp lý nhất cho câu Kinh Thánh này. Trước hết, sự cứu rỗi trong bối cảnh này không ám chỉ đến sự cứu rỗi linh hồn, mà là cứu về địa vị người nữ ương hội thánh. Từ những gì Phaolô vừa nói trong đoạn này, có thể gây ấn tượng trong tâm trí một số người là người phụ nữ không có vị ưí nào ữong các mục tiêu và sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời; người nữ bị đẩy vào tình trạng vô tích sự. Nhưng Phaolô sẽ tranh luận với tuyên bố này. Dù đúng là không được giao phó chức vụ gì trước mọi người ừong hội thánh, người nữ vẫn có một chức vụ quan trọng. Đức Chúa Trời đã truyền rằng vị trí của phụ nữ là ở Ương gia đình, và cụ thể hơn nữa là trong công tác dưỡng dục con cái cho sự vinh hiển và sự tôn ữọng của Đức Chúa Jêsus Christ. Hãy suy nghĩ đến các bà mẹ của những bậc lãnh đạo trong hội thánh Cơ Đốc ngày nay! Những người nữ này không bao giờ leo lên diễn đàn công chúng để giảng dạy Phúc Âm, nhưng ương việc nuôi dưỡng con cái mình cho Chúa, họ thật sự đã được cứu về địa vị và sự kết quả cho Chúa.
Lilley viết rằng:
Người ấy sẽ được cứu khỏi những hậu quả của tội lỗi và được ban sức để giữ một địa vị ảnh hưởng trong Hội thánh nhờ chấp nhận danh phận tự nhiên của mình với tư cách người vợ và người mẹ, miễn là sự đầu phục ấy được
1412
l.TIMÔTHỀ
1413
l.TIMÔTHÊ


khẳng định hơn nữa qua việc sinh ra bông trái của tâm tánh Cơ Đốc nhân được thánh hóa. 7
ở điểm này sẽ có người thắc mắc: "Vậy những phụ nữ không lập gia đình thì sao?" Câu trả lời là ở câu này Đức Chúa Trời nhắc đến phụ nữ nói chung. Đa số phụ nữ Cơ Đốc đều có lập gia đình và sinh con cái. Còn về ngoại lệ ấy, có nhiều chức vụ hữu ích khác được giao phó cho họ mà không liên quan đến sự dạy dỗ ở nơi công cộng hoặc cầm quyền trên người nam.
Lưu ý mệnh đề nói về phẩm chất ở cuối câu 15: Dầu vậy nếu đàn bà lấy đức hạnh mà bển đỗ trong đức tin, trong sự yêu thương , và trong sự nên thánh, thì sẽ nhơn đẻ con mà được cứu rối. Đây hoàn toàn không phải là một lời hứa vô điều kiện. Nếu chồng và vợ giữ lời chứng Cơ Đốc nhất quán, tôn kính Chúa tại gia đình, và dưỡng dục con cái trong sự kính sợ và khuyên bảo của Chúa, thì địa vị của người nữ sẽ được cứu. Nhưng nếu cha mẹ bất cẩn, sống theo đời này, xao lãng việc rèn luyện con cái mình, thì những đứa trẻ đó có thể hư mất đối với Chúa và hội thánh. Trong trường hợp đó, người nữ không đạt được phẩm hạnh đích thực Chúa đã phong cho nàng.
Đừng ai nghĩ rằng vì chức vụ của người nữ mang tính riêng tư trong gia đình nên kém quan trọng hơn chức vụ ở trước công chúng. Người ta nói: "Bàn tay đưa nôi là bàn tay cai trị thế giới" thật đúng. Trong ngày hầu đến, ở tại Ngai Phán Xét của Đấng Christ, chính sự trung tín mới là quan trọng, và đây là điều được phơi bày trong gia đình cũng như trên tòa giảng.
c. Về Các Trưởng Lão Và Các Chấp sự (3:1-
13)
3:1 Lời chắc chắn thứ nhì trong I.Timôthê có liên quan đến công việc của các giám mục trong hội thánh địa phương. Giám mục là người nam Cơ Đốc có kinh nghiệm chín chắn và hiểu biết, giúp việc chăm sóc đời sống tín kính thuộc linh trong hội thánh địa phương. Người ấy không lấy sự cao ngạo mà cai trị trên cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, thay vào đỏ, dẫn dắt họ bới gương mẫu thuộc linh của mình.
Ngày nay, "giám mục" biểu thị cho một chức vụ của hội thánh thi hành thẩm quyền ưên nhiều hội thánh địa phương. Nhưng trong Tân Ước luôn luôn có một số các giám mục tại một hội thánh (Côngvụ 14:23; 20:17; Philíp 1:1; Giacơ 5:14).
Giám mục cũng là người coi sóc. Cùng một từ được dịch là giám mục trong câu này được dịch là "kẻ coi sóc" trong Cồngvụ 20:28. Giám mục, hay người coi sóc, cũng là trướng lão. Những người này, được gọi là các trưởng lão trong Côngvụ 20:17 cũng được gọi là những kẻ coi sóc trong Công vụ 20:28 (xem Tít 1:5 và 1:7). Các trưởng lão cũng giống như các linh mục, vì mặc dầu từ linh mục không được tìm thấy trong Tân Ước, từ Anh ngữ "trướng lão" dịch từ Hy văn presbuteros. Vì vậy, từ "giám mục", "kẻ coi sóc" "trưởng lão", và "linh mục" tất cả đều chỉ về một người.
Thật ra từ được dịch là "trưởng lão" (presbuteros) đôi khi cũng được dùng để mô tả một người lớn tuổi chứ không nhất thiết là người lãnh đạo Ương hội
thánh (I.Tim. 5:1, Hy văn), nhưng hầu hết những lần khác "trưởng lão" mô tả một người được công nhận trong hội thánh địa phương lo việc chăm sóc mục vụ giữa vòng dân sự Đức Chúa Trời.
Tân Ước hình dung các giám mục hay các trưởng lão tại mỗi hội thánh địa phương (Philíp 1:1). Tuy nhiên, không chính xác khi bảo rằng hội thánh không thể tồn tại nếu không có các giám mục. Theo Tít Ì :5, dường như rõ ràng là đã có những hội thánh non ưẻ ở tại Cơrết, nơi các trưởng lão vẫn chưa được công nhận.
Chỉ Thánh Linh Chúa mới có thể lập một người làm trưởng lão. Điều này được tỏ rõ ương Công vụ 20:28. Thánh Linh đặt gánh nặng trong lòng người ấy để đảm nhận công việc quan trọng này và cũng để ưang bị người ấy cho công tác đó. Không thể nào khiến một người trớ thành giám mục bằng cách bầu cử người ấy vào chức vụ hoặc bằng cách tấn phong. Trách nhiệm của hội thánh địa phương là công nhận những người này giữa hội thánh, là người đã được lập làm trưởng lão bởi Chúa Thánh Linh (I.Tês. 5:12). Đúng là chúng ta thấy có sự bổ nhiệm các trưởng lão ương sách Tít. Nhưng đó chỉ là vấn đề Tít chọn ra những người có các tiêu chuẩn của trưởng lão. Vào lúc ấy, Cơ Đốc Nhân chưa có Tân Ước được in như chúng ta có ngày nay. Vì vậy, họ không biết chính xác những phẩm tính gì các trưởng lão phải có. Vì vậy Phaolô sai Tít đem thông tín này đến với họ và truyền cho Tít phải biệt riêng những người Chúa Thánh Linh đã cảm động cho công việc này.
Việc hội thánh địa phương công nhận các trưởng lão có lẽ khá thông thường. Các Cơ Đốc Nhân thường nhận biết theo trực giác ai là các trưởng lão của họ bởi vì họ đã biết các tiêu chuẩn của trưởng lão trong I.Tim. 3 và Tít 1. Mặt khác, sự công nhận các trưởng lão có lẽ là một thủ tục Ưang trọng hơn. Hội thánh địa phương cùng nhau nhóm lại với mục đích tỏ rõ sự công nhận chung dành cho các trưởng lão. Trong trường hợp đó, thủ tục thường là đọc các đoạn Kinh Thánh thích hợp, giải thích ra, sau đó để cho các Cơ Đốc Nhân tại địa phương chỉ định ai là người họ kể là trưởng lão ữong hội chúng. Các tên sau đó được công bố cho cả hội chúng. Nếu hội thánh không có các trướng lão đủ tiêu chuẩn, thì cách duy nhất là cầu nguyện để Chúa sẽ dấy lên những người như thế trong những ngày tới.
Kinh Thánh không chỉ ra cụ thể số lượng trưởng lão bao nhiêu cho một hội thánh địa phương, mặc dù luôn luôn là số nhiều. Vấn đề là có bao nhiêu người nam đáp ứng trước sự dẫn dắt của Thánh Linh trong việc này.
Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ứa muốn một việc tốt lành. Người ta thường cho rằng đây là một chức vụ của giáo hội, cao quý và ít đòi hỏi hoặc không đòi hỏi trách nhiệm, trong khi chức vụ coi sóc thật sự là một sự hầu việc khiêm nhường giữa vòng dân sự của Đức Chúa Trời; đó là công
việc.
3:2 Những phẩm tính của giám mục từ câu 2-7 nhấn mạnh đến bốn điều kiện tiên quyết chủ yếu. Tâm tánh cá
nhân, lời chứng của gia đình, năng lực dạy dỗ, và một tiêu chuẩn về kinh nghiệm. Đây là các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời cho bất cứ ai làm công tác lãnh đạo thuộc linh trong hội thánh địa phương. Một số người ngày nay lập luận rằng không một ai đạt đến các tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, không đúng như vậy. Sự lập luận đó cướp đi lời Kinh Thánh về thẩm quyền của họ và cho phép con người nắm giữ vị trí giám mục mà chưa hề hội đủ điều kiện của Đức Thánh Linh.
Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được. Điều này hàm ý không lời buộc tội về sai phạm nghiêm trọng nào nhằm chống lại người ấy. Nói như vậy không có nghĩa là người ấy vô tội, mà là, nếu phạm phải sai lầm, người ấy phải sửa ngay lại với Chúa và với người. Người ấy phải không bị chê trách, chẳng những danh tiếng không bị hoen ố mà còn phải xứng đáng với thanh danh ấy.
Thứ hai, người ấy phải là chồng chì một vợ mà thôi. Yêu cầu này được hiểu theo nhiều cách. Một số người cho rằng như vậy giám mục phải là người lập gia đình. Lập luận này cho rằng người độc thân không có bề rộng kinh nghiệm thích đáng để xử lý những nan đề gia đình xảy ra. Nếu câu này hàm ý giám mục phải kết hôn thì cũng phải lập luận ớ câu 4 rằng trưởng lão phải có con cái, theo cách lý luận tương tự.
Những người khác cho rằng chồng chỉ một vợ nghĩa là nếu vợ thứ nhất qua đời, thì giám mục không kết hôn lần nữa. Đây là một cách giải thích rất nghiêm nhặt, cho thấy sự cân nhắc về tính thánh khiết của mối quan hệ hôn nhân.8
Cách giải thích thứ ba hàm ý giám mục không được ly dị. Quan điểm này đáng phải suy xét, dầu đó cũng khó là cách giải thích đầy đủ.
Một quan niệm nữa, đó là giám mục không được bị cáo là phạm bất cứ điều gì về tội không chung thủy hoặc không đúng nguyên tắc trong việc kết hôn. Đời sống đạo đức của người ấy phải vượt lên trên mọi thắc mắc nghi ngờ. Điều này nhất định đúng, dầu cho câu Kinh Thánh này có thể hàm ý bất cứ điều gì khác.
Một cách giải thích cuối, đó là giám mục không được theo chế độ đa thê. Cách giải thích này có vẻ lạ lùng đối với chúng ta, nhưng dường như cũng đáng được cân nhắc. Trong lãnh vực truyền giáo ngày nay, thường xảy ra việc một người theo chủ nghĩa đa thê tin nhận Chúa. Có lẽ vào lúc tin Chúa, người ấy đã có bốn vợ. Sau đó người ấy được yêu cầu chịu bấp têm và nhận vào hội thánh địa phương. Nhà truyền giáo phải làm gì? Có người trả lời rằng người ấy phải bỏ bớt ba vợ. Tuy nhiên hành động ấy gây ra tình trạng nan giải khủng khiếp. Vì một điều, người ấy không biết phải bỏ ai. Ông ta yêu tất cả họ và đang chu cấp mái ấm cho tất cả. Cũng vậy, nếu phải bỏ đi ba bà vợ, họ sẽ không có phương kế sinh nhai, một số ừong vòng họ có thể phải hành nghề mại dâm để sinh tồn. Giải phấp của Chúa trước một nan đề như vậy không bao giờ là chữa ưị một tội bằng nhiều tội tệ hơn. Các nhà truyền giáo Cơ Đốc ở nhiều nơi giải quyết nan đề này bằng cách cho phép
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người ấy chịu bấp têm và được nhận vào hội thánh địa phương, nhưng không bao giờ có thể trở thành trưởng lão của hội thánh bao lâu người ấy còn là kẻ đa thê.
Có tiết độ không những chỉ về các vấn đề ăn uống mà còn phải tránh những cực đoan ương các công việc thuộc linh.
Có tài trí nghĩa là không phù phiếm hay bỡn cợt. Người ấy phải nghiêm túc, sốt sắng, biết phân biệt và thận ừọng. Người ấy nhận biết rằng "con ruồi chết làm cho thúi dầu thơm của thợ hòa hương; cũng vậy một chút điên đại làm nhẹ danh một người khôn ngoan sang trọng" (Truyền. 10:1).
Giám mục phải xứng đáng, tức là phải biết sắp xếp các thói quen của mình cho đúng đắn.
Hay tiếp khách thể hiện lòng mến khách. Gia đình của người ấy mở cửa đón tiếp người được cứu cũng như chưa được cứu và tìm cách đem phước hạnh tới cho mọi người đến dưới mái nhà mình.
Trưởng lão cũng phải là người khéo dạy dỗ. Khi thăm viếng những người có nan đề thuộc linh, người ấy phải biết tra xem Kinh Thánh và giải thích ý muốn của Chúa trong vấn đề đó. Phải có khả năng nuôi dưỡng bầy chiên của Chúa (IPhi. 5:2) và sử đụng Kinh Thánh để phản bác những kẻ đưa ra những sự dạy dỗ sai lạc (Công. 20:29- 31). Câu này không nhất thiết rằng giám mục phải có ân tứ dạy dỗ, song, trong chức vụ từ nhà này đến nhà khác, cũng như trong hội thánh, người ấy có thể trình bày các giáo lý về đức tin và phân phát Lời của
Lẽ Thật cách ngay thẳng, sẵn sàng, và nhạy bén.
3:3 Cụm từ mê rượu hàm ý ghiền các thức uống có cồn. Giám mục không phải là người đắm mình Ưong rượu để gây ra những cãi cọ ồn ào, tức là những cuộc cãi vã làm sỉ nhục.
Đừng hung bạo hàm ý không dùng vũ lực đối với người khác. Ví dụ, nếu là chủ, người ấy không bao giờ đánh tôi tớ.
Cụm từ đừng ham tiền bạc không tìm thấy Ương các thủ bản cổ nhưng có trong đa số.9 Tham tiền sinh ra những kết quả xấu ương hội thánh cũng như trong thế gian.
Trướng lão phải là người mềm mại. Trong công việc hội thánh, người ấy cần nhịn chịu, kiên nhẫn và có tỉnh thần thuận phục.
Người ấy phải hòa nhã, chớ hay ữanh chấp và cãi lẫy (bản Anh ngữ)về mọi điều nhỏ nhặt. Đừng khăng khăng đòi các quyền lợi của mình, nhưng phải điềm tĩnh và hòa hợp.
Người giám mục cũng không được tham lam, tức là ưa thích tiền của. ổ đây sự nhấn mạnh nằm ở chữ "ham thích." Người ấy phải quan tâm đến đời sống thuộc linh của dân sự Chúa và không để bị chi phối bởi tham muốn mạnh mẽ những thứ vật chất.
3:4 Để được công nhận là người coi sóc, phải khéo cai ưị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Phẩm chất này phải được áp dụng bao lâu con cái còn sống chung. Sau khi đã rời gia đình và bắt đầu có gia đình riêng, chúng sẽ không còn cơ hội bày tỏ sự thuận phục này.
Nếu khéo cai trị nhà riêng mình, người ấy sẽ ừánh được những cực đoan của sự khắt khe không cân xứng và sự khoan dung không công bằng.
3:5 Lập luận ở câu này thật rõ ràng. Nếu một người không đủ khả năng cai trị nhà riêng mình, thì làm sao người ấy mong cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời? Trong nhà riêng, số người tương đối ít. Tất cả mọi người đều có liên hệ với người ấy, và hầu hết các thành viên đều nhỏ tuổi hơn người ấy nhiều. Trái lại, ưong hội thánh, số người thường đông hơn nhiều, và với số lượng gia tăng, các tánh khí khác nhau cũng gia tăng tương ứng. Rõ ràng nếu không thích hợp cho việc cai trị một phạm vi nhỏ, thì sẽ không đủ tư cách đối với phạm vi lớn hơn.
Câu 5 quan trọng vì nó định nghĩa công việc của người trướng lão. Đó là phải cai trị (săn sóc, bản Anh ngữ) hội thánh của Đức Chúa Trời. Hãy lưu ý câu này không bảo "cầm quyền ưên" hội thánh của Đức Chúa Trời. Trưởng lão không phải bạo chúa, hay thậm chí là kẻ cầm quyền từ bi, mà là người chỉ dẫn dân sự Đức Chúa Trời như một người chăn đẫn dắt bầy chiên.
Chỉ một lần khác, cụm từ "săn sóc" được sử dụng trong Tân Ước, trong cáu chuyện Người Samari Nhơn Lành (Luca 10:34). Cùng sự chăm sóc dịu dàng, thương xót mà người Samari Nhem Lành bày tỏ đối với nạn nhân của những kẻ cướp phải được trưởng lão, người săn sóc hội thánh của Đức Chúa Trời bày tỏ.
3:6 Người mới tin dạo. Người mới cải đạo theo Cơ Đốc Giáo, hay người còn non trẻ ương đức tin, không đủ tiêu chuẩn để làm giám mục. Công việc này đòi hỏi những người có kinh nghiệm và hiểu biết trong đức tín. Nguy hiểm ở chỗ người mới tin đạo có thể tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỉ. Án phạt của ma qui không có nghĩa là sự đoán phạt Satan gây cho một người, mà là sự đoán phạt đã giáng ưên chính Satan vì cớ sự kiêu ngạo của nó. Nó đã tìm kiếm vị trí cao ngạo mà nó đã không đủ tư cách, và kết quả là nó đã bị hạ bệ.
3:7 Giám mục là người phải được tiếng tốt ưong cộng đồng. Người ngoại ám chỉ đến những người lân cận chưa được cứu. Không có lời làm chứng tốt này, người ấy trở thành đề tài cho sự kiện cáo của loài người và mắc bẫy ma quỉ. Kiện cáo có thể đến từ người tín Chúa cũng như người chưa tín. Mắc bẫy ma quỉ là bẫy rập mà Satan đặt cho kẻ có đời sống không nhất quán với lời xưng nhận của họ. Một khi bắt quả tang con người trong chiếc bẫy này, nó sẽ bêu họ ra cho bị nhạo báng, khinh khi và sỉ nhục.
3:8 Bấy giờ, vị sứ đổ chuyển từ các giám mục sang các chấp sự. Trong Tân Ước, chấp sự chỉ là người phục vụ. Người ta thường hiểu rằng chấp sự là người lo các công việc thế tục ương hội thánh địa phương. Trong khi giám mục chăm sóc đời sống tâm linh của hội thánh. Hiểu biết về phận sự của các chấp sự phần lớn dựa ưên Công vụ 6:1-5, là nơi những người nam được chỉ định để lo việc phân phối ngân quỹ hằng ngày cho các bà góa trong hội thánh. Thật ra danh từ "chấp sự" không được dùng trong đoạn Kinh Thánh này,
nhưng hình thức động từ được sử dụng ở câu 2: "Bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc ("theo nghĩa đen là chấp sự") bàn tiệc thật chẳng xứng hợp."
Các tiêu chuẩn dành cho chấp sự rất giống với các tiêu chuẩn của các giám mục. Mặc dầu không tuyệt đối nghiêm nhặt. Một khác biệt đáng lưu ý là người ta không đòi hỏi các chấp sự phải có tài dạy dỗ.
Các chấp sự cũng phải cho nghiêm trang, đường hoàng, và đáng tôn ừọng. Họ không được nói hai lời, nghĩa là, không được đưa ra những báo cáo mâu thuẫn với những người khác nhau, vào những thời điểm khác nhau. Họ phải nhất quán.
Các chấp sự không được ghiền rượu. Tân Ước không cấm việc sử dụng rượu với mục đích làm thuốc, hoặc như một thức uống trong các quốc gia có nguồn cung cấp nước bị ó nhiễm. Song, mặc dầu việc dùng rượu vừa phải được phép, Cơ Đốc Nhân cũng phải cân nhắc lời làm chứng của mình liên quan đến vấn đề này. Trong khi một số quốc gia có thể hoàn toàn cho phép Cơ Đốc Nhân uống rượu mà không gây tác hại gì cho lời làm chứng của mình, thì tại các quốc gia khác, có thể gây vấp ngã cho người chưa tin nếu nhìn thấy một Cơ Đốc Nhân uống rượu. Vì vậy mặc dầu việc sử dụng rượu có thể hợp pháp, song không có ích.
Chấp sự không được tham lợi phi nghĩa. Như đã đề cập, một ương các chức năng của chấp sự có thể là quản lý ngân quỹ của hội thánh địa phương. Công tác này đưa người ấy đến trước sự cám dỗ đặc biệt nếu có lòng tham tiền bạc. Người ấy có thể bị cám dỗ để phục vụ chính mình. Giuđa không phải là người thủ quỹ cuối cùng phản Chúa vì tiền!
3:9 Các chấp sự cũng phải lấy lương tâm thanh sạch giữ lẽ mẩu nhiệm của đức tin. Có nghĩa là họ phải ương sạch, vững mạnh Ưong sự dạy dỗ và đời sống. Không những phải biết lẽ thật; họ còn phải sống theo lẽ thật. Lẽ mầu nhiệm của đức tin là lời mô tả đức tin của người Cơ Đốc. Nhiều sự dạy dỗ của Cơ Đốc Giáo đã được giữ kín suốt thời kỳ Cựu Ước nhưng đến lúc này đã được mặc khải bởi các sứ đồ và các tiên tri của Tân Ước. Đó là lý do từ mầu nhiệm được sử dụng ở đây.
3:10 Các chấp sự phải chịu thử thách trước đã, cũng như ữong trường hợp của các trưởng lão. Nghĩa là họ phải được quan sát một thời gian, cũng có thể được giao cho một số những trách nhiệm nhỏ của hội thánh địa phương. Sau khi đã tự chứng minh là đáng tin cậy và trung thành, họ mới được tiếp tục giao cho những ưách nhiệm lớn hem. Thì mới được làm chức chấp sự, hay đơn giản là "mới để họ hầu việc Chúa." Cũng như với các giám mục, sự nhấn mạnh không nhiều ưên chức vụ của giáo hội cho bằng nơi sự hầu việc Chúa và dân sự Ngài.
Bất cứ khi nào được thấy là không chỗ trách được trong đời sống riêng và đời sống trước mặt mọi người, thì người ấy mới được phép hầu việc với tư cách chấp sự. Không chỗ trách được ở đây đặc biệt ám chỉ đến những phẩm chất vừa được đề cập.
Đến đây có lẽ cũng nên nhắc đến một số người có thể được coi là chấp sự Ương hội thánh địa phương. Thủ quỹ nhất định là một trong số đỏ, cũng như thư ký, người lo Trường Chúa Nhật, và những người tiếp tân.
3:11 Câu Kinh Thánh này dường như ám chỉ đến vợ các chấp sự, hoặc vợ của các giám mục và các chấp sự. Vợ của những người được giao cho ưách nhiệm ừong hội thánh nhất định phải là những người có lời chứng Cơ Đốc và sự ngay thẳng, điều đó sẽ giúp chồng họ trong công tác quan ưọng.
Tuy nhiên, cùng một từ dùng cho "vợ" cũng có thể được dịch là "phụ nữ." Cách dịch này cho phép lời giải thích thêm về các nữ chấp sự. Đã có những người nữ như thế ữong hội thánh đầu tiên, Rôma 16:1, nơi Phê bê được nhắc đến như người hầu việc (cùng một từ với "chấp sự") của hội thánh Xencơrê.10 Manh mối về kiểu hầu việc mà những người nữ này thi hành trong hội thánh được nói đến Ương Rôma ló:2, tại đây Phaolô nói về Phêbê là "người đã giúp đỡ nhiều kẻ, và cũng giúp tôi nữa."
Dầu là theo cách giải thích được chấp nhận nào, những người nữ này phải nghiêm trang, đường hoàng và chín chắn. Họ không được nói xấu, để thì giờ ngồi lê đôi mách về người khác, rêu rao những báo cáo sai lạc và có ác ý nhằm làm tổn hại đến thanh danh của người khác. Họ cũng phải có tiết độ, tỏ ra tự chế và kỷ luật
Cuối cùng, họ phải trung tín trong mọi việc. Điều này không những hàm ý ngay thẳng với đức tin Cơ Đốc, mà còn tin cậy được, trung thành, và đáng tin ừong điều riêng tư của người khác. Họ phải giữ kín những lời tâm sự riêng cũng như những bí mật gia đình.
3:12 VỊ sứ đồ bấy giờ ưở lại với đề tài các chấp sự. Trước hết, ông định rõ họ phải là chồng của một vợ mà thôi. Nhiều cách giải thích khác nhau về cụm từ này đã được đưa ra ở câu 2 của đoạn này. Đủ để nói ở đây rằng như các giám mục, các chấp sự phải vượt trên sự chê trách ương đời sống hôn nhân của mình.
Họ cũng phải khéo cai trị con cái và nhà riêng mình. Tân Ước coi thất bại này như là một nhược điểm của phẩm chất người Cơ Đốc. Điều đó không hàm ý họ phải độc tài và áp bức. Nhưng muốn nói rằng con cái họ phải vâng phục và làm chứng cho lẽ thật.
3:13 Vì ai khéo làm chức vụ mình thì được bực cao trọng được minh họa rõ ràng qua trường hợp của Philíp và Êtiên. Trong Công vụ 6:5, hai người này được nêu tên giữa vòng những chấp sự đã được chỉ định. Công việc họ được giao là lo phân phối tiền bạc cho các bà góa. Vì họ đã trung tín ương các phận sự này, dường như Thánh Linh Chúa đã nâng họ lên những phạm vi phục vụ lớn hom; bởi vì như sách Công vụ ký thuật tiếp, chúng ta thấy Philíp phục vụ với tư cách nhà truyền giáo còn Êtiên với tư cách giáo sư. Sau khi đã khéo làm chức vụ mình, họ đã được thăng tiến và ban cho bực cao trọng trong mắt của hội thánh địa phương. Người trung tín hoàn thành nhiệm vụ được giao, dầu đó là việc nhỏ, không bao lâu sẽ được tôn ừọng vì sự đáng tin cậy và tận tụy.
Ngoài ra, Philíp và Êtiên còn được ban cho lòng rất dạn dĩ trong đức tin đến Đức Chúa Jêsus Christ. Điều này chắc chắn hàm ý rằng họ đã được ban cho sự tự do lớn trong việc làm chứng cho Đấng Christ, ương sự dạy dỗ, và ương sự cầu nguyện. Điều này chắc chắn đúng với Êtiên qua bài nói chuyện đáng lưu ý của ông trước khi tuân đạo.
D. Vé Cách cư Xử Trong Hội Thánh (3:14-16)
3:14 Vị sứ đồ đã viết những lời đi trước với hy vọng sớm gặp Tỉmôthê. Tuy nhiên, những điểu nẩy này có lẽ không những chỉ hàm ý những điều nói ở trước mà cả những điều sau.
3:15 Phaolô nhận biết khả năng ông chậm đến, thậm chí hoàn toàn không đến được Êphêsô. Thật ra, chúng ta không biết ông có gặp lại Timôthê ở Êphêsô hay không. Và vì vậy, nếu ông phải nấn ná lầu, ông muốn Timôthê biết các Cơ Đốc Nhân phải làm thể nào trong nhà Đức Chúa Trời.
Trong các câu trước, Phaolô đã mô tả các giám mục, chấp sự, và vợ họ phải cư xử như thế nào. Bây giờ ông giải thích các Cơ Đốc Nhân, nói chung, phải cư xử ra sao trong nhà Đức Chúa Trời.
Nhà Đức Chúa Trời ở đây được định nghĩa là hội thánh của Đức Chúa Trời Hằng Sống, trụ và nền của lẽ thật. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời ngự trong đền tạm và đền thờ, nhưng trong Tân Ước, Ngài ngự ương hội thánh. Hội thánh được nhắc đến như là hội thánh của Đức Chúa Trời Hằng sống, điều này tương phản với đền thờ trong đó có các hình tượng chết.
Hội thánh được gọi là trụ và nền của lẽ thật. Trụ không những được sử dụng để chống đỡ một kiến trúc, mà trụ thường được dựng nên ở khu chợ công cộng để dán các yết thị lên đó. Vì vậy, đó là một công bố. Hội thánh là đơn vị trên đất được Chúa chọn để công bố và bày tỏ lẽ thật của Ngài. Hội thánh cũng là nền của lẽ thật. Nền ở đây mang ý tưởng của nền móng hoặc chống đỡ kiến trúc. Điều này mô tả hội thánh được giao phó ưách nhiệm bênh vực và hậu thuẫn cho lẽ thật của Đức Chúa Trời.
3:16 Đây là một câu khó. Khó ở chỗ phân định câu này khớp với các câu đi trước như thế nào. Một gợi ý cho rằng ở đây chúng ta có những hình ảnh thu nhỏ của lẽ thật, hội thánh chính là trụ và nền của lẽ thật đó (c.15). Một nhận định khác đó là câu này đưa ra gương mẫu và quyền phép của sự tín kính mà Phaolô nhấn mạnh, là một phần không thể thiếu được của cách cư xử đúng đắn trong nhà của Đức Chúa Trời. J.N. Darby nói rằng:
Câu này thường được trích dẫn và giải thích như thể nói về sự huyền nhiệm của Đức Chúa Trời Ba Ngôi, hoặc sự huyền nhiệm của Thân vị Đấng Christ. Nhiữig đây là sự huyền nhiệm của sự tin kính, hoặc sự bí mật mà bởi đó tất cả những sự tin kính thật được cung ứng - sự lưu xuất thiên thượng của tất cả những gì có thể được gọi là lòng mộ đạo trong con người... Sự tin kính xuất phát từ hiểu biết về sự nhập thể, sự chết, sự sống lại và sự thăng thiên của Đức Chúa Jêsus Christ. Đây là phương cách để biết Đức Chúa Trời, và nhờ cứ ở trong chỗ đó, sẽ lưu ra sự tin kính. 11
Khi Phaolô nói rằng sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm, ông không
hàm ý điều hết sức huyền bí, nhưng muốn nói những lẽ thật trước kia chưa được biết liên quan đến Thân vị và công việc của Chúa Jêsus là hết sức kỳ diệu và tuyệt vời.
Đức Chúa Trời12 được tỏ ra trong xác thịt ám chỉ đến Chúa Jêsus, và đặc biệt đến sự nhập thể của Ngài. Sự tin kính thật đã được bày tỏ ra trong xác thịt lần đầu tiên khi Chúa Cứu Thế Jêsus được sinh ra ở tại máng cỏ Bếtlêhem.
Có phải được Đức Thánh Linh xưng là công bình có nghĩa là "được xưng công bình ữong chính tâm linh Ngài không"? Hay có nghĩa là "được Đức Thánh Linh xưng là công bình"? Chúng ta hiểu hàm ý sau. Ngài đã được xác chứng bởi Thánh Lỉnh của Đức Chúa Trời khi chịu bấp têm (Matíi. 3:15-17), qua sự hóa hình (Matíi. 17:5), sự sống lại (Rôm. 1:3,4), và thăng thiên (Giăng 16:10).
Chúa Jêsus đã được thiên sứ trông thây khi Ngài giáng sinh, bị cám dỗ, chịu thống khổ trong vườn Ghếtsêmanê. Phục sinh và thăng thiên.
Từ ngày Lễ Ngũ Tuần trở đi Ngài đã được giảng ra cho dân ngoại. Lời công bố này không những đã đến với dân Dothái mà còn đến tận các đầu cùng đất.
Được thiên hạ tin cậy mồ tả sự kiện một số người hầu như từ mọi bộ tộc và mọi dân đã tin cậy Chúa Jêsus. Câu này không nói "được tin cậy bới thế giới." Mặc dầu lời cồng bố mang tính toàn càu, song sự tiếp nhận chỉ mới một phần.
Mọi người thường đồng ý được cất lên trong sự vinh hiển ám chỉ Ngài đã thăng thiên và về ười sau khi công tác cứu chuộc hoàn tất, và chỉ ra địa vị hiện nay của Ngài nơi đó. Vincent lưu ý "được cất lên ương sự vinh hiển " nghĩa là với những tình huống kèm theo đầy uy nghi như nói về vị tướng chiến thắng."
Một số người đổi danh sách các sự kiện này cho đúng trình tự thời gian. Ví dụ, họ nói rằng được tỏ ra trong xác thịt chỉ về sự nhập thế; được Đức Thánh Linh xưng là công bình ám chỉ đến sự chết, chôn và phục sinh của Đấng Christ; được thiên sứ trông thấy mô tả đến việc Ngài thăng thiên ƯỞ về ười; được giảng ra cho dân ngoại và được thiên hạ tin cậy là những sự kiện theo sau việc Ngài thăng thiên; cuối cùng, được cất lên trong sự vinh hiển ám chỉ ngày hầu đến khi tất cả những người được Ngài cứu chuộc nhóm nhau lại, sống lại từ kẻ chết, và được cất lên cùng với Ngài ữong sự vinh hiển. Khỉ ấy và chỉ khi ấy, sự mầu nhiệm của sự tin kính mới ươn vẹn theo quan điểm này.
Tuy nhiên, chúng ta thấy không cần thứ tự này phải theo đúng trình tự thời gian. Một số người tin Ương câu này có một phần của một bản thánh ca Cơ Đốc đầu tiên. Nếu vậy, câu này hơi giống với bài hát tin lành "Một Ngày":
Sống Ngài mến tôi rồi; chết để cíai tôi. Chốn chôn tội tôi bao ô điểm không còn thấy.
Sống lại để tôi nhờ Ngài được xiữig nghĩa công bình.
Một ngày Ngài đến - ngày hiển vinh hạnh phước thay.
Charles H. Marsh
IV. Sự BỘI ĐẠO TRONG HỘI THÁNH (4:1-16)
A. Cảnh Báo VỂ Sự Bội Bạo sắp xảy Đến (4:1-
5)
4:1 Có hai cách qua đó Thánh Lỉnh được cho là đã phán tỏ tường. Trước hết, điều Phaolô sắp nói chắc chắn được ban cho ông bởi sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Nhưng cũng có thể hàm ý rằng khắp Kinh Thánh, và đặc biệt trong Tân Ước, Kinh Thánh đã dạy tỏ tường rằng đời sau rốt sẽ được đặc trưng bằng sự sa sút đức tin.
Đời sau rốt có nghĩa là "ương thời kỳ sau rốt," những thời kỳ theo sau thời điểm Phaolô viết bức thư này.
Có mây kẻ sẽ bội đạo. Từ mấy là đặc trưng của I.Timôthê. Thiểu số trong thư tín này dường như đã trở thành đa số ương II.Timôthê. Sự kiện những người này bội đạo hay sai lạc đạo không có nghĩa là họ đã từng được cứu, mà chỉ hàm ý rằng họ đã từng xưng mình là Cơ Đốc Nhân. Họ đã biết về Đức Chúa Jêsus Christ và đã được nghe rằng Ngài là Đấng Cứu Thế duy nhất. Họ đã một thời gian xưng mình theo Ngài, nhưng rồi họ đã bội đạo.
ít có người nào đọc phần này mà không nghĩ đến sự nổi lên của các tà giáo ngay trong thời của chúng ta. Cách các hệ thống tà giáo này lan tràn được mô tả chính xác ở đây. Phần lớn tư cách thành viên của họ được hình thành bởi những người trước kia đã ở ữong cái gọi là các hội thánh Cơ Đốc. Có thể các hội thánh này đã từng vững vàng trong đức tin, nhưng rồi họ bị ưôi dạt về phía phúc âm xã hội. Các giáo sư tà giáo xuất hiện đưa ra một sứ điệp tích cực hơn,và những Cơ Đốc nhân tự xưng mình đã bị mắc bẫy.
Họ sẵn sàng theo hoặc tán thành các thẩn lừa dối và đạo lý của quỷ dữ. Các thần lừa dối được dùng ở đây với ý nghĩa hình bóng để mô tả các giáo sư giả, bị các tà linh cư trú, là kẻ lừa dối những người khinh xuất. Đạo lý của quỷ dữ không phải hàm ý những sự dạy dỗ về ma quỉ, mà là các đạo lý được cảm thúc bởi các quỉ hoặc có nguồn gốc từ thế giới ma quỉ.
4:2 Từ giả hình gợi lên "mang mặt nạ." Thật là một điển hình của những kẻ theo tà giáo! Họ tìm cách che giấu bộ mặt thật của mình. Họ không muốn người ta biết hệ thống làm một với họ. Họ ngụy ưang bằng cách dùng những thuật ngữ của Kinh Thánh và hát những bài thánh ca Cơ Đốc. Không những là kẻ giả hình, họ cũng là những kẻ lừa dối. Sự dạy dỗ của họ không theo Lời Chúa; họ biết điều đó và chủ tâm lừa dối con người.
Lương tâm của họ đã lì. Có lẽ lúc đầu ương đời sống, lương tâm họ vốn mềm mại, nhưng họ thường xuyên đè bẹp nó và phạm tội chống nghịch lại sự sáng đến nỗi bấy giờ lương tâm họ không còn nhạy bén và bị chai cứng. Họ không còn chút ngần ngại gì vì đi ngược lại Lời Chúa và dạy những điều họ biết là không đúng.
4:3 Hai đạo lý của quỉ dữ nay được công bố. Thứ nhất, họ dạy cưới gả là sai trái, điều này trực tiếp đi ngược lại Lời Chúa. Chính Chúa đã thiết lập hôn nhân, trước khi tội lỗi xâm nhập vào thế gian. Không có gì bất khiết về hôn nhân cả, khi các giáo sư giả cấm cưới
gả, họ đang tấn công vào điều Đức Chúa Trời truyền.
Một điển hình của sự dạy dỗ này là luật cấm các thầy tu và các nữ tu cưới gả. Tuy nhiên, trực tiếp hom nữa, câu này chỉ ra sự dạy dỗ của thông linh thuyết gọi đó là sự kết hợp linh. Theo A. J. Pollock: "Vì đó mà hôn nhân bị nhạo báng, và qua sự thực hành của nó, những người nam và nữ bị lôi cuốn để rời bỏ người bạn đời hợp pháp, hình thành sự liên kết bất khiết và bất hợp pháp với cái gọi là sự kết hợp linh của họ." Chúng ta cũng có thể nhắc đến thái độ của giáo phái Khoa học Cơ Đốc đối với hôn nhân. Người sáng lập ra nó bà Eddy, đã ba lần kết hôn, viết rằng:
Khi người ta chưa học được rằng Đức Chúa Trời là Cha của mọi người, thì hôn nhân vẫn cứ tiếp tục... Đời sống vợ chồng, đã từng là một sự kiện cố định giữa vòng chúng ta, phải mất đi sự gắn bó hiện nay của nó.13
Sự dạy dỗ thứ nhì của ma quỉ là biểu kiêng các thức ăn nhất định. Sự dạy dỗ ấy có giữa vòng những người theo thông linh thuyết, là kẻ tuyên bố ăn thịt thú vật sẽ cản trở con người tiếp xúc với các linh. Giữa vòng những người theo Thông thiên học và đạo Hindu cũng có việc dâng tế kinh khiếp bất cứ loại sự song nào, bởi vì họ tin rằng linh hôn con người có thể ưở về và sống ưong thú vật hoặc một sinh vật khác.
Hôn nhân và các thức ăn, cả hai đều do Đức Chúa Trời dựng nên để chúng ta dự với lòng tạ ơn. Không phải chỉ ban cho những người chưa được tái sanh mà thôi, nhưng cũng cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật.
4:4 Mọi vật (hoặc tạo vật) Đức Chúa Trời dã dựng nên đểu là tốt lành cả. cả
thức ăn lẫn hôn nhân đều là những điều Đức Chúa Trời dựng nên, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy. Ngài đã thiết lập hôn nhân để con người sinh sôi sự sống (xem Sángthếký 1:28), và thức ăn để duy trì sự sống (Sángthếký 9:3).
4:5 Lời Đức Chúa Trời biệt riêng thức ăn lẫn hôn nhân cho con người dùng. Thức ăn vì vậy được nên thánh ương Sángthếký 9:3; Mác 7:19; Côngvụ 10:14,15; và I.Côrinhtô 10:25,26. Hôn nhân được biệt riêng trong I.Côrinhtô 7 và Hêbơrơ 13:4.
Chúng cũng được nên thánh bởi lời cẩu nguyện. Trước khỉ dự bữa, chúng ta hãy cúi đầu và dâng lời tạ ơn Chúa vì thức ăn (xem Mathiơ 14:19; Côngvụ 27:35). Bằng hành động này, chúng ta xin Chúa thánh hóa thức ăn để làm khỏe mạnh thân thể hầu cho chúng ta có thể hầu việc Ngài cách đẹp lòng hơn nữa. Trước khi bước vào hôn nhân chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa ban phước cho sự hiệp nhất vì vinh hiển Ngài, vì phước hạnh của những người khác, và vì sự tốt lành của cô dâu và chú rể.
Thật là một lời chứng tốt cho các Cơ Đốc Nhân khi dâng lời cảm tạ Chúa về thức ăn trước mặt những người chưa được cứu. Lời ca ngợi chúc phước không nên phô trương và kéo dài, song, cũng đừng cố gắng che đậy việc chúng ta muốn cảm tạ Chúa vì thức ăn.
B. Những Huấn Thị Rõ Ràng Trước Viễn Cành Sự Bội Sạo Bang Đe Dọa (4:6-16).
4:6 Bằng việc giải tỏ cho anh em các việc đó, là điều được đề cập từ câu 1-5,
Timôthê sẽ nên kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jẽsus Chrisỉ. Như đã nói
ở trước, từ kẻ giúp việc có nghĩa là "tôi tớ," ông sẽ là một tồi tớ, được nuôi bởi các lời của đức tin và đạo lý lành mà ông đã theo cách cẩn thận cho đến thời điểm này.
4:7 ổ phần này, Phaolô đang nghĩ đến sự phục vụ của người Cơ Đốc như một hình thức ữanh tài của các vận động viên. Trong câu 6, ông nói đến chế độ ăn thích hợp cho người hầu việc Đấng Christ - phải nuôi mình bằng lời của đức tín và đạo lý lành. Trong câu 7, ông nói đến sự tập tành, lấy sự tin kính làm mục tiêu.
Vị sứ đồ khuyên Timôthê hãy bỏ đi những lời hư ngụy phàm tục giống như chuyện bịa các bà già. ông không cần phải ừanh đấu với chúng hay dành nhiều thì giờ cho chúng. Thay vào đó, hãy bỏ qua, đừng thèm để ý đến chúng. Chuyện bịa các bà già khiến chúng ta nghĩ đến giáo phái Khoa học Cơ Đốc được thành lập bởi một người nữ, dường như hấp dẫn đặc biệt đối với những phụ nữ lớn tuổi, bà dạy các chuyện bịa thay vì lẽ thật.
Thay vì mất thì giờ vào những chuyện huyễn, chuyện bịa, ông phải tự tập tành sự tin kính. Sự tập tành đó đòi hỏi phải đọc và học Kinh Thánh, cầu nguyện, suy gẫm, và làm chứng cho người khác. Stock nói rằng: "Không có chuyện bị cuốn vào sự tín kính; 'dòng xu hướng' luôn đi ngược lại với chúng ta." Phải có sự tập lành và dốc sức.
4:8 ở đây có hai loại tập tành ưái nhau. Sự tập tành thân thể có những giá trị nhất định cho cơ thể, nhưng giá ưị này hạn chế và ngắn hạn. Trái lại, sự tin kính có ích cho linh hồn, tâm thẩn, và thân thể con người, không những cho đời này mà còn ích cho cả đời đời. về đời này, sự tin kính đem lại sự vui mừng lớn nhất, còn về đời sau, sự tín kính cầm giữ lời hứa về phần thưởng chói lọi và khả năng vui hướng sự vinh hiển Ương quang cảnh ấy.
4:9 Người ta thường đồng ý rằng câu này liên hệ tới sự tín kínhđược nói trước đó. Sự kiện lòng tin kính có giá trị rộng lớn và đời đời là một lời nói chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Đây là lời chắc chắn thứ ba ương Thư tín này.
4:10 Vả, nếu chúng ỉa khó nhọc và đánh trận (bản Anh ngữ: vì mục đích đó mà chúng ta đánh trận...)14 Mục đích được nhắc đến ở đây là đời sống tin kính. Phaolô nói rằng đó là mục đích lớn mà vì hướng đến ồng đã dốc hết sức mình. Điều này dường như không phải là mục tiêu xứng đáng trong đời sống của người không tín Chúa. Nhưng Cơ Đốc Nhân nhìn vượt lên ưên những gì chóng qua của đời này và đặt sự trông cậy mình nơi Đức Chúa Trời Hằng sống. Sự ưông cậy ấy không bao giờ bị thất vọng bởi vì Ngài chính là Đức Chúa Trời Hằng Sống, Ngài là Cứu Chúa của mọi người, mà nhất là của tín đồ. Đức Chúa Trời là Cứu Chúa của mọi người hàm ý Ngài giữ gìn họ ữong sự chu cấp hằng ngày của cuộc sống. Nhưng Ngài cũng là Cứu Chúa của mọi người với ý nghĩa đã được chỉ ra ở phần trước, Ngài đã cung ứng đầy đủ mọi sự về sự cứu chuộc cho mọi người. Ngài là Cứu Chúa
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của tín đổ một cách đặc biệt bởi vì họ đã đáp lại sự cung ứng của Ngài. Chúng ta có thể nói rằng Ngài có khả năng là Đấng Cứu Thế của mọi người, và là Đấng Cứu Thế thật của người tin Ngài.
4:11 Điều có lẽ ám chỉ đến những gì Phaolô đã nói từ câu 6-10. Timôứiê phải rao truyền và dạy dỗ những giới mạng đó, liên tục đưa những sự dạy dỗ đó ra trước dân sự Đức Chúa Trời.
4:12 Vào lúc nhận Thư này, Timôthê có lẽ chừng ba mươi đến ba lăm tuổi. Trái với một số trướng lão hội thánh tại Êphêsô, ông là người tương đối trẻ. Đó là lý do vì sao Phaolô nói ở đây: "Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi." Như thế không có nghĩa là Timôthê phải đặt mình lên chiếc bệ sùng bái và kể mình được miễn khỏi sự chỉ trích mà có nghĩa đừng để cho ai có cơ hội lên án mình. Bằng việc làm gương cho các tín đồ, ông tránh được khả năng của sự chỉ trích đúng đắn.
Lời nói ám chỉ đến lời ữao đổi của Timôthê. Lời nói của ông phải luôn mang đặc trưng của con cái Chúa. Không những phải tránh những lời bị cấm đoán rõ ràng, mà cả những lời không gây dựng cho người nghe nữa.
Nét làm ám chỉ đến toàn bộ hành vi. Không được để cách cư xử gì của mình khiến danh Đấng Christ bị chê trách.
Tình yêu thương gợi ý tình yêu phải là động cơ của nết làm cũng như tinh than để thực hiện công việc và là mục tiêu gắng sức hướng đến.
Trong tâm thần là cụm từ không có trong hầu hết các bản hiện đại và hầu hết các sách chú giải theo sau bản văn phê bình. Tuy nhiên, cụm từ này thật sự có ừong các bản truyền thống và đại đa số các bản văn. Guy King mô tả lỏng nhiệt thành, theo hiểu biết được soi dẫn của ông, về cụm từ này là một:
... phẩm chất bị thiếu một cách lạ kỳ trong bản chất của nhiều Cơ Đốc Nhân. Nhiều nhiệt thành dành cho các trận đá bóng, hoặc các chiến dịch vận động tranh cử, nhưng có quá ít nhiệt thành cho sự phục vụ CHÚA. Những người theo Khoa học Cơ Đốc nhiệt thành lạ lùng. Những người Chứng Nhân Giêhôva, những người cộng sản làm chúng ta phải xấu hổ. 0, một lần nữa vì sự sốt sắng nóng cháy mà hội thánh đã từng biết. Tinh thần đẹp đẽ này sẽ giúp ích rất nhiều cho Timôthê khi ông tìm cách đứng vững và tiến đến đích}5
Đức tin có lẽ nghĩa là "trong sự trung tín" hàm ý đáng tin cậy và bền đỗ.
Sự thanh sạch phải là đặc trưng không những cho hành động của ông mà cũng cho động cơ của ông nữa.
4:13 Câu này có lẽ ám chỉ đến hội thánh địa phương nhiều hơn là đời sống cá nhân của Timôthê. ông phải chăm chi lo việc đọc Kinh Thánh cho mọi người, khuyên bảo và dạy dỗ, hoặc giảng dạy. Có một Ưật tự rõ ràng ở đây. Trước hết, Phaolô nhấn mạnh việc đọc lời Đức Chúa Trời trước hội thánh. Điều này đặc biệt cần thiết vào lúc ấy, bới sự phân phối Kinh Thánh hết sức hạn chế. Chỉ ít người có được Kinh thánh. Sau khi đọc Lời Chúa, Timôthê phải khuyên bảo các tín đồ ưên cơ sở những gì đã được đọc, và rồi, ông phải
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dạy đỗ họ những lẽ thật quan ương của Lời Chúa. Câu này nhắc chúng ta nhớ đến Nêhêmi 8 và đặc biệt là câu 8: "Họ đọc rõ ràng trong sách Luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi giải nghĩa nó ra làm cho người ta hiểu lời họ đọc."
Tuy nhiên, chúng ta chớ bỏ ý tưởng của giờ tĩnh nguyện riêng qua câu Kinh Thánh này. Trước khi có thể khuyên bảo và dạy dỗ Lời Chúa cho người khác, Timôthê phải biến lời ấy thực hữu cho chính đời sống mình trước hết.
4:14 Chúng ta không biết chính xác ơn gì đã được ban cho Timôthê - hoặc nhà truyền giáo, mục sư, hay giáo sư. Âm hưởng của các Bức thư này khiến chúng ta nghĩ rằng ông là một giáo sư -kiêm mục sư. Tuy nhiên, chúng ta thật sự biết rằng ơn ấy . .là ơn bởi lời tiên tri, nhơn hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho ông vậy. Trước hết, ơn này được ban cùng với hoặc bởi lời tiên tri. Tức là một vị tiên tri trong hội thánh địa phương đứng lên vào một thời điểm và công bố rằng Thánh Lỉnh Đức Chúa Trời đã ban một ơn nào đó cho Timôthê. Vị tiên tri không ban ơn, mà chỉ công bố ơn đó, kèm theo việc hội trưởng lão đặt tay. Một lần nữa, chúng ta nhấn mạnh các anh em hoặc trướng lão không có quyền ban ơn cho Timôthê. Mà qua sự đặt tay, biểu thị họ công nhận điều Đức Thánh Linh đã làm.
Tiến trình này được thấy ở Công vụ 13. Trong câu 2, Đức Thánh Linh đã chọn ra Banaba và Saulơ cho một công tác đặc biệt. Có lẽ lời đã được truyền qua vị tiên tri. Sau đó, các anh em Ưong hội thánh địa phương đã kiêng ăn và cầu nguyện rồi đặt tay họ trên Banaba và Saulơ để cử họ đi (c.3).
Nhiều cộng đồng Cơ Đốc địa phương ngày nay giữ theo đường lối này. Khi các trưởng lão thấy rõ người được ban cho một ơn nào đó của Thánh Linh, họ tiến cử người ấy vào công việc Chúa, bày tỏ lòng tín cậy nơi người ấy và công nhận công việc Đức Thánh Linh ưong đời sống người ấy. Sự tiến cử của họ không ban ơn mà chỉ công nhận đó là điều Thánh Linh Chúa đã làm.
Cỏ sự khác biệt giữa điều đã xảy ra khi các trướng lão đặt tay ưên Timôthê như đề cập ở đây, và khi Phaolô đặt tay trên Tỉmôthê, như đã mô tả trong 2 Tim. 1:6. ổ trường hợp trước, hành động này hoàn toàn không chính thức ban ơn, cũng không phải nhờ đó Timôthê mới được ơn. Hành động đó chỉ bày tỏ mối thông công với ồng trong công việc. Trong trường hợp sau, Phaolô thật sự là ống dẫn sứ đồ để qua ông ân tứ này được ban cho.
4:15 Từ hãy săn sóc... những việc đó có thể dịch là "trau dồi" hay "chịu khó với những điều đó." Đây có lẽ đúng với hàm ý , bởi vì những chữ tiếp theo là chuyên lo. Phaolồ khuyên Timôthê hoàn toàn chuyên lo, không xao lãng công việc của Chúa. Ồng phải dốc toàn lực. Bằng cách ấy, sự tấn tới của ông sẽ được thiên hạ thấy. Phaolô không muốn Timôthê đạt đến độ cao trung bình Ương sự hầu việc Chúa rồi rút vào chỗ bình ổn thoải mái. Ông muốn Timôthê phải luôn tấn tới ương những sự thuộc về Chúa.
4:16 Hãy lưu ý thứ tự ở đây. Timôthê trước hết phải giữ chính mình, sau đó là sự dạy dỗ của ông. Điều này nhấn mạnh tầm quan Ưọng trong đời
Sống cá nhân của bất cứ người tôi tớ nào của Đấng Christ. Nếu đời sống bị trục ừặc, thì dầu có hết sức chánh thống trong sự dạy dỗ của mình, cũng chẳng ích gì. A. w. Pink đã nói rất rõ rằng: "Sự hầu việc Chúa trở thành một cái bẫy và là một điều ác nếu nó được cho phép thay thế sự thờ phượng và ữao dồi đời sống thuộc linh của chính mình."
Bằng cách tiếp tục những điều Phaolô đã nói đến tức là, việc đọc sách, sự khuyên bảo, và sự dạy dỗ, Timôthê sẽ cứu chính mình và kẻ nghe mình. Từ cứu ở đây không liên quan đến sự cứu rỗi linh hồn, đoạn này bắt đầu với lời mồ tả các giáo sư giả, là những kẻ gây tàn hại giữa vòng dân sự Chúa. Phaolô muốn nói với Timôthê rằng nhờ trung tín giữ đời sống tin kính và giữ lời Chúa, ông sẽ cứu chính mình khỏi những sự dạy dỗ sai lầm này và cũng cứu được những người nghe mình khỏi những điều đó nữa.
V. NHỮNG HUÂN THỊ cụ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TẦNG LỚP TÍN HỮU KHÁC NHAU (5:1- 6:2)
A. Các Nhóm Tuổi Khác Nhau (5:1,2)
5:1 Câu này giới thiệu một phần cách cư xử của Timôthê đối với các thành viên ương gia đình Cơ Đốc giữa vòng những người ông đang làm việc. Là người trẻ tuổi hơn và hẳn là năng nổ hem, Timôthê có thể bị cám dỗ để mất kiên nhẫn và bực bội với một số những người cao tuổi. Vì vậy lời khuyên ở đây tà ông chớ quở nặng người già cá, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha. Thật không xứng hiệp cho ông, một người ưẻ tuổi hơn, nặng lời tấn công những người có tuổi.
Có lẽ cũng có mối nguy cho người hầu việc Chúa ưẻ tuổi này nếu có thái độ đàn áp đối với những kẻ trẻ tuổi hơn. Vì vậy Phaolô khuyên ông phải đối xử với những người trẻ tuổi hơn như anh em; hãy như một người ưong vòng họ, đừng độc đoán với họ.
5:2 Đơn bà có tuểi phải được coi như mẹ, đối xử đứng đắn, yêu thương và tôn Ương đúng mực.
Sự thanh sạch phải là đặc trưng mọi mối liên hệ của ông với các thiếu nữ. Không những phải ừánh những gì rõ ràng là tội lỗi mà còn phải tránh xa những hành vi thiếu cẩn ưọng hoặc bất cứ cách cư xử nào dường như là điều ác.
B. Các Bà Góa (5:3-16)
5:3 Từ câu 3-1 ó Phaolô bắt đầu đề tài về các bà góa ưong hội thánh địa phương và sự đối đãi phải dành cho họ.
Trước hết hội thánh phải kính trọng những người đàn bà góa thật là góa. Kính ở đây không những có nghĩa là tôn trọng mà còn hàm Ý ƯỢ cấp về mặt tài chánh. Một bà góa thật là người không có sự trợ cấp nào khác mà hoàn toàn dựa vào Chúa là Đấng chu cấp cho mình. Bà không còn những người bà con nào còn sống để lo cho mình.
5:4,5 Thành phần các bà góa thứ hai được mô tả trong câu này. Đây là những bà góa cỏ con hoặc cháu. Trong trường hợp đỏ, con cháu phải học bày tỏ nếp sống tin kính thực tiễn tại gia đình bằng cách chu cấp cho mẹ (hoặc bà) vì tất cả những gì bà đã làm cho họ.
Câu này dạy rõ rằng điểu thảo bắt đầu ở tại nhà riêng mình. Thật là một lời chứng nghèo nàn cho đức tín Cơ Đốc khi nói thật hùng hồn về tôn giáo của mình mà lại bỏ bê những người có liên hệ ruột thịt với mình!
Thật đẹp lòng16 Đức Chúa Trời khi Cơ Đốc Nhân chăm sóc những người thân không còn ai khác để chu cấp. Trong Êphêsô 6:2, Sứ đồ Phaolô dạy rõ ràng rằng: "Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có một lời hứa nối theo." Như đã đề cập ở trước, một bà góa thật là người không có nguồn tài chánh chu cấp và phải không ngừng ngửa ưông Chúa là Đấng hàng ngày chu cấp đồ ăn cho mình.
5:6,7 Trái với những bà góa tín kính trong câu 5 là những người buông mình vào sự vui chơi. Có sự bất đồng nào đó về người nữ này, họ là tín đồ thật hay chỉ xưng mình là Cơ Đốc Nhân. Chúng ta tín người ấy là Cơ Đốc Nhân thật -nhưng đã sa ngã, đã chết ương mối tương giao với Chúa hoặc hữu ích cho Ngài. Timôthê phải cảnh cáo những bà góa ấy đừng sống theo sự vui chơi và cũng phải dạy các Cơ Đốc Nhân chăm lo cho những người bà con cơ cực.
5:8 Tính nghiêm ữọng của việc không săn sóc (chu cấp, bản Anh ngữ) cho người bà con mình, nhất là những người ớ ngay ứong chính nhà mình, được nhấn mạnh ở đây. Làm như thế là chối bỏ đức tin. Đức tin Cơ Đốc lập luận một cách nhất quán rằng những Cơ Đốc Nhân thật phải chăm sóc cho nhau. Cơ Đốc Nhân nào không làm điều này, là chối bỏ những lẽ thật Cơ Đốc Giáo dạy dỗ bằng hành động của mình. Người như thế xâu hơn người không tin nữa vì
một lý do đơn giản: Nhiều người không tín Chúa quan tâm yêu thương bà con của họ. Vì vậy, Cơ Đốc Nhân cũng có thể làm cho danh Chúa bị chê trách bới điều mà kẻ không tin Chúa không thể làm.
5:9 Câu này cho thấy có một danh sách rõ ràng được giữ ở hội thánh địa phương, chỉ ra những bà góa nào cần phải được hội thánh chăm sóc. Vì vậy, Phaolô nói cụ thể rằng không một bà góa nào được ghi vào sổ dưới sáu mươi tuổi.
Cụm từ chỉ có một chồng dấy lên
cùng nan đề liên quan tương tự đến các giám mục và chấp sự. Những cách giải thích giống nhau về lời này đã được đưa ra. Chắc chắn nó hàm ý rằng đời sống hôn nhân của người ấy phải không chỗ chê trách, không bị nghi ngờ về những sai ưái đạo đức.
5:10 Để được ghì vào danh sách này, bà góa cũng phải có tiếng tốt vì đã làm những việc phước đức, là đặc trưng của người tín đồ thuộc linh.
Những chữ đã nuôi con cái chắc chắn hàm ý rằng bà hẳn đã nuôi chúng theo cách mang lại tiếng khen cho mình và gia đình Cơ Đốc của bà. Nuôi con thôi thì chưa phải là một đức hạnh, nhưng phải nuôi dạy chúng cho tốt.
Một dấu hiệu khác của bà góa tin kính là hay tiếp đãi khách lạ. Nhiều lần trong Tân Ước, ơn tiếp đãi được nhắc đến và được khen ngợi.
Rửa chân cho khách là phận sự của người nô lệ. Vì vậy ở đây, chắc chắn bà góa này đã làm những cống việc phục dịch cho các anh em Cơ Đốc Nhân của
mình. Nhưng cũng có thể đã rửa Chơn thánh đổ về mặt thuộc lỉnh, lấy nước của Lời Chúa mà rửa. Điều này không hàm ý chức vụ ớ trước mặt mọi người mà chỉ là việc thăm viếng các gia đình và dùng Lời Chúa để rửa sạch các tín hữu khỏi những ô uế vấy bẩn bước đi hằng ngày của họ.
Cứu giúp kẻ khốn nạn chỉ đến hành động thương xót dành cho những người bị đau ốm, buồn rầu, hoặc những nỗi khổ khác.
Nói ngắn gọn, cho được ghi tên vào danh sách của hội thánh ở tại địa phương, bà góa này phải lâm đủ các việc phước đức.
5:11 Đây là một câu khó nhưng ý nghĩa dường như là thế này: Nói chung, giao cho hội thánh địa phương đảm trách đàn bà góa còn trẻ quá là một điều sai lầm. Vì còn ưẻ, có thể họ muốn lây chổng lại. Bản thân điều này không có gì sai ưật, nhưng mong muốn đó đôi lúc quá mạnh mẽ đến nỗi một trong số các bà góa trẻ tuổi này thậm chí kết hôn với người chưa tín Chúa. Vị sứ đồ nói ấy là vì thú vui xui họ lìa khỏi Đấng Chrỉst. Khi phải quyết định giữa việc lấy người ngoại hoặc tiếp tục ở góa vì tình yêu đối với Đấng Christ và vâng phục lời Ngài, thì bà góa trẻ tuổi có khả năng chọn lấy chông người ngoại. Tất nhiên, điều này khiến hội thánh địa phương đang chu cấp cho bà bị chê ưách.
5:12 Sự quờ trách ("sự đoán phạt" trong bản Anh ngữ) ở đây không hàm ý sự hình phạt đời đời, mà chỉ muốn nói rằng người ấy bị xét đoán hoặc quở trách vì đã bội lời thể ước ban đầu của mình. Đã có lúc người ấy xưng nhận sự trung thành tuyệt đối và tận hiến cho Đức Chúa Jêsus Christ, nhưng bây giờ khi cơ hội xuất hiện để kết hôn với một người không yêu mến Đấng Christ, người ấy quên đi hứa nguyện ban đầu hoặc lời thề của mình với Đấng Christ, bỏ đi với người không tín Chúa, không trung tín với Chàng Rể Trên Trời.
Phaolô không chỉ ưích những bà góa còn ưẻ vì lập gia đình. Trên thực tế, ông khuyên họ nên kết hôn (c.14). Điều ông trách móc ở đây là sự sa sút tâm linh của họ, việc họ gạt bỏ những nguyên tắc thiên thượng để có được một người nam.
5:13 Việc hội thánh địa phương đảm nhận trọn vẹn ừách nhiệm tài chánh cho các bà góa trẻ tuổi có thể khuyến khích họ ở không với những điều xấu đi kèm. Thay vì để tâm vào những trách nhiệm của mình, họ có thể ướ nên thày lay, thóc mách, bận rộn với những vấn đề không thuộc phạm vi quan tâm của mình. Hội thánh địa phương không nên có hành động gì khuyến khích những hành vi như thế, như đã đề cập ở phần trước, điều đó phản ánh không tốt cho lời chứng Cơ Đốc.
5:14 Vì vậy, Phaolô nói như một nguyên tắc chung, những gái góa còn trẻ, nên lấy chông, sinh con cái và duy trì một gia đình Cơ Đốc không bị ưách móc. Tất nhiên, Phaolô biết rằng không phải người góa trẻ nào cũng có khả năng tái hôn. Quyền chủ động thông thường phải do người nam. Nhưng ông chỉ đặt để một nguyên tắc chung để giữ theo khi có thể.
Kẻ thù nghịch, hay Satan, luôn ừên đài quan sát để tìm những lời buộc tội
tấn công vào lời chứng Cơ Đốc, và Phaolô tìm cách để canh chừng khả năng của bất cứ những duyên cớ hợp pháp nào như vậy để nói xấu.
5:15 Điều vị sứ đồ đang nói về những bà góa trẻ không chỉ là sự suy luận hay võ đoán. Điều đó đã có rồi. Một vài bà góa bội đi mà theo quỉ Satan, với hàm ý họ đã nghe theo tiếng của Satan và đã chọn người bạn đời không tín Chúa, bất tuân lời Đức Chúa Trời.
5:16 Đề tài nay chuyển sang bổn phận của những người bà con phải chăm sóc bà góa của họ. Nếu tín đồ (nam17 hoặc nữ, bản Anh ngữ) nào có đàn bà góa cần được chu cấp Ương nhà mình, thì người tín đồ đó phải đảm đương trách nhiệm này để cho hội thánh được thong thả mà lo cho những người thật sự cơ cực không có những người bà con gần.
Toàn bộ đoạn này, từ câu 3-16, cho biết điều hội thánh phải làm trong những hoàn cảnh nhất định, chứ không phải điều hội thánh có thể làm khi cảm thấy có những tình huống giảm nhẹ hoặc có khả năng để làm . Chiều dài của đoạn này cho thấy đây là một đề tài quan trọng theo ý định của Đức Thánh Linh, tuy nhiên đây cũng là vấn đề rất thường bị bỏ bê trong hầu hết các hội thánh ngày nay.
c. Các Trưởng Lão (5:17-25)
5:17 Phần còn lại của đoạn này liên quan đến các trướng lão. Trước hết, Phaolô đặt để nguyên tắc các trưởng lão khéo cai trị hội thánh thì mình phải kính trọng bội phẩn. Cai trị có lẽ tốt hơn nên dịch là "dẫn dắt" (Darby). Đây không phải vấn đề cai trị mà là làm gương. Các trưởng lão như vậy đáng phải kính trọng bội phẩn. Kính trọng có lẽ ám chỉ đến sự tôn Ưọng, nhưng cũng bao gồm ý nghĩa sự bù đắp về mặt tài chánh (Math.l5:4,5 ). Kính trọng bội phần gồm cả hai ý. Trước hết, người ấy xứng đáng với sự kính ưọng của dân sự Đức Chúa Trời vì cớ công việc người ấy làm, song, nếu thì giờ của người ấy dành trọn cho công việc này, thì người ấy xứng đáng với sự ượ cấp tài chánh. Những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ có lẽ là những người dành nhiều thì giờ để rao giảng và dạy dỗ đến nỗi không thể làm công việc kiếm sống thường xuyên.
5:18 Hai câu Kinh Thánh được đưa vào đây để chứng minh cho lời tuyên bố rằng trưởng lão xứng đáng với sự bù đắp. Câu thứ nhất là Phục Truyền 25:4, và câu thứ nhì được lấy từ Luca 10:7. Lời này đặc biệt thú vị xét đến sự thần cảm của Kinh Thánh. Phaolô ưích một câu từ Cựu Ước và câu kia từ Tân Ước, đặt chúng song song với nhau ở cùng mức độ, và gọi cả hai là Kinh Thánh. Từ điều đó, rõ ràng Phaolô coi các tác phẩm Tân Ước có thẩm quyền ngang bằng Cựu Ước.
Các câu Kinh Thánh này dạy rằng con bò sử dụng trong quá trình thu hoạch không bị tước mất phần lúa của nó. Cũng vậy, người làm công được ban cho một phần hoa lợi công lao khó nhọc của người ấy. Với các trưởng lão cũng vậy, bất chấp sự kiện công việc của họ không mang tính thuộc thể, họ xứng
đáng với sự chu cấp của dần sự Đức Chúa Trời.
5:19 Bởi vì các trưởng lão giữ một vị trí ừách nhiệm trong hội thánh, họ trồ thành mục tiêu tấn công đặc biệt của Satan. Vì lý do đó, Thanh Linh Đức Chúa Trời áp dụng các biện pháp để bảo vệ họ trước những lời buộc tội giả. Nguyên tắc này được quy định để không có hành động kỷ luật nào tiến hành chống lại một trưởng lão trừ phi lời buộc tội đó có thể được khẳng định bới lời chứng của hai hoặc ba người làm chứng. Thật ra, nguyên tắc này cũng áp dụng cho việc kỷ luật bất cứ thành viên nào trong hội thánh. Nhưng nó được nhấn mạnh ở đây bới có sự nguy hiểm đặc biệt đối với các vị trướng lão bị cáo tội không đúng.
5:20 Trong trường hợp người trưởng lão bị bắt quả tang có lỗi, gây tổn hại cho lời chứng của hội thánh, thì người đó phải bị quở ưách công khai trước mặt mọi người. Hành động quở ữách này tác động mạnh mẽ đến tất cả những tín đồ để họ thấy tính nghiêm ữọng của tội lỗi liên quan đến sự hầu việc Chúa và được đùng để răn đe đời sống người khác.
Một số các nhà giải kinh tín rằng câu 20 không đặc biệt áp dụng cho các trưởng lão mà cho hết thảy các Cơ Đốc Nhân. Chắc chắn nguyên tắc này cũng áp đụng được cho mọi Cơ Đốc Nhân Nhưng bối cảnh của câu này dường như có liên quan trực tiếp đến các trưởng lão.
5:21 Khi bàn đến những vấn đề về kỷ luật trong hội thánh địa phương, có hai nguy hiểm cần phải tránh. Thứ nhất là sự in trí trước, và thứ hai là sự tây
vị. Thật dễ để có thành kiến thiên lệch chống lại ai đó dẫn đến định kiến trong một vụ việc. Cũng rất dễ để tỏ ra tây vị ai đó vì cớ sự giàu có, địa vị của người ấy Ương cộng đồng hoặc vì nhân cách của họ. Vì vậy Phaolô ưang ừọng khuyên Timôthê ở trước mặt Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus Chrisỉ cũng như ở trước mặt các thiên sứ được chọn, ông phải vâng theo các huấn thị này mà không phán xét vấn đề trước khi tất cả các yếu tố được rõ. Không được thiên vị bất cứ ai chỉ vì người ấy là bạn hoặc nổi tiếng. Mỗi trường hợp phải được xem xét ở trước mặt Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus, cũng như trước mặt các thiên sứ. Các thiên sứ là những người quan sát thế giới chúng ta đang sống, họ nhìn thấy một cách công bình hoàn toàn ữong những vấn đề kỷ luật của hội thánh. Các thiên sứ được chọn là những vị không dính líu đến tội lỗi hoặc sự loạn nghịch chống lại Chúa, nhưng đã giữ cơ nghiệp ban đầu của họ.
5:22 Khi những người nổi tiếng gia nhập hội thảnh địa phương, thường có khuynh hướng nhanh chóng tiến cử họ vào các vị ưí trách nhiệm, ổ đây, Timôthê được cảnh báo chống lại sự vội vàng ữong việc công nhận những người mới đến. Óng cũng không được hiệp với những người ông chưa biết tánh tình, kẻo e khi làm vậy ông đã nhúng vào tội lỗi của họ. Không những phải giữ mình ưong sạch về mặt đạo đức, ông cũng phải thanh sạch, nghĩa là không dính dự vào tội lỗi của kẻ khác.
5:23 Câu Kinh Thánh này liên quan với các câu trước như thế nào không rõ.
Có lẽ vị sứ đồ dự đoán trước một cách khôn ngoan rằng việc Timôthê dự vào những rắc rối và khỏ khăn của hội thánh sẽ tác động xấu cho bao tử của ông. Nếu vậy, Timôthê không phải là người đầu tiên hoặc sau cùng chịu sự đau đớn này! Có khả năng nữa là Timôthê là nạn nhân thường xuyên của tình trạng nước bị ô nhiễm phổ biến ở nhiều nơi ừên thế giới. Lời khuyên của vị sứ đổ: "Đừng chỉ uống nước luôn" nghĩa là Timôthê không nên dùng nước để loại bỏ một ít rượu, Phaolô khuyên Timôthê dùng một ít rượu vì cớ tì vị ông, và vì ông hay khó ở. Câu này chỉ liên hệ đến công dụng thuốc của rượư chứ không bao giờ nên cường điệu để dung thứ việc sử dụng nó quá mức.
Chắc chắn ở đây nhắc đến rượu thật chứ không chỉ là nước nho. Lúc ấy có nước nho cũng là điều đáng ngờ bởi vì nước nho được làm bởi quá trình diệt khuẩn, là quá trình chưa được biết đến vào lúc ấy. Thực tế rượu thật được hàm ý qua cụm từ một ít rượu. Nếu đây không phải rượu thật thì không có ý nghĩa gì khi qui định chỉ được dùng một ít.
Câu Kinh Thánh này cũng soi sáng ưên đề tài sự chữa lành Thiên Thượng. Mặc dầu Phaolô, với tư cách sứ đồ, chắc chắn có quyền chữa lành mọi thứ tật bệnh, song ông đã không luôn sử dụng quyền năng đổ. ở đây ông đã chứng tỏ việc sử dụng thuốc cho chứng đau bao tử.
5:24 Trong câu này, vị sứ đồ dường như quay lại lời luận ương câu 22, nơi ông cảnh cáo Timôthê chớ quá vội vàng đặt tay trên người khác. Câu 24 và 25 giải thích thêm điều này.
Có người thi tội lỗi bị bày tố rõ rệt
đến nỗi có thể ví họ với kẻ đánh trống, làm om sòm trước mặt, tuyên bố người ấy là tội nhân, suốt đoạn đường dẫn đến sự phán xét. Nhưng không phải tất cả mọi trường hợp đều như vậy. Có người phạm tội, nhưng không bị phơi bày cho đến thời điểm nào đó về sau.
ở hạng người đầu, chúng ta có thể nghĩ đến người say rượu bị cả cộng đồng biết đến. Trái lại, có những ông chồng bí mật lăng nhăng với người phụ nữ khác. Cộng đồng có thể không biết gì vào lúc ấy, nhưng thường thì về sau toàn bộ vụ tai tiếng bị phát hiện.
5:25 Điều này cũng có phần giống ừong trường hợp những người tốt. Một số người việc lành của họ được thấy ngay. Những người khác dè dặt và kín đáo hơn, và chỉ khi thời gian qua đi, sự thiện lành thật sự của họ mới được biết đến. Dẫu chúng ta không thấy được điều tốt, có thể có một số điều tốt mà sau này mới được phơi bày ra ánh sáng. Bài học rút ra từ toàn bộ điều này là chớ xét đoán ai khi mới quen biết, mà hãy để thời gian bày tỏ tính cách thật của người ấy.
D. Tôi Tã Và Chỏ (6:1,2)
6:1 Bây giờ cách cư xử của nô lệ được đưa ra cho chúng ta. Họ được gọi là đẩy tớ, là người dưới ách chủ mình, tức là ách nô lệ. Trước hết, vị sứ đồ nói với những nô lệ có chủ chưa được cứu. Trong trường hợp này, họ có nên hành động cách khinh xuất đối với chủ mình không; có nên nổi loạn và bỏ ưốn không? Có nên làm càng ít việc càng tốt không? Hoàn toàn ưái lại, họ phải coi
Chủ mình là đáng trọng mọi đàng. Có
nghĩa là phải đối với chủ bằng sự tôn trọng đúng mực, thuận phục và trung tín ương công việc, nói chung là tìm cách để trở thành người giúp đỡ chứ không phải kẻ gây cản ưở. Động cơ chính để phục vụ chuyên cần là để làm chứng cho Đấng Christ. Nếu người nô lệ Cơ Đốc hành xử thô lỗ hoặc loạn nghịch, thì chủ sẽ nói phạm đến danh hiệu của Đức Chúa Trời và đức tín Cơ Đốc. Người ấy sẽ kết luận rằng các tín đồ chỉ là hạng người vô giá trị.
Lịch sử của hội thánh đầu tiên cho thấy những nô lệ Cơ Đốc Nhân thường được đòi một giá cao hơn so với những nô lệ không tín Chúa tại chợ nô lệ. Nếu người chủ biết một nô lệ nào đó ương lô đấu giá là Cơ Đốc Nhân, người ấy thường sẵn sàng trả nhiều hơn để mua vì biết người này sẽ phục vụ trung tín và giỏi. Đó là phẩm chất cao ữọng của đức tín Cơ Đốc.
Câu Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta rằng dầu ở vị trí thấp đến đâu trong nấc thang xã hội, ta vẫn có mọi cơ hội để làm chứng cho Đấng Christ và làm sáng danh Ngài.
Người ta thường chỉ ra rằng thể chế nô lệ không bị Tân ước công khai lên án. Tuy nhiên, khi sự dạy dỗ của Cơ Đốc Giáo lan rộng, sự lạm dụng nô lệ đã bị xóa bỏ. Mỗi tín đổ chân thật đều phải nhận biết rằng mình là đầy tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, đã được mua bang giá cao, và không còn thuộc về chính mình. Đức Chúa Jêsus Christ là chủ của mình - linh, hồn, thân, và Ngài xứng đáng có được điểu tốt nhất.
6:2 Câu Kinh Thánh này liên quan đến những đầy tớ có chủ là tín đồ.
Chắc chắn có sự cám dỗ rất lớn đối với những người đầy tớ này để khỉnh dể chủ mình. Hoàn toàn có khả năng khi hội thánh địa phương nhóm lại với nhau vào buổi chiều Ngày của Chúa (Công. 20:7) sẽ có những người chủ và đầy tớ Cơ Đốc ngồi quanh bàn - tất cả đều là anh em trong Đấng Christ. Nhưng những người tôi tớ này không vì thế mà cho rằng sự phân biệt về mặt xã hội trong cuộc sống bởi đó đá bị xóa bỏ. Chủ là Cơ Đốc Nhân thì chẳng phải là người tôi tớ không có nghĩa vụ tôn trọng và phục vụ người ấy. Sự kiện chủ mình vừa là một tín hữu vừa là một người anh em yêu dấu phải ảnh hưởng đến người nô lệ để càng phục vụ trung tín hơn.
Những người chủ Cơ Đốc được nói đến ở đây không những là tín đổ trung tín và yêu dấu mà còn là kẻ được công của mình. Điều này thường được hiểu rằng họ cũng dự phần trong ơn phước của sự cứu rỗi. Tuy nhiên, điều này cũng hàm ý rằng cả chủ lẫn tớ đều lo làm việc lành, họ phải phục vụ nhau, mỗi người tím cách làm ích cho người kia.
Những từ Điểu con phải dạy dỗ khuyên bảo họ chắc chắn ám chỉ đến những huấn thị trước dành cho các tôi tớ Cơ Đốc. ứng dụng ngày nay tất nhiên là cho mối quan hệ giữa người thuê việc và kẻ được thuê.
VI. CÁC GIÁO SƯ GIẢ VÀ LÒNG HAM TIỀN BẠC (6:3-10)
6:3 Bây giờ Phaolô hướng sự chú ý sang những kẻ có ý định dạy các giáo lý mới lạ ương hội thánh. Những người
này không theo lời có ích. Lời có ích ở
đây hàm ý sự dạy dỗ đem lại sự mạnh khỏe. Đó là lời được phán bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta khi Ngài còn ở ưên đất này, là lời trong các sách Phúc Âm. Các lời ấy cũng là toàn bộ sự dạy dỗ của Tân Ước. Đó là đạo lý theo sự tin kính với ý nghĩa khuyến khích và đẩy mạnh cách cư xử tín kính.
6:4 Những người như thế là lên mình kiêu ngạo. Họ tự xưng có sự hiểu biết hơn người nhưng thật sự không biết chi hết. Như Phaolô đã đề cập ở trước, họ không hiểu điều mình nói.
Họ say sưa với sự gạn hỏi, cãi lẫy về lời nói. Từ có bệnh theo nghĩa đen nghĩa là bị bệnh, những người này không mạnh khỏe về mặt thuộc linh, thay vì dạy dỗ những lời lành mạnh, như ữong câu trước, họ dạy những lời làm sinh ra các thánh đồ bệnh hoạn, họ đưa ra nhiều thắc mắc khác nhau không gầy dựng tâm linh, mà chỉ gây tranh cãi về lời nói.
Bởi những điều họ nói đến không thuộc giáo lý Kinh Thánh, nên không có cách nào giải quyết dứt điểm. Hậu quả là, sự dạy dỗ của họ gây ra ghen ghét, tranh cạnh, gièm chê và nghi ngờ xâu xa. Lenski nói rằng:
Trong những chất vấn và những cuộc chiến bằng lời, người này tranh chấp với người kia theo sự thông hiểu mình có được; họ tranh cạnh khi ganh đua và chống báng lẫn nhau; dẫn đến những lời phạm thượng, tức là dùng những từ thiêng liêng mà tố cáo nhau}0
6:5 Những lời cãi lẽ hư không này đến từ kẻ có lòng hư xấu, tức là tâm trí bệnh hoạn. Lenskỉ nhận xét một cách đanh thép rằng:
Tinh trạng bệnh tật tâm trí ở nơi sự sa sút và bại hoại - khả năng trí tuệ không còn vận hành một cách bình thường trong lãnh vực đạo đức và thuộc linh. Họ không phản ứng bình thường đối với lẽ thật. Toàn bộ lẽ thật và sự trình bày chân lý chân thật phải sinh ra phản ứng tiếp nhận, nhất là những lẽ thật về phúc âm cứu rỗi của Đức Chúa Trời phải dẫn đến kết quả như thế; tất cả những sự dối trá, giả mạo, đồi bại đều phải dẫn đến sự từ chối, nhất là những điều thuộc lãnh vực đạo lý và thuộc lỉnh... Khỉ đối diện với "lẽ thật," tâm trí bại hoại chỉ tìm cách chống đối mà thôi; khi gặp điều gì khác với lẽ thật này, nó tìm kiếm những lý luận để tiếp nhận sự khác biệt này.
Những người này cũng thiếu mất lẽ thật. Đã từng có lúc họ quen biết lẽ thật, nhưng vì họ chối bỏ ánh sáng ấy, nên bị cất đi lẽ thật họ đã từng có.
Những người này coi sự tin kính như là nguồn lợi vậy, họ chọn làm giáo sư tôn giáo như nghề nghiệp được Ưa lương hậu mà làm ít việc "họ đã biến công việc thánh khiết nhất trở thành một nghề khéo để kiếm tiền."
Điều này không chỉ khiến chúng ta nhớ đến những kẻ chăn thuê giả làm người hầu việc Chúa, không có tình yêu thương thật đối với chân lý, nhưng còn khiến chúng ta nghĩ đến tính thương mại đã trở nên phổ biến ừong Cơ Đốc Giáo giới - việc bán bùa xá tội, những Ưò chơi xổ số, các quầy hàng gây quỹ từ thiện, V.V., con hãy tránh những sự đó20 (bản KT Việt Nam không có câu này).
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Chúng ta được truyền phải lánh xa những giáo sư gian ác như thế.
6:6 Câu trước nói đến cách xác định sai về mối lợi, câu này cho thấy ý nghĩa đích thực của nguồn lợi ấy. Kết hợp giữa sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Tin kính mà không thỏa lòng chỉ đưa ra lời làm chứng một mặt. Thỏa lòng mà không tín kính thì khó mà biết có phải Cơ Đốc Nhân hay không. Nhưng có được sự tin kính thật đồng thời thỏa lòng với hoàn cảnh của mình vượt troi hơn những gì tiền bạc mua được.
6:7 Đoạn này rất giống với những sự dạy dỗ của Chúa Jêsus trong Bài Giảng Trên Núi. Câu 7 nhắc nhở chúng ta lời dạy của Ngài rằng phải tín cậy Cha chúng ta trên ười, là Đấng chu cấp các nhu cầu.
Có ba thời điểm Ưong đời đôi bàn tay chúng ta trống không- khi ra đời, khi đến với Chúa Jêsus, và khi qua đời. Câu này nhắc chúng ta thời điểm thứ nhất và thời điểm sau cùng. Vì chúng ta ra đời chẳng hể đem gì theo, chúng ỉa qua đời cũng chẳng đem gì đi được.
Trước khi Alexander Đại Đế qua đời, ông nói rằng: "Khi tôi chết, hãy mang tôi trên kiệu khiêng quan tài, với hai tay đừng quấn vải liệm, mà hãy để ra ngoài, cho mọi người đều thấy chúng trống không. Bates đã nhận xét câu ấy như sau:
Phải, đôi bàn tay đã từng nắm giữ chiếc vương trượng kiêu hãnh nhất thế giới, đã íỉữig cầm thanh gươm chiến thắng nhiều nhất, đã tìmg đầy dẫy vàng bạc; tìtng có được quyền lực để cứu hoặc hủy bỏ sự sống, giờ đây TRỐNG KHÔNG.2*
6:8 Thỏa lòng là thỏa mãn với những điều thiết yếu cơ bản của cuộc sống. Cha trên ười biết chúng ta cần thức ăn và áo mặc, Ngài hứa chu cấp những điều đó. Phần lớn đời sống của người chưa tin Chúa xoay quanh việc ăn và mặc. Cơ Đốc Nhân trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, Đức Chúa Trời đảm bảo người ấy sẽ không thiếu những điều thiết yếu của cuộc sống.
Từ được dịch là mặc ở đây có nghĩa là thứ bao phủ và có thể gồm cả một chỗ để ở cũng như áo quần để mặc. Chúng ta phải thỏa lòng với thức ăn, áo mặc và chỗ ở.
6:9 Câu 9-16 liên quan trực tiếp đến những kẻ muốn nên giàu có cách vô độ. Tội lỗi của họ không ở chỗ giàu có, mà ở chỗ tham muốn trớ nên giàu. Kẻ muốn nên giàu có là những người không thỏa lòng với thức ăn áo mặc và chỗ ở nhưng cứ muốn cỏ thêm.
Muốn nên giàu có dẫn người ta vào sự cám dỗ. Để đạt được mục tiêu của mình, họ bị cám dỗ sử dụng các biện pháp không ngay thẳng và thường là bạo lực. Các phương cách đó gồm bài bạc, đầu cơ, gian trá, khai man, trộm cắp, và thậm chí giết người. Người như thế cũng rơi vào bẫy dò, hay bẫy rập. Tham muốn trở nên mạnh mẽ đến nỗi người ấy không tự giải cứu mình khỏi tham muốn được. Có thể người ấy tự hứa với mình rằng khi đạt đến con số nhất định ương tài khoản ngân hàng thì sẽ dừng lại. Nhưng người ấy không làm được. Khi đã đạt đến mục tiêu, người ấy sẽ tham muốn nhiều hơn. Lòng tham tiền
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bạc cũng kéo theo lo lắng và sợ hãi, là điều đưa linh hồn vào chỗ khốn đốn. Những người quyết định nên giàu có bị ngã trong nhiều tham muốn vô lý thiệt hại. Đó là tham muốn "theo kịp xóm giềng." Để giữ vị ưí xã hội trong cộng đồng, họ thường bị đẩy đến chỗ phải từ bỏ một số giá ưị quý báu thật sự Ương đời sống.
Họ cũng rơi vào những tham muôn thiệt hại. Tham giàu khiến con người làm hại cho sức khỏe và gây nguy hiểm cho linh hồn mình. Thật vậy, đó là mục tiêu mà vì hướng đến đó họ bị xô dạt. Họ quá bận rộn với vật chất đến nỗi bị chìm đắm vào sự hủy diệt và hư mất. Vì mải mê tìm kiếm vàng bạc, họ bỏ bê linh hồn bất diệt của mình. Barnes cảnh cáo:
Sự hủy diệt thật toàn diện. Hạnh phúc sụp đổ hoàn toàn, đức tính tốt, thanh danh và cả linh hồn đều bị hủy hoại. Tham muốn giàu có thống trị, dẫn đến chuyến xe của những việc ngu xuẩn, tàn phá mọi sự đời này và đời sau. Có biết bao gia đình vì đó đã bị hủy hoại!22
6:10 Sự tham tiên bạc là cội rễ mọi điều ác. Không phải tất cả điều ác trong vũ trụ đều xuất phát từ sự tham tiền. Nhưng đây chắc chắn là một ữong những nguyên nhân lớn của nhiều tội ác khác nhau. Ví dụ, lòng tham này dẫn đến ganh ghét, tranh cạnh, ưộm cắp, giả dối, vô độ, quên Chúa, ích kỷ, tham ô, v.v...
ở đây không nói đến bản thân tiền bạc, mà là lòng tham tiền bạc. Tiền bạc có thể được sử dụng để hầu việc Chúa với nhiều cách khác nhau dẫn đến kết quả tốt. Nhưng ở đây nói về lòng tham tiền bạc quá độ dẫn đến tội lỗi và sỉ nhục.
Một điều ác đặc biệt của lòng tham tiền bạc giờ đây được đề cập, đó là sự bội đạo, ương khi điên cuồng ra sức tìm kiếm tiền bạc, con người xao lãng đời thuộc linh, và thật khó biết họ thực sự được cứu hay chưa.
Không những buông bỏ những giá trị thuộc linh, họ còn chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Hãy nghĩ đến những nỗi đau đớn đi liền với lòng tham tiền bạc! Bi kịch của một đời sống phí phạm. Nỗi đau đánh mất con cái cho thế gian. Đau đớn vì thấy của cải mình một đêm biến mất. Nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với Chúa hoặc không được cứu hoặc may lắm là tay không.
Giám mục J.c. Ryle tóm tắt:
Tiền bạc, thật ra, là một trong những thứ của cải không đem lại thỏa mãn nhiều nhất. Chắc chắn nó cất bớt một số lo lắng; nhưng nó cũng đem lại nhiều sự lo lắng bằng sô nó đem đi. Người ta gặp rắc rối vì kiếm tiền bạc. Lo lắng khi phải cất giữ nó. Gặp những cám dỗ khi sử dụng nó. Phạm tội khi dùng sai nó. Đau đớn khi đánh mất nó. Bối rối khi xử lý nó. Hai phần ba tất cả những tranh chấp, cãi cọ và kiện tụng trên thê giới nổi lên từ một nguyên nhân đơn giản - tiền!23
Con người giàu có nhất ưên thế giới, từng là những chủ nhân của các giếng dầu, các nhà máy lọc dầu, các tàu chứa dầu và các ống dẫn dầu, cũng như các khách sạn, một công ty bảo hiểm nhân mạng, một công ty tài chánh, và các hãng máy bay. Nhưng ông vây xung
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quanh khu bất động sản rộng 700 mẫu Anh của mình bằng các vệ sĩ, chó dữ, song sắt, đèn pha, chuông, và còi báo động. Ngoài việc sợ đi máy bay, tàu thủy và sợ những người lập dị, ông còn sợ bệnh tật, tuổi già, tình ưạng không người giúp đỡ và sự chết. ông ta cô độc và u sầu, ông thú nhận rằng tiền bạc không thể mua được hạnh phúc.24
VII. NHỮNG LỜI RĂN BẢO KẾT THÚC CHO TIMÔTHÊ (6:11-21)
6:11 Ổ đây Timôthê được gọi là người của Đức Chúa Trời. Danh hiệu này thường được dành cho các tiên ữi trong Cựu Ước, mô tả một người có phẩm hạnh giống Chúa. Điều này có thể cho thấy Timôthê có ân tứ tiên tri. Trái với người của Đức Chúa Trời là "con người tội ác," như được thấy trong U.Têsalônica 2. Con người tội ác chính là hiện thân của tội lỗi. Mọi sự nơi người ấy khiến người ta nghĩ đến tội lỗi. Timôthê phải là người của Đức Chúa Trài, là người khiến người ta nghĩ về Đức Chúa Trời và tôn vinh danh Ngài.
Trong sự phục vụ Đấng Christ, Timôthê phải tránh lên mình kiêu ngạo (c.4), không thanh sạch (c.5), tinh thần không thỏa lòng (c.6-8), những tham muốn vô lý thiệt hại (c.9) và lòng ham tiền bạc (c.10). Ông phải trau đồi tâm tánh của người Cơ Đốc - là điều duy nhất ông có thể đem theo vào thiên đàng. ô đây các yếu tố của tâm tánh người Cơ Đốc được nêu lên là công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại.
Công bình nói đến sự công chính và ngay thẳng khi đối xử với đồng loại. Tin kính là giống Đức Chúa Trời. Đức tín cũng có nghĩa là trung thành, hoặc đáng tin cậy. Yêu thương là tình yêu chúng ta dành cho Đức Chúa Trời và đồng loại. Nhịn nhục được định nghĩa là sự bền bỉ hoặc chịu đựng Ương thử thách, trong khi mềm mại là tánh tính tử tế và khiêm nhường.
6:12 Không những Tỉmôthê phải tránh, phải theo, ông còn phải đánh trận. Chữ đánh trận ở đây không có nghĩa là đánh nhau, mà là chiến đấu. Từ này không lấy nơi chiến trường mà lấy từ cuộc tranh tài của các vận động viên. Đánh trận tốt lành ở đây là đức tin Cơ Đốc và cuộc đua có liên quan đến đức tin. Timôthê phải chạy thật giỏi ữong cuộc đua đó. Ông phải bắt lấy sự sống đời đời. Không có nghĩa phải nỗ lực để được cứu. Timồthê nhận được điều đó rồi. Nhưng ý tưởng ở đây là phải thực hành hằng ngày sự sống đời đời vốn đã thuộc về ông.
Timôthê đã được gọi đến sự sống đời đời này lúc ông qui đạo. ông cũng đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiêu người chứng kiến. Có lẽ điều này ám chỉ việc ông chịu bấp têm, dầu cũng có thể bao gồm toàn bộ lời làm chứng cho Đức Chúa Jêsus Christ tiếp theo đó của ông.
6:13 Bấy giờ vị sứ đồ đưa ra lời khuyên nghiêm ữang dành cho Timôthê, ông làm điều đó trong sự hiện diện của hai Đấng chứng kiến lớn nhất. Trước hết lời khuyên được đưa ra trước mặt Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật. Có lẽ khi viết thư cho Timôthê, Phaolô ý thức rằng một ngày kia ông có thể phó mạng sống mình vì
sự xưng nhận Chúa Jêsus. Nếu ương trường hợp đó , thì thật tốt để người chiến sĩ ưẻ tuổi này nhớ rằng Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật. Dầu loài người thành công Ưong việc giết chết Timôthê, thì đức tin của ông vẫn ở trong Đấng khiến kẻ chết sống lại.
Thứ nhì, lời khuyên được đưa ra trước mặt Đức Chúa Jẽsus Chrisỉ. Ngài là gương mẫu lớn về sự làm chứng tốt. Ngài đã làm chứng tốt nơi Bônxơphilát.
Dầu điều này có lẽ ám chỉ đến mọi lời nói và việc làm của Chúa Cứu Thế trước mặt viên tổng đốc Lamã, song, có thể đặc biệt chỉ đến lời tuyên bố của Ngài ương Giăng 18:37: "Này, vì sao Ta đã sanh và vì sao Ta đã giáng thế: Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng Ta." Lời xưng nhận kiên định này được đặt trước mặt Timôthê như một tấm gương để ông noi theo khi làm chứng cho lẽ thật.
6:14 Timôthê được truyền bảo phải giữ điều răn. Một số người nghĩ điều này ám chỉ đến mạng lệnh phải đánh ưận tốt lành được đề cập bên ừên. Người khác gợi ý điều này có thể ám chỉ đến toàn bộ lời khuyên Phaolô gửi cho Timôthê ương Thư này. Người khác nữa nghĩ điểu răn là sứ điệp của tin lành, hoặc sự mặc khải của Đức Chúa Trời được ban cho qua lời Chúa. Chúng ta tín đây là lời răn bảo phải giữ lẽ thật của đức tin Cơ Đốc.
Cụm từ không vết tích và không chỗ trách được áp đụng cho Timôthê đúng hơn là cho điều răn. Để giữ điểu răn, Timôthê phải giữ lời chứng không vết và không bị chê ưách.
Trong Tân Ước, sự hiện ra của Đức Chúa Jêsus Chrisỉ chúng ta liên tục được đặt trước mặt người tín Chúa. Trung tín với Đấng Christ ương đời này sẽ được ban thưởng trước Ngai Đấng Christ. Những phần thưởng này, rồi sẽ được bày tỏ khi Chúa Jêsus trở lại trên đất lập vương quốc Ngài. Chính khi ấy, những kết quả của sự trung tín hoặc bất trung mới được bày tỏ rõ ràng.
6:15 Các học giả Kinh Thánh không đồng ý với nhau về các đại từ ương câu này và các câu kế tiếp chỉ về Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Cha, hay chỉ về Chúa Cứu Thế Jêsus Christ. Hiểu theo bản thân đại từ, câu 15 dường như chỉ về Chúa Jêsus, bởi vì rõ ràng Ngài được xưng là Vua của các vua, Chúa của các chúa trong Khải Huyền 17:14. Câu lố lại dường như đặc biệt chỉ về Đức Chúa Cha.
Dầu là trường hợp nào, ý nghĩa của câu 15 dường như là: Khỉ Đức Chúa Jêsus Christ trớ lại trị vì ưên đất, loài người sẽ nhận biết Ngài là Đấng Chủ tể hạnh phước và có một. Sự hiện ra này sẽ cho thấy ai là Vua thật. Vào lúc Phaolô viết thư cho Timôthê, Chúa Jêsus là Đấng bị chối bỏ, và hiện nay Ngài vẫn bị chối bỏ. Nhưng ngày hầu đến sẽ tỏ rõ rằng Ngài là Vua ưên mọi kẻ cầm quyền và Ngài là Chúa trên hết thảy những kẻ cai trị với tư cách chúa.
Phước hạnh nghĩa là không những Ngài đáng được ngợi khen, mà Ương Chính Ngài còn có sự Ươn vẹn của mọi phước hạnh.
6:16 Khi Chúa Jêsus hiện ra, loài người cũng sẽ nhận biết rằng một mình Đức Chúa Trời là Đấng có sự không hề
chết, hay bất tử. Nghĩa là Ngài là Đấng duy nhất vốn có sự bất tử. Sự không hề chết được ban cho các thiên sứ. Khi sống lại, người tin Chúa sẽ nhận được thân thể bất tử (I.Côr 15:53,54), nhưng Đức Chúa Trời có sự không hề chết trong chính Ngài.
Tiếp theo, Đức Chúa Trời được nhắc đến như là Đấng ở nơi sự sáng không thể đến gần được. Điều này nói lên sự vinh hiển rực rỡ chói lòa chung quanh ngai Đức Chúa Trời. Con người Ương điều kiện tự nhiên sẽ bị tan biến trước vinh quang ấy. Chỉ có những người được tiếp nhận trong Đấng yêu quí và hoàn toàn ở Ưong Đấng Christ mới đến gần Đức Chúa Trời mà không bị hủy diệt.
Trong bản thể Ngài, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy âược. Trong Cựu Ước, con người đã thấy những sự hiện ra của Đức Chúa Trời, được biết như là các thần. Trong Tân Ước, Đức Chúa Trời đã mặc khải chính Ngài cách Ưọn vẹn qua Thân vị của Con yêu dấu Ngài, là Đức Chúa Jêsus Christ.
Tuy nhiên, sự thật Đức Chúa Trời vẫn là Đấng không nhìn thấy được đối với mắt hay chết này.
Đối với Đấng ấy, danh vọng, quyển năng đều thuộc về Ngài, và Phaolô kết thúc lời răn bảo dành cho Timôthê với lời chúc tụng này bày tỏ lòng suy tôn đối với Đức Chúa Trời.
6:17 ở phần trước, Phaolô đã nói rất dài về những kẻ muốn nên giàu có. ỏ đây, ông bàn đến kẻ giàu có rồi. Timôthê phải răn bảo họ đừng kiêu ngạo. Đây là một cám dỗ đối với người giàu. Họ có khuynh hướng xem thường những người không có nhiều tiền bạc như là kẻ kém văn hóa, kém giáo dục và không được khôn ngoan lắm. Điều này, tất nhiên không nhất thiết đúng. Trong Tân ước, sự giàu có thịnh vượng không phải là một dấu hiệu cho sự ban phước của Đức Chúa Trời như trong Cựu Ước. Trong khi giàu có là một bằng chứng về ơn ban của Đức Chúa Trời dưới thời luật pháp, thì ơn phước lớn của Tân Ước là sự chịu khổ.
"Kẻ giàu đừng để lòng trông cậy nơi cùa cải không chắc chắn." Tiền bạc có cách để mọc cánh và bay đi mất. Những nguồn cung ứng quan ương cho ta cái vẻ bề ngoài như thể đem lại an toàn, nhưng sự thật là, bảo đảm duy nhất Ương thế giới này chính là lời Đức Chúa Trời"
Vì vậy, người giàu được khuyên hãy để lòng ưông cậy nơi Đức Chúa Trời là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Một Ưong những cạm bẫy lớn của sự giàu có là rất khó mà không đặt lòng tín cậy nơi của cải. Tuy nhiên, đây thật sự là một hình thức thờ hình tượng. Chính là chối bỏ lẽ thật Đức Chúa Trời là Đấng ban mọi vật dư dật cho chúng ỉa được hưởng. Câu này không miễn thứ cho nếp sống xa hoa mà chỉ nói rằng Đức Chúa Trời chính là Nguồn Cung ứng đích thực cho sự vui hưởng mà vật chất không thể đem lại.
6:18 Cơ Đốc Nhân được nhắc nhở rằng tiền bạc mình có không phải là của mình. Người ấy được ban cho như một người quản lý. Người ấy có ưách nhiệm sử đụng tiền bạc cho sự vinh hiển của Chúa và cho sự tốt lành của đồng loại. Người ấy phải sử dụng nó để làm điểu
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lành và sẩn sàng san sẻ cho kẻ thiếu thốn.
Nguyên tắc sống của John Wesley là: "Hãy làm tất cả điều lành bạn có thể làm bằng tất cả phương tiện bạn có, bởi mọi phương cách bạn làm được, ở mọi nơi bạn có thể, vào mọi lúc, cho mọi người, trong bao lâu bạn còn khả năng."
Kíp ban phát bày tỏ ý tưởng sẵn sàng sử dụng tiền của bất cứ khi nào Chúa chỉ ra.
6:19 Câu này nhấn mạnh đến lẽ thật chúng ta có thể sử dụng những vật chất Ưong đời này cách nào để gặt hái lợi nhuận ngày sau. Bằng cách sử dụng của cải mình cho công việc Chúa ngay lúc này, chúng ta đang dồn chứa... một cái nền tốt và bển vững về ngày sau cho mình. Bằng cách ấy, chúng ta cầm lấy sự sống vốn là sự sống thật.
6:20 Bây giờ chúng ta đi đến lời răn bảo cuối dành cho Ti mô thô. Timôthê được khuyên hãy giữ lấy sự giao phó đã nấy cho ông. Điều này có lẽ chỉ đến những sự dạy dỗ thật của đức tin Cơ Đốc. Đây không phải là vấn đề về linh hồn hoặc sự cứu rỗi của Timôthê, mà là lẽ thật của Phúc Ầm, ân điển Đức Chúa Trời. Giống như tiền bạc được ký gửi vào nhà băng, lẽ thật cũng được phó thác cho Timôthê để được giữ gìn "toàn bộ nguyên vẹn và không tổn hại."
Ông phải ưánh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ bằng tri thức ngụy xưng là tri thức. Những lời hư không phàm tục hay chuyện phiếm là những cuộc nói chuyện rỗng tuếch về các vấn đề chẳng bổ ích.
Phaolô biết Timôthê sẽ phải đối đầu với nhiều sự dạy dỗ xưng là ưi thức nhưng thật sự chống lại sự mặc khải Cơ Đốc. Giám mục Moule viết:
Những kẻ Trí Huệ vào thời Phaolô xưng rằng đã dẫn dắt các môn đệ của họ "vượt qua đám dân thường chỉ là các tín đồ để đạt đến hạng người tài giỏi hơn và có ân tứ, là kẻ biết được những bí mật của sự tồn tại, và bởi sự hiểu biết đó, được giải phóng khỏi tình trạng nô lệ cho vật chất, với tới sự tự do trong thế giới linh." 25
Timôthê phải ữánh xa khỏi mọi sự
ấy.
Trong thời chúng ta, điều này trước hết ám chỉ đến tất cả những tà giáo, như "Khoa học Cơ Đốc". Hệ thống này xưng là có tâm tính của Cơ Đốc Nhân và cũng xưng là có sự hiểu biết thật, nhưng đó là tri thức ngụy xưng là tri thức. Đó không phải là Cơ Đốc Nhẵn, cũng chẳng phải là khoa học!
Câu Kinh Thánh này cũng được áp dụng cho nhiều hình thức của khoa học tự nhiên,26 như được dạy ương các trường học ngày nay. Thật vậy, không phát hiện thật sự nào của khoa học mâu thuẫn với Kinh Thánh, bởi vì những bí mật của khoa học được đặt vào vũ trụ bởi cùng một Đấng viết ra Kinh Thánh, là chính Đức Chúa Trời. Nhưng có nhiều cái được gọi là sự kiện khoa học thật sự chỉ là những lý luận không chứng minh được. Bất cứ những giả thuyết nào đi ngược lại với Kỉnh Thánh như thế, đều phải bị bác bỏ.
6:21 Phaolô biết có một số người tự xưng Cơ Đốc Nhân đã bắt đầu đi theo những sự dạy dỗ sai trật và đã bội đạo. Những câu kết thúc này bày ra cho chúng ta nguy hiểm lớn lao của cái gọi
là phái Trí Huệ, phái Duy Lý, phái Hiện Đại, phái Tự Do và mọi "phái" khác, coi thường hoặc làm giảm nhẹ vai ưò Đấng Christ.
Nguyền xin ân điển ở cùng các anh
em. Lời chúc phước này là "đặc trưng riêng" của Phaolô, bởi vì duy ân điển Đức Chúa Trời mới có thể giữ cho dân sự Ngài đi trên con đường "thẳng và hẹp" Amen.
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13 (4:3) Mary Baker Eddy, Science and Health with Key to the Scriptures, tì. 64, 65.
14(4:10) Bản phê bình (NU) viết là:"chúng ta lao nhọc và chiến đấu"
15(4:12) King, Leader, tr. 79.
16(5:4) Cả bản cũ và đa số các thủ bản đều thiếu chữ "tốt và" ở trước chữ "đẹp lòng." Cách đọc ngắn hơn chắc chắn là bản gốc.
17(5:lố) Việc loại bỏ từ người nam tin Chúa khỏi câu này Ương bản NU cỏ lẽ là do tình cờ. Dường như không có khả năng Phaolô chỉ viết về những bà góa được phụ nữ tin Chúa chăm sóc.
18(ố:4) R. c. H. Lenski, The Interpertation of St. Paul's Epistles to the Thessalonians, to Timothy, to Titus and to Philemon, tí. 700.
19(ỏ:5) Cùng tác phẩm, trang 701, 702.
20(ỏ:5) Bản NU bỏ câu này. 21 (0:7) Bates.
22(6:9) Albert Barnes, Notes ôn the New Testament: Thessalonians, Timothy, Titus, Philemon, Ư. 199.
23(ó:10) J. c. Ryle, Practical Religion, tr. 215.
24(6:10) Theo tường thuật tin tức về cố Howard Hughes.
25(ố:20) H. c. G. Moule, Studies in II.Timothy, tr. 91.
26(ó:20) Từ Latính scientia chỉ có nghĩa là "tri thức." Từ phát sinh Anh ngữ "science" (khoa học)(bản văn 1611Ị hiện nay có nghĩa hẹp hơn rất nhiều. Từ đây có sự thay đổi của bản NKJ.
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THƠ THỨ HAI GỞI CHO TIMÔTHÊ

Giới Thiệu
"Lá Thư Thứ Hai gởi cho Timôthê... là tấm lòng bày tỏ của ông (Phaolô), người đang ở bên ngoài xứ Palestin, nhờ quyền phép Đức Chúa Trời, thành lập và xây dựng hội thánh Chúa trên đất. Bức thư này được viết ra trước sự sa sút của hội thánh và sự xa rời các nguyên tắc mà dựa vào đó ông đã thành lập hội thảnh. "
J.N. Darby
I.	Vị Trí Độc Đáo Trong Kinh Thánh
Lời cuối của những người nổi tiếng thường được những người yêu mến họ ừân ưọng &ữ gìn. Mặc dầu Thư
II.	Timôthê không phải là những lời cuối cùng của Phaolô theo nghĩa đen, song đó là tác phẩm cuối được biết đến của ông viết gửi cho những Cơ Đốc Nhân, trước tiên được gởi đến cho người đại diện ưẻ tuổi rất yêu dấu của ông, là Timôthê.
Ngồi ương ngục tối ở Rôma, với chỉ độc một lỗ trên ừần để có ánh sáng, chờ đợi sự hành quyết bằng cách chém đầu, vị sứ đổ thuộc linh, khôn ngoan, đầy lòng yêu thương, nay đã lớn tuổi và mỏi mệt vì cuộc đua đường dài gian khổ cho Chúa, viết lời sau cùng kêu gọi Tỉmôthê giữ vững lẽ thật và sự sống đã được truyền dạy. Cũng giống như một số các Thư Tín "Thứ nhì", II.Timôthê nói đến các giáo sư giả và sự bội đạo trong ngày sau rốt. Người ta không thể không nghĩ rằng phần lớn sự tấn công trực điện nhắm vào tính xác thực của II.TỈmôthê (và thậm chí nhiều hơn thế đối với n.Phierơ) là đo chính những người lãnh đạo tôn giáo hoài nghi viết những lý luận tiêu cực ấy, họ là kẻ bị kết tội đã sử dụng tôn giáo như một chiếc áo choàng che đậy, đó là tội ác mà Phaolô đã cảnh báo chúng ta (3:1-9).
Cho dù nói thế nào đi nữa, ILTimôthê vẫn là thư tín hết sức cần thiết và củng hết sức xác thực!
li. Quyển Tác Giả
Xem phần Giới Thiệu Các Thư Tín Mục Vụ để có lời luận về xuất xứ của II.Timôthê
HI. Thời Điểm Viết
Timôthê Thứ nhì được viết từ nhà tù (theo lời truyền khẩu là Nhà Tù Mamertime ở tại Lamã vẫn được để cho các du khách tham quan). Là một công dân Lamã, Phaolô không thể bị ném cho sư tử hoặc bị đóng đinh, nhưng được xử tử "xứng đáng" bằng gươm qua hình thức chặt đầu. Vì ông bị xử tử dưới triều Nero, người băng hà ngày 8/6/68, niên đại của ILTimôthê rất có thể giới hạn Ương khoảng thời gian giữa mùa thu năm 67 và mùa xuân năm Ố8.
IV. Bối Cảnh Và Chủ Để
Chủ đề của II.Timôthê được mô tả đầy đủ qua 2:15: "Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật." Trái với I.Timôthê, nhấn mạnh
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về hành vi của tập thể, của hội chúng, điều nổi bật ở đây là ưách nhiệm và cách cư xử của cá nhân. Chủ đề này có thể được tuyên bố là "Trách Nhiệm Cả Nhân Trong Thời Điểm Sa Sút Chung."
Có nhiều sự sa sút chung trong hội thánh xưng nhận là Cơ Đốc giáo qua bức thư này. Đã có sự xa rời khỏi đức tin và lẽ thật cách nghiêm trọng. Điều này ảnh hưởng thế nào đến cá nhân những người tin Chúa? Có phải người ấy được miễn khỏi việc tìm cách nắm giữ lẽ thật và sống đời tin kính chăng? Câu trả lời của II.Timôthê là một từ Không! quả quyết! "Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời..."
Tình huống của chàng thanh niên Đaniên ở tại triều đình Babylôn (Đan 1) minh họa điều này. Vì sự gian ác lâu dài của dân Ysorraên, chàng ta và một số người khác bị Nêbucátnếtsa bắt sang Babylồn làm phu tù. Họ bị tước đoạt tất cả những hình thức tôn giáo bên ngoài -các của lễ, chức vụ tế lễ, sự thờ phượng tại đền thờ V.V.... Thật vậy, những nghi thức này không bao lâu đã bị đình trệ hoàn toàn khi Giêrusalem bị hủy phá và cả dân tộc bị lưu đày ít năm sau đó. Có phải Đaniên đã tự nhủ: "Ta cũng nên quên đi Luật Pháp, và các Tiên Tri để hòa mình vào các tập tục, tiêu chuẩn và đạo đức tại Babylôn đây" chăng? Lịch sử ký thuật cách đáp ứng khôn ngoan, sáng suốt qua đời sống đức tín lạ lùng của ông trong những hoàn cảnh hoàn toàn đối nghịch. Cũng vậy, sứ điệp của II.Timôthê nói với từng con cái Chúa, là người tìm thấy trong hội thánh chung hiện nay những bằng chứng khác xa với sự đơn giản và thánh khiết của Tân Ước, là nơi hội thánh đã bắt đầu. Người ấy vẫn phải có trách nhiệm "sống nhơn đức ữong Đức Chúa Jêsus Christ" (II.Tim. 3:12).

BỐ CỤC
I. NHỮNG LỜI CHÀO THĂM MỞ ĐẨU DÀNH CHO TINIÔTHÊ (1:1-5)
li. NHỮNG LỜI KHUYÊN DÀNH CHOTIMÔTHÊ (1:6-2:13)
A Đối Với Sự Trung Thành (1:6-18) B. Đối Với Sự Bền Đỗ (2:1-13)
HI. LÒNG TRUNG THÀNH TRÁI với sự BỘI ĐẠO (2:14-4:8)
A. Trung Thành Với Cơ Đốc Giáo Thật (2:14-28) B. Sự Bội Đạo Hầu Đến (3:1-13)
c. Nguồn Cung ứng Của Người Đức Chúa Trời Trước Sự Bội Đạo (3:14-4:8)
IV. NHỮNG YÊU CẦU VÀ NHẬN XÉT CÁ NHÂN (4:9-22)
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II.TIMÔTHÊ CHÚ GIẢI
I. NHỮNG LỜI CHÀO THĂM MỞ ĐẦU DÀNH CHO TIMÔTHÊ (1:1-5)
1.1 Phaolô tự giới thiệu mình ngay phần đầu của bức thư với tư cách sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ. ông đã được Chúa vinh hiển giao phó sự hầu việc đặc biệt. Sự chỉ định này không phải bới con người hay thông qua loài người, mà trực tiếp bởi ý muốn của Đức Chúa Trời. Phaolô cũng nói đến tư cách sứ đổ của ông là vì lời hứa của sự sống trong Đức Chúa Jêsus Christ. Đức Chúa Trời đã lập một lời hứa để tất cả những ai tin nơi Chúa Cứu Thế Jẽsus đều nhận được sự sống đời đời. Lời kêu gọi Phaolô làm sứ đồ phù hợp với lời hứa này. Thật vậy, nếu như không có lời hứa ấy, thì cũng không cần một sứ đồ như Phaoỉô.
Vine dịch câu này như vầy: "Chính bởi ý muốn của Đức Chúa Trời mà sự sống, vốn ở Ương Đức Chúa Jêsus Christ từ trước vô cùng, phải được ban cho chúng ta. Cũng vì ý định đó Phaolô phải ưở nên sứ đồ." 1
V. Paul Flint trình bày chi tiết năm câu Kinh Thánh nói về sự sống trong Thơ Tín này là Ì :1, lời hứa của sự sống; 1:10 sự phô bày của sự sống 2:11 sự dự phần của sự sống 2:12, khuôn mẫu của sự sống; và 4: Ì mục đích của sự sống.
1:2 Timôthê được gọi là con rất yêu dấu. Không thể chứng minh dứt khoát rằng Timôthê thực sự qui đạo qua chức vụ của Phaolồ. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ được ký thuật Ưong Công Vụ 16:1, ở đây Timôthê được mô tả đã là một môn đồ rồi, trước khỉ Phaolô đến Líttrơ. Dầu trường hợp nào, vị sứ đồ này đã coi ông là con rất yêu dấu trong đức tín Cơ Đốc.
Cũng như trong I.Timôthê, lời chào thăm của Phaolô bao gồm ân điển, sự thương xót, và sự bình an. Như đã lưu ý trong phần chú thích I.Timôthê, khi viết thư cho các hội thánh điều rất đặc trưng của Phao lô, là cầu chúc cho họ ân điển và sự bình an. Khỉ viết thư cho Timôthê, ông thêm từ thương xót. Guy King cho rằng ân điển cần cho mọi sự phục vụ, lòng thương xót cần cho mỗi thất bại, và bình an cần cho mọi tình huống. Có người bảo rằng: "Ân điển cho kẻ không xứng đáng, lòng thương xót cho kẻ bất lực và sự bình an cho kẻ bất an." Hiebert định nghĩa thương xót là "Lòng yêu thương nhân từ tự nguyện, xuất phát từ chính Đức Chúa Trời khiến Ngài đối đãi bằng tình yêu thương và sự trìu mến dịu dàng với những kẻ bất hạnh khốn khổ." 2
Những ơn phước này lưu xuất từ Đức Chúa Trời, là Cha và bởi Đức Chúa Jêsus Chrỉst, Chúa chúng ta. ổ đây một lần nữa Phaolô tôn kính Đức Chúa Con như tôn kính Cha.
1:3 Theo lối viết đặc trưng của ông, Phaolô đi ngay vào sự cảm tạ. Khi đọc điều này chúng ta nên nhớ rằng ông đang viết từ nhà tù Rôma. ông bị bỏ tù vì rao giảng Tin Lành và bị đối xử như một tội phạm bình thường. Đức tín Cơ Đốc bị áp bức dữ dội bởi chính quyền Lamã, và nhiều tín hữu đã bị giết chết.
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Bất chấp tất cả những nghịch cảnh ấy, Phaolô có thể bắt đầu Lá Thư gởi cho Timôthê bằng câu "Ta cảm tạ Đức Chúa Trời!"
Vị sứ đồ hiện đang hầu việc Đức Chúa Trời bằng lương tâm thanh sạch như tổ tiên Do Thái của ông đã làm. Dầu tổ tiên ông không phải là những Cơ Đốc Nhân, họ là những người đặt lòng tín nơi Đức Chúa Trời hằng sống. Họ thờ phượng Ngài và tìm cách hầu việc Ngài. Họ đã nắm giữ "sự trông cậy và sự sống lại của kẻ chết," như Phaolô đã nêu trong Công Vụ 23:6. Đó là lý do vì sao ông có thể nói thêm ữong Công Vụ 26:6,7a: "Hiện nay tôi bị đoán xét, vì trồng cậy lời Đức Chúa Trời đã hứa cùng tổ phụ chúng tôi, lại mười hai chi phái chúng tôi, lấy lòng sốt sắng thờ phượng (hầu việc) Đức Chúa Trời, cả đêm và ngày, mà ữông đợi lời hứa [về sự sống lại] ấy được ữọn."
Vì vậy Phaolô có thể nói sự hầu việc Chúa của ông là theo gương các tổ phụ. Từ ông sử dụng cho chữ hầu việc 3 chỉ về lòng trung thành và trung nghĩa. Ông đã thừa nhận Đức Chúa Trời chân thật.
Tiếp theo Phaolô nói ông luôn nhớ đến Timôthê trong lời cầu nguyện ngày và đêm. Bất cứ khi nào vị đại sứ đồ này thưa chuyện với Chúa bằng sự cầu nguyện, ông đều nhớ đến người đồng công trẻ tuổi rất yêu dấu của mình và nêu tên người ấy ở trước Ngai Ân Điển. Phaolô biết rằng thời gian phục vụ của chính ông đang nhanh chóng đến hồi kết thúc. Ông biết Timôthê se bị bỏ lại đem độc, nói theo cách loài người, để gánh vác việc làm chứng cho Đấng Christ. Ông biết những khó khăn
Timôthê phải đối mặt, vì vậy ông không ngừng cầu nguyện cho người chiến sĩ đức tin ừẻ tuổi này.
1:4 Timôthê hẳn đã cảm động biết bao khi đọc đến những lời này! Vị Sứ Đồ Phaolô có điều mà Moule gọi là "nỗi khao khát nhớ nhà" muốn đến thăm Tỉmôthê. Đây chắc chắn là dấu hiệu của tình yêu và lòng quí trọng đặc biệt, phản ánh hùng hồn bản tánh đầy ân điển, dịu dàng và khiêm nhường của Phaolô.
Có lẽ lần chia tay gần đây nhất của họ Timôthê đã bị suy sụp. Nước mắt ông đã tạo một ấn tượng sâu sắc nơi người đồng lao lớn tuổi. Hiebert cho rằng đó chính là lúc Phaolô đã "bị giằng khỏi ông" bởi cảnh sát hay những người lính Lamã. 4 Phaolô không quên được, và bây giờ ông mong muốn được gặp lại Timôthê để được đẩy lòng vui vẻ. ổng không quở ưách Timôthê như thể những giọt nước mắt ấy không nam tính, hay là như thể không có chỗ cho những cảm xúc như vậy trong Cơ Đốc Giáo. J.HJowett thường nói rằng: "Những tấm lòng không có nước mắt không thể nào là sứ giả của tình yêu mãnh liệt. Khi lòng thương cảm của chúng ta mất đi nỗi đau xót, chúng ta không còn là người tồi tớ của sự thương xót được nữa."
1:5 Bằng cách nào đó, Phaolô đã nhớ đến đức tin chân thật của Timôthê. Đức tin của ông thành thật, ngay thẳng và không mang mặt nạ.5
Nhưng Timôthê không phải là người đầu tiên ương gia đình được cứu. Rõ ràng bà ngoại Lôít của ông, một người Do Thái, đã nghe Tin Lành cứu rỗi và
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tiếp nhận Chúa Jêsus là Đấng Mêsia. Con gái của bà, ơnít, cũng là người Do Thái (Công Vụ 16:1), đã trở thành một Cơ Đốc Nhân.Trong phạm vi ấy, Timôthê đã học biết những lẽ thật lớn lao về niềm tin Cơ Đốc, và ông đại diện cho thế hệ thứ ba ữong gia đình đặt lòng tín nơi Chúa Cứu Thế Jêsus. Không có chỗ nào Ương Kinh Thánh nhắc đến việc cha Timôthê có quy đạo hay không.
Mặc dầu sự cứu rỗi là điều không thể kế thừa từ các bậc cha mẹ tin Chúa, nhất định có một nguyên tắc cả gia đình trong Kinh Thánh. Dường như Đức Chúa Trời muốn cứu cả gia đình. Ngài không muốn một thành viên nào bị hư mất.
Hãy lưu ý đức tin được cho biết đã ở trong Lôít và ơnít. Đức tin không ở đó như một người khách tình cờ, mà là một sự hiện diện ở luôn với họ. Phaolô được thuyết phục rằng đó cũng là trường hợp của Timôthê. Chính đó là đức tin thành thật Timôthê sẽ giữ, bất chấp tất cả những hoạn nạn ông có thể sẽ đối mặt gắn liền với đức tin ấy.
li. NHỮNG LỜI KHUYÊN DÀNH CHO TIMÔTHÊ (1:6- 2:13)
A. Về Lòng Trung Thành (1:6-18)
1:6 Do nền tảng tin kính của gia đình và đức tin của chính mình, Timôthê được khuyên giục hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời đã ban cho ông. Chúng ta không được biết ơn của Đức Chúa Trời ở đầy là gì. Một số người hiểu điều này hàm ý Đức Thánh Linh. Người khác cho đây là khả năng đặc biệt Chúa ban bới một hình thức hầu việc Cơ Đốc nào đó, như là ân tứ của nhà truyền giáo, mục sư, hay giáo sư. Dường như Timôthê rõ ràng được kêu gọi vào sự hầu việc Cơ Đốc và đã được ban cho một khả năng đặc biệt nào đó. ồ đây ông được khuyến khích nhen lại ơn thành một ngọn lửa sống. ông không được nản lòng bởi những sa sút chung ở quanh mình. ông cũng không được như người hành nghề kiếm sống trong sự hầu việc Chúa và rơi vào lề thói dễ chịu. Thay vào đó ông phải quan tâm sử đụng ơn ban cho mình càng nhiều hơn khi ngày càng trớ nên tối tăm hơn.
ơn ban này đã ở trong Timôthê bởi sự đặt tay của vị sứ đồ. Chớ nhầm lẫn điều này với sự phong chức được tiến hành giữa vòng hàng giáo phẩm ngày nay. Điều này hàm ý chính xác những gì được nói - đó là ơn thực sự đã được ban cho Timôthê vào thời điểm Phaolô đặt tay ông trên Timôthê. Vị sứ đồ này chính là ống dẫn qua đó om ấy đã được ban cho.
Câu hỏi lập tức nổi lên là: "Điều đó ngày nay có còn không?" Câu trả lời là không. Quyền phép để ban ân tứ qua sự đặt tay được phú cho Phaolô với tư cách sứ đổ của Đức Chúa ]êsus Ghrist. Bởi vì ngày nay chúng ta không có các sứ đồ theo ý nghĩa đó, chúng ta không còn có quyền phép để thực hiện các phép lạ của sứ đổ.
Câu Kinh Thánh này nên được học kèm với I.Timôthê 1:18 và 4:14. Sau khi đọc ba câu này với nhau, chúng ta thấy rằng sau đây là thứ tự của các sự kiện như Vine đã trình bày. Bởi lời tiên ưi, Phaolô được chỉ dẫn đến gặp Timôthê, là người được đưa lên cho sự hầu việc đặc biệt. Bởi hành động trang
ứọng về phía vị sứ đồ, Đức Chúa Trời ban cho Timôthê một ân tứ. Các trưởng lão đã công nhận điều Chúa làm qua sự đặt tay của họ. Việc đặt tay này không phải là sự phong chức, như ban một ân tứ hay một vị ưí thuộc hàng giáo phẩm.*
Hoặc như Stock tóm tắt: "Ân tứ đến 'bởi' tay Phaolô, nhưng 'cùng với' tay của các trướng lão."
1:7 Bản thân phải đối mặt với sự tuân đạo, Phaolô vẫn dành thì giờ nhắc nhở Tỉmôthê Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thẩn nhút nhát hay hèn nhát. Không có thời gian cho sự nhút nhát hoặc sợ hãi.
Nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta tâm thần mạnh mẽ. Sức mạnh không giới hạn là điều được ban cho chúng ta tùy ý sử dụng. Nhờ sự ban sức của Thánh Linh, người tín Chúa có thể phục vụ dư dật, chịu đựng kiên trì, chịu khổ cách đắc thắng và nếu cần, chịu chết cách vinh hiển.
Đức Chúa Trời cũng đã ban cho chúng ta một tinh thẩn thương yêu, chính tình yêu dành cho Chúa dứt bỏ sự sợ hãi và khiến chúng ta sẵn sàng phó mình vì Đấng Christ dầu phải ưả giá nào. Tình yêu dành cho anh em mình khiến chúng ta sẵn sàng chịu đựng mọi loại bắt bớ và đáp lại bằng sự nhân ái.
Cuối cùng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tinh thần dè giữ, hay kỷ luật. Từ dè giữ không hoàn toàn truyền đạt về ý tưởng, mà hàm ý Cơ Đốc Nhân lúc nào cũng phải tình táo, không bị suy sụp căng thẳng hoặc những yếu đuối khác về tâm trí. Câu Kinh Thánh này thường bị dùng sai khi dạy rằng Cơ Đốc
Nhân là người sống gần với Chúa không bao giờ bị làm khổ bởi bất cứ loại bệnh tật nào thuộc về tâm trí. Đó không phải là sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Nhiều sự đau yếu về tâm ưí có thể truy nguyên do những nhược điểm di truyền. Nhiều bệnh tật khác do kết quả nào đỏ của tình trạng thuộc thể không hề liên quan đến đời sống tâm linh người ấy.
Điều câu này muốn dạy dỗ là Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một tinh thần biết tự kiềm chế hay tự chủ. Chúng ta phải có sự khôn ngoan thận ữọng chứ không hành động hấp tấp vội vã hay dại dột. Dầu hoàn cảnh có ừái nghịch đến đâu đi nữa chúng ta cũng phải giữ phán đoán quân bằng và hành động tình táo.
1:8 Timôthê được truyền dạy chớ hổ thẹn. Trong câu 12 Phaolô nói rằng ông chẳng hề hổ thẹn. Cuối cùng trong câu ló chúng ta đọc thấy người nhà Ônêsiphôrơ đã không xấu hổ.
Đó là thời mà việc giảng Tin Lành là phạm tội. Những ai tìm cách làm chứng công khai về Chúa và Đấng Cứu Thế của mình đều bị bắt bớ. Nhưng Timôthê không nên để điều đó đe dọa mình. Ông chớ hổ thẹn vì Tin Lành, dầu điều đó kéo theo sự chịu khổ. ông cũng không nên thẹn vì cớ sứ đồ Phaolô bị ở tù. Đã có một số Cơ Đốc nhân quay lưng lại với Phaolô. Chắc chắn họ sợ rằng liên hệ với ông sẽ dẫn đến sự bắt bớ và có khả năng là sự chết.
Timôthê được khuyên hãy chịu khổ với Tin Lành và cậy quyển phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ. ông đừng tìm cách ừánh sự sỉ nhục gắn liền với Tin Lành mà hãy cùng với Phaolô chịu những sự sỉ nhục đó.
1:9 Vị sứ đồ khuyến khích Timôthê hãy sốt sắng (câu 6,7) và can đảm (c.8). Bây giờ Phaolồ giải thích lý do vì sao đây là thái độ hợp lý duy nhất phải có; thái độ đó có được là đo cách cư xử kỳ diệu bởi ân điển của Chúa đối với chúng ta. Trước hết, Ngài đã cứu chúng ta. Điều này có nghĩa Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi án phạt của tội lỗi. Ngài liên tục giải cứu chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi và một ngày trong tương lai, Ngài sẽ giải cứu chúng ta khỏi sự hiện diện của tội lỗi. Cũng vậy, Ngài giải phóng chúng ta khỏi thế gian và Satan.
Đức Chúa Trời lại đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh. Ngài không những giải cứu chúng ta khỏi điều ác mà còn ban cho chúng ta mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời qua Đức Chúa Jêsus Christ. Sự kêu gọi thánh của những người Cơ Đốc được mô tả chi tiết trong Êphêsô 1-3, đặc biệt ừong đoạn 1. Tại đó, chúng ta học biết mình đã được chọn, được định trước, được nhận làm con nuôi, được tiếp nhận trong Đấng yêu dấu, được cứu chuộc bởi huyết Ngài. được tha thứ, được đóng ấn bởi Thánh Linh, và được ban cho của cầm về cơ nghiệp của chúng ta. (Ngoài sự kêu gọi thánh này, chúng ta còn cỏ sự kêu gọi từ ưên cao, Philíp 3:14 (bản Kinh thánh tiếng Việt là sự kêu gọi từ 'ưên trời'), và sự kêu gọi trên trời, Hêbơrơ3:í).
Sự cứu chuộc và kêu gọi này không phải theo việc làm chúng ta. Nói cách khác, những điều đó được ban cho chúng ta bởi ân điển Đức Chúa Trời. Có nghĩa là chúng ta không xứng đáng, mà chỉ đáng điều ngược lại. Chúng ta không làm ra chúng; cũng không thể tìm kiếm các ơn đó, nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta các ơn đó cách nhưng không, vô điều kiện hoặc vô giá.
Điều này được giải thích thêm bởi câu theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta. Vì sao Đức Chúa Trời lại yêu thương những tội nhân xấu xa đến nỗi sẵn sàng ban Con duy nhất của Ngài chịu chết cho họ? Vì sao Ngài phải ưả giá đắt như vậy để cứu họ khỏi địa ngục và mang họ đến thiên đàng để họ được hưởng cõi đời đời với Ngài? Câu ưả lời khả thi duy nhất là: Theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta. Lý do hành động của Ngài không nằm nơi chúng ta, mà ở nơi tấm lòng yêu thương lớn lao của chính Ngài. Ngài yêu chúng ta bởi vì Ngài yêu chúng ta!
ơn của Ngài đã được ban cho chúng ỉa trong Đức Chúa Jêsus Chrisỉ từ trước muôn đời vô cùng. Tức là ương cõi quá khứ đời đời, Đức Chúa Trời đã quyết định kế hoạch cứu rỗi tuyệt vời này. Ngài đã quyết định cứu những tội nhân phạm tội bằng công lao thay thế của Con yêu dấu Ngài. Ngài đã quyết định ban sự sống đời đời cho bất cứ ai tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa. Phương cách để qua đó chúng ta được cứu đã được hoạch định không những trước khi chúng ta ra đời mà thậm chí từ trước muôn đời vô cùng.
1:10 Cũng Tin Lành đó đã được định từ cõi đời đời và đúng thời điểm đã được bày ra. Tin Lành này được bày ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jêsus Chrisỉ, Cứu Chúa chúng ta. Khi còn trong xác thịt, Ngài đã công bố cho mọi
người Tin Lành của sự cứu rỗi. Ngài đã dạy dỗ loài người rằng Ngài phải chịu chết, chịu chôn, và sống lại từ kẻ chết để Đức Chúa Trời có thể cứu những tội nhân không tin kính đúng với lẽ công bình.
Ngài đã hủy phá sự chết. Nhưng điều này làm sao có thể được, khi chúng ta biết rằng sự chết vẫn còn hết sức phổ biến trong thế giới này? Ý tưởng ở đây là Ngài đã công bố vô hiệu lực sự chết, hoặc làm cho nó không còn hoạt động được nữa. Trước khi Chúa Cứu Thế Jêsus phục sinh, sự chết đã cai trị ưên loài người như một tay chuyên chế tàn bạo. Nó là kẻ thù đáng sợ. Nỗi sợ sự chết đã cầm giữ con người trong tình trạng nô lệ. Nhưng sự sống lại của Chúa Cứu Thế Jêsus là một lời bảo đảm rằng tất cả những ai tín cậy nơi Ngài sẽ sống lại từ cõi chết để không còn chết nữa. Chính với ý nghĩa đó, Ngài đã phá hủy sự chết. Ngài đã lấy đi nọc độc của nó. Sự chết hiện nay là sứ giả của Chúa để đưa linh hồn người tin Chúa về thiên đàng. Sự chết trở thành tôi tớ chúng ta chứ không phải ông chủ của chúng ta.
Không những Chúa Jêsus đã vô hiệu hóa sự chết mà Ngài còn dùng Tin Lành phô bày sự sống và sự không hể chết ra cho rõ ràng. Trong thời Cựu Ước, hầu hết mọi người đều hết sức mơ hồ và mù nút khi nghĩ về đời sau. Họ nói đến việc phân rẽ những người thân yêu ở Shê-Ô (âm phủ), hàm ý đơn sơ về trạng thái không còn thấy được hoặc tâm linh bị phân ly. Dầu có niềm hy vọng về thiên đàng đặt trước mặt mình, phần lớn họ không hiểu rõ điều đó.
Từ khi Chúa Cứu Thế Jêsus đến thế gian, chúng ta được soi sáng rất nhiều về vấn đề này. Ví dụ chúng ta biết rằng khi người tin Chúa qua đời, tâm linh sẽ phân rẽ để ở với Đấng Christ, là điều tốt hem nhiều. Người ấy đi khỏi thể xác và về nhà với Chúa. Người ấy bước vào sự sống đời đời ương sự ữọn vẹn hoàn toàn.
Đấng Christ không những phô bày sự sống mà còn cả sự không hể chết ra cho rõ ràng. Sự không hề chết ám chỉ đến sự sống lại của thân thể. Khi chúng ta đọc ữong I.Côrinhtô 15:53 rằng "Thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát", chúng ta biết dầu thân thể được đặt Ương phần mộ và ra tro bụi, song khi Chúa Cứu Thế Jêsus đến, cũng thân thể đó được sống lại khỏi phần mộ và hóa nên vinh hiển, giống với thân thể của chính mình Chúa Jêsus. Các thánh đồ trong Cựu Ước không có được sự hiểu biết này. Điều này được bày ra cho chúng ta bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jêsus Chrisỉ, Cứu Chúa chúng ta.
1:11 Ấy chính vì để công bố Tin Lành vinh diệu này mà Phaolô đã được lập làm người giảng đạo, sứ đồ và giáo sư cho Dân Ngoại. Người giảng đạo là sứ giả, chức năng của người ấy là tuyên bố cho công chúng một sứ điệp. Sứ đổ là người được Đức Chúa Trời sai phái, ữang bị và ban quyền năng. Giáo sư là người truyền dạy đạo cho người khác; giải thích lẽ thật sao cho họ hiểu được và đáp ứng bằng đức tín và sự vâng lời. Của Dân Ngoại 7 nhấn mạnh đến chức vụ đặc biệt của ông cho các dân không phải Do Thái.
1:12 Chính vì trung tín làm phận sự mà Phaolô đã bị bỏ tù và chịu cô độc. Ông không hề ngần ngại tuyên bố chân
lý của Đức Chúa Trời. Không vì lo cho sự an toàn cá nhân mà ông ngậm môi miệng mình. Bây giờ ông đã bị bắt và bị tù, song ông không hối tiếc. ồng đã không hổ thẹn và Timôthê củng không được hổ thẹn. Mặc dầu Phaolô không biết chắc về sự an toàn của cá nhân mình. Ông tuyệt đối tín cậy Đấng ông đã tin. Dầu Lamã có thể thành công trong việc giết chết vị sứ đồ, loài người không thể đụng đến Chúa của ông được. Phaolô biết rằng Đấng ông đã phó thác là Đấng có quyền phép. Quyền phép làm điều gì? Quyển phép để giữ sự ỉa đã phó thác cho đến ngày đó. Các nhà giải kinh đã phân rẽ nhau về điều Phaolô muốn nói đến ở đây. Một số cho rằng đó là sự cứu chuộc linh hồn ông. Người khác hiểu điều này muốn ám chỉ đến Tin Lành. Nói cách khác, dầu sứ đồ Phaolô có thể bị xử tử, Tin Lành vẫn không thể bị ngăn trở. Con người càng tìm cách để chống lại Tin Lành, Tin Lành lại càng lan rộng.
Có lẽ cách tốt nhất là hãy hiểu câu này theo nghĩa rất rộng của nó. Phaolô tín chắc toàn bộ vụ việc của ông nằm trong bàn tay tốt nhất. Thậm chí khi đối mặt với sự chết, ông cũng không lo âu. Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời Toàn Năng, với Ngài không có thất bại hay thất vọng. Không có gì để lo lắng. Sự cứu rỗi của Phaolô là điều chắc chắn, và thành công chủ yếu của sự phục vụ ông dành cho Ngài trên đất này cũng vậy.
Ngày Ấy là thành ngữ Phaolô thích nói đến, ám chỉ sự ưở lại của Chúa Jêsus. Và đặc biệt nói đến Ngai Đoán
Xét của Đấng Christ khi sự phục vụ Ngài được đem ra xem xét và khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời ban thưởng cho kẻ trung tín.
1:13 Câu này có thể được hiểu theo hai cách. Trước hết, Timôthê được khích lệ hãy giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích. Không những phải trung thành với lẽ thật của lời Đức Chúa Trời, ông còn phải bám sát những cách diễn tả qua đó lẽ thật được truyền đạt. Một minh họa sẽ giúp làm sáng tỏ. Trong thời chúng ta, thỉnh thoảng có người cho rằng nên bỏ những thành ngữ kiểu cũ như "được sanh lại" hoặc "huyết của Đức Chúa Jêsus Christ". Con người muốn sử dụng lối diễn đạt tinh tế hơn. Nhưng có một sự nguy hiểm rất tinh vi ở đây. Khi bỏ đi cách diễn đạt của Kinh Thánh, người ta thường bỏ đi chính những lẽ thật phải được truyền đạt qua những lối diễn tả ấy. Vì vậy Timôthê phải giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ tốt lành.
Nhưng cầu Kinh Thánh này cũng có thể gợi ý rằng những lời của Phaolô được dùng như mẫu mực hay khuôn mẫu cho Timôthê. Mọi điều Timôthê tiếp tục dạy dỗ phải hài hòa với đề cương đã được giao cho ông. Khi thi hành chức vụ của mình, Timôthê phải làm bởi đức tin và tình yêu trong Đức Chúa Jêsus Christ. Đức tin không chỉ hàm ý sự tin cậy mà còn là sự lệ thuộc nữa. Tinh yêu không chỉ gồm tình yêu đối với Chúa, mà cả tình yêu đối với anh em ương đức tín và với thế giới hư mất chung quanh chúng ta.
1:14 Điểu phó thác tốt lành ám chỉ đến phúc âm. Sứ điệp yêu thương của
Sự cứu rỗi đã được phó thác hay giao phó cho Tỉmôthê. Ông không được truyền dặn phải thêm hoặc sửa các điều ấy theo bất cứ cách gì. Trách nhiệm của ông là phải canh giữ điều đó bởi Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta. Khi Phaolô viết bức thư này, ông đã ý thức được sự sai lệch khỏi đức tín đang lan rộng và đe dọa hội thánh. Những tấn công được tiến hành nhắm vào đức tín người Cơ Đốc từ nhiều đồn lũy khác nhau. Timôthê được khuyên hãy giữ đúng lời của Chúa. Ông không phải làm điều này bằng sức riêng. Đức Thánh Lỉnh ngự ương ông sẽ chu cấp tất cả những điều ông cần cho công tác ấy.
1:15 Khi vị sứ đồ nghĩ về những đám mây đen kéo đến trên hội thánh, Ông nhớ lại thể nào những Cơ Đốc Nhân ở tại xứ Asỉ đã lìa bỏ ông. Khi Bức thư này được viết, Timôthê có lẽ đang ở tại Êphêsô, nên chắc rằng ông biết chính xác điều vị sứ đồ này muốn nói đến.
Rất có thể những Cơ Đốc Nhân ở xứ Asi đã cắt đứt liên hệ với Phaolô khi hay tin ông bị bắt và bỏ tù. Họ từ bỏ ông đúng vào lúc ông cần đến họ nhất. cỏ té lý do là vì lo sợ cho sự an toàn của họ. Chính quyền Lamã đang trên đài quan sát để tìm xem những ai đang truyền bá đức tin Cơ Đốc. Sứ đồ Phaolô là một trong những người đại diện nổi tiếng nhất của Cơ Đốc Giáo. Bất cứ ai dám tiếp xúc với ông lập tức sẽ bị coi là có cảm tình với niềm tin ấy.
Dầu không nói cũng không có hàm ý cho rằng những Cơ Đốc Nhân này đã bỏ Chúa hay hội thánh, nhưng đây là ttột hành động hèn nhát và phản bội khi bỏ mặc Phaolô trong giờ khủng hoảng này.
Có lẽ Phigen và Hẹtmôgen là những người lãnh đạo trong phong ừào tự cách ly họ khỏi Phaolô. Dầu là trường hợp nào, họ cũng đã chuốc lấy cho mình sự xấu hổ vì thói vô đạo đức và bị khinh miệt vì đã từ chối mang sự sỉ nhục của Đấng Christ ương mối kết thân với tôi tớ Ngài. Guy King nhận xét "họ đã không cứu được tai tiếng xấu, đáng ra họ phải biết canh giữ tánh nết xấu xa của mình."
1:16 Có hai trường phái tư tưởng về ônẽsiphôrơ. Một số người cho rằng ông ta cũng đã bỏ Phaolô, và đó là lý do vị sứ đổ này cầu nguyện xỉn Chúa thương xót lấy nhà ông. Những người khác nghĩ rằng ông được nhắc đến như một ngoại lệ vui mừng so với những người vừa được mô tả. Chúng ta tin ý tưởng sau là đúng.
Phaolô xin Chúa thương xót lấy nhà ônêsỉphôrơ. Thương xót là phần thướng dành cho những người có lòng thương xót theo Mathiơ 5:7. Chúng ta không biết chính xác ônêsiphôrơ đã yên ủi Phaolô như thế nào. Có lẽ ông đã mang thức ăn và áo quần đến nơi nhà tù Lamã ẩm ướt tối tăm. Dù là trường hợp nào đi nữa, ồng chẳng hể xấu hổ khi đến với Phaolô trong nhà tù. Không một cân nhắc nào về sự an toàn cá nhân có thể ngăn ưở ông giúp đỡ một người bạn trong lúc khó khăn.
Jowett đã mô tả điều đó cách tuyệt đẹp:
Đây là một nét đẹp trong tâm tánh của ônêsỉphôrơ được mô tả qua lời lẽ của vị Sứ đồ: "Chẳng hề lấy sự ta bị
xiềng xích làm xấu hổ...". Xiềng xích của một người thường làm giảm đi vòng bạn hữu của người ấy. Xiềng xích của sự nghèo thiếu khiến người ta muốn xa lánh, xiềng xích của sự không được ưa chuộng cũng như vậy. Khi một người được danh vọng, anh ta có nhiều bạn. Khi người ấy bắt đầu mang xiềng xích, bạn hữu thường có khuynh hướng từ bỏ người ấy. Nhưng những người hầu việc Chúa kinh nghiệm làn gió nhẹ sớm mai thích đến những nơi đêm tối ảm đạm. Họ vui sướng hầu việc Chúa ở khu vực tối tăm bất hạnh, là nơi có sự cột trói dày nặng nhất trên các linh hồn. "Người chẳng hề lấy sự ta bị xiềng xích làm xấu hổ." Xiềng xích thật sự là điềụ thu hút. Nó gia tốc cho đôi chân của Ônêsiphôrơ và thúc bách công tác của ông. 8 Câu Kinh Thánh này nhiều khi bị sử dụng sai để hậu thuẫn việc cầu nguyện cho người chết. Có tranh luận cho rằng Ônêsỉphôrơ đã chết rồi khi Phaolô viết những lời này và Phaolô muốn xin Chúa tỏ lòng thương xót ông. Không có một manh mối mờ nhạt nhất nào cho thấy Ônêsiphôrơ đã chết. ủng hộ những ý tưởng này là những kẻ nhiều chuyện, nhàn rỗi, chợp lấy một cọng rơm để chống đỡ cho một sự thực hành sai Kinh Thánh.
1:17 Khi ổnêsiphôrơ vừa đến thành Rôma, ông đã có ít nhất ba sự lựa chọn. Trước hết, ông có thể tránh bất cứ sự tiếp xúc nào với những Cơ Đốc Nhân. Thứ hai, ông có thể gặp gỡ những người tin Chúa một cách bí mật. Cuối cùng, ông có thể dạn dĩ phô mình trước nguy hiểm bằng cách đến thăm Phaolô tại nhà tù. Điều đó sẽ khiến ông phải trực tiếp đối mặt với giới cầm quyền Lamã. Theo niềm tín đời đời, ông đã chọn phương án chốt. ông đã vội vã kiếm Phaolô, và kiếm được.
1:18 Sứ đổ Phaolô cầu nguyện để người bạn chung thủy này sẽ tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó. Sự thương xót được sử dụng ở đây hàm ý phần thưởng. Ngày đó, như đã được đề cập ở trước, ám chỉ đến các phần thướng sẽ được ban cho tại Ngai Phán xét của Đấng Christ.
Khi kết thúc phần này, sứ đồ Phaolô nhắc nhở Timôthê thể nào Ônêsỉphôrơ đã hầu việc Phaolô ở Êphêsô nhiều cách khác nhau.
B. Bền Lòng Chịu Bưng (2:1-13) 2:1 Hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình mạnh
mẽ có nghĩa là phải can đảm với sức mạnh do ân điển Ngài ban cho, cứ trung tín cho Chúa bằng năng lực không bới mình, mà có được bởi sự hiệp một với Ngài.
2:2 Không những Timôthê phải làm mạnh mẽ chính mình mà ông còn phải chu cấp sức mạnh thuộc linh cho người khác. Ông có Ưách nhiệm phải truyền đạt cho kẻ khác những sự dạy dỗ thần cảm mà ông đã nhận từ vị sứ đồ này. Không bao lâu nữa Phaolô sẽ phải qua đời. Ông đã trung tín dạy dỗ cho Timôthê trước mặt nhiều người chứng kiến. Thời điểm phục vụ của chính Timôthê trong điều kiện thuận lợi là ngắn ngủi, vì vậy, ông cũng phải sắp xếp chức vụ của mình để những người khác được chuẩn bị cho việc thi hành chức vụ với tư cách người dạy đạo.
Câu Kinh Thánh này không hậu thuẫn cho quan niệm kế tục chức sứ đồ. Cũng không ám chỉ đến nghi thức phong chức ngày nay cho người hầu việc Chúa. Nó chỉ đơn giản là lời truyền dạy của Chúa dành cho hội thánh để đảm bảo việc tiếp tục những người dạy đạo có năng lực.
Người ta thường chỉ ra rằng có bốn thế hệ tin Chúa trong câu Kinh Thánh này như sau:
1.	Sứ Đồ Phaolô
2.	Timôthê và nhiều người chứng
3.	Những người trung tín
4.	Kẻ khác
Câu Kinh Thánh này nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc truyền giáo cho từng người. Nếu mỗi người tín Chúa thật sự làm phần việc của mình, thế giới sẽ được truyền Tin Lành trong vòng một thế hệ. Tuy nhiên đây chỉ là giả thuyết trong ánh sáng của sự ngang ngạnh của ý chí con người, sự "truyền giáo" cạnh ưanh của các tôn giáo và tà giáo trên thế giới, cùng nhiều ngăn trở khác. Tuy nhiên, nói cách tích cực, một điều chắc chắn là: cho đến nay, các Cơ Đốc Nhân đã làm được nhiều hơn lời ký thuật!
Lưu ý rằng Timôthê phải giao phó lẽ thật của đạo cho mấy người trung thành, tức là những người đã tin Chúa và tín cậy được. Những người này cũng phải có tài dạy dỗ kẻ khác. Điều này giả định trước những khả năng có liên quan đến công tác dạy dỗ.
2:3 Người ta thường lưu ý rằng Phaolô sử dụng rất nhiều so sánh trong đoạn này để mô tả Timôthê: (1) Con (c.2); (2) Người lính (c.3,4); (3) Người đấu sức (c.5); (4) Người làm ruộng (có); (5) Người làm công (ai5); (6) Chiếc bình (c.21); (7) Tôi tớ (c.24).
Như một người lính giỏi cùa Đức Chúa Jẽsus Christ, Timôthê phải chịu 9 hoạn nạn và khổ (Để cỏ bản liệt kê về nhiều nỗi gian khổ mà Phaolô phải chịu xin xem Il.Côrinhtô 11:23-29.)
2:4 Người lính được mô tả ương câu này là một người đang làm phận sự. Không những vậy, người ấy còn đang ở Ương chỗ bận rộn nhất của cuộc chiến. Không người lính nào ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế mà lại còn lấy việc đời lụy mình.
Nói vậy có phải những người dự phần hầu việc Chúa không bao giờ được tham gia nghề nghiệp thế tục không? Chắc chắn là không! Chính Phaolô cũng phải làm việc như một người may ữại Ương khi rao giảng Tin Lành và thành lập các hội thánh. Ông đã làm chứng rằng chính hai tay ông đã giùm giúp cho những nhu cầu của ông.
Từ nhấn mạnh ở đây là lụy mình. Người lính không được phép để cho những công việc tầm thường trong cuộc sống trở thành mục tiêu tồn tại chính yếu. Ví dụ người ấy không được coi việc tìm kiếm thức ăn và áo quần là mục tiêu chính của đời sống. Thay vào đó, sự hầu việc Chúa phải luôn luôn giữ vị trí ưu tiên, trong khi những công việc của đời này nằm ở vị trí không quan Ương. Kelly nói rằng: "Làm lụy mình Ương những công việc của đời này có nghĩa là thực sự từ bỏ thái độ phân rẽ với thế gian bằng cách dự phần vào các công việc bên ngoài như một cộng sự chân thành của thế gian.10
Người lính đang làm phận sự phải giữ mình luôn sẵn sàng để nhận lệnh từ sở chỉ huy. Mong muốn của người ấy là làm đẹp lòng Đấng đã chiêu mộ mình. Người tín Chúa, tất nhiên đã được Chúa tuyển mộ. Tình yêu chúng ta dành cho Ngài khiến chúng ta xem nhẹ những điều thuộc về đời này.
2:5 Hình ảnh nay chuyển sang một vận động viên đấu sức (tranh tài) trong các ữò chơi. Để nhận được phần thưởng, người ấy phải tuân giữ các lệ luật của cuộc chơi. Sự hầu việc Chúa của Cơ Đốc Nhân cũng vậy. Có bao nhiêu người đã ngã gục trước khi đến đích, không đạt tiêu chuẩn vì đã không vâng giữ tuyệt đối lời Đức Chúa Trời!
Một số các luật lệ liên quan đến sự hầu việc Chúa của Cơ Đốc nhân là gì? (1) Cơ Đốc Nhân phải giữ kỷ luật bản thân (I.Côrinhtô 9:27). (2) Người ấy không được chiến đấu bằng các khí giới thuộc về xác thịt, mà bằng những khí giới thuộc linh (íl.Côrinhto 10:4). (3) Phải giữ mình thanh sạch. (4) Không được ưanh đấu, mà phải nhịn nhục.
Có người đã nói: "Một Cơ Đốc Nhân rỗi rảnh là điều mâu thuẫn. Toàn bộ đời sống của người ấy phải là sự nỗ lực hết sức để sống bày tỏ Cơ Đốc Giáo ữong mọi thời điểm và mọi lãnh vực của đời sống mình."
2:6 Người cày ruộng đã khó nhọc thì trước nhất được thâu hoa lợi. Theo tất cả những nguyên tắc của sự công bình, người đã lao động để sinh ra hoa lợi có quyền ưu tiên để hưởng các hoa lợi đó.
Điểu này được dùng như một lời khích lệ cho Timôthê, ông có nên nân lòng ữong những công tác khó nhọc cho
Chúa không. Sự khó nhọc đó sẽ không bị mất phần thưởng đâu. Mặc đầu nhiều người sẽ dự phần mùa gặt trong ngày hầu đến nhưng sự khó nhọc vì tình yêu thương của Timôthê sẽ không bị bỏ quên. Thật vậy ông sẽ là người trước nhứt được thâu hoa lợi của kết quả công việc khó nhọc mình.
2:7 Nhưng 3 hình ảnh minh họa về sự phục vụ Chúa của Cơ Đốc Nhân nói lên nhiều ý nghĩa hơn vẻ bề ngoài của chúng. Timôthê được khuyên hãy suy xét và ngẫm nghĩ về những điều đó. Khi làm như vậy, Phaolô cầu nguyện n để Chúa sẽ ban sự khôn ngoan cho ông trong mọi việc. Tímôthê sẽ nhận biết rằng chức vụ hầu việc Chúa của người Cơ Đốc giống với chiến trận, các môn điền kỉnh và công việc nhà nông. Mỗi nghiệp vụ này đều có những ưách nhiệm riêng của nó và đều mang lại những phần thưởng riêng.
2:8 Đến đây, vị sứ đồ tiến đến điểm cao nhất ương loạt những lời khích lệ dành cho chàng Timôthê trẻ tuổi. ông nhắc đến gương Đức Chúa Jêsus Christ và không thể đi xa hơn nữa. Gương mẫu của Ngài là gương chịu khổ dẫn theo sự vinh hiển. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Jêsus Chrisỉ, sanh ra bởi dòng vua Đavít đã từ kẻ chết sống lại, theo như Tin Lành của ta. Mục đích không phải để Timôthê nhớ những sự việc nhất định về Chúa Jêsus, song ông phải nhớ Chính Thân vị Ngài, đã sống lại từ kẻ chết.
Về một phương diện, câu Kinh Thánh này là lời tóm tắt ngắn gọn Tin Lành mà Phaolô rao giảng. Đỉnh điểm của Tin Lành là sự sống lại của Chúa
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Cứu Thế Jêsus. Hỉebert đã viết rằng: "Không có hình ảnh về một Jêsus bị đóng đinh, mà là hình ảnh của một Cứu Chúa phục sinh được phô bày trước mặt Timôthê." 12
Câu bởi dòng vua Đavít là lời tuyên bố đom giản rằng Chúa Jêsus là Đấng Christ, hậu tự vua Đavít. Qua Đavít, các lời hứa của Đức Chúa Trời về Đấng Mêsia được ứng nghiệm.
Luôn nhớ Thân vị của Đấng Cứu Thế và công việc Ngài là điều quan trọng đối với tất cả những ai muốn hầu việc Ngài. Đặc biệt cho những người đối diện với sự chịu khổ và có khả năng chịu chết, họ được khích lệ lớn lao khi nhớ rằng ngay cả chính mình Chúa Jêsus cũng đạt đến vinh hiển của thiên đàng bởi con đường thập tự giá và phần mộ.
2:9 Chính vì công bố Tin Lành được đề ra trong câu 8 mà Phaolô hiện nay bị xiềng xích ưong nhà tù Lamã. Óng bị coi như một kẻ phạm tội, như một phạm nhân thông thường. Thật có nhiều điều ngã lòng. Không những nhà cầm quyền Lamã quyết định xử tử ông, một số bạn hữu Cơ Đốc của ông đã từ bỏ ông.
Tuy nhiên, bất chấp hoàn cảnh cay đăng ấy, tinh thần vui mừng của Phaolô bay vút lên ưên các bức tường của nhà tù. Ong quên đi những khốn khổ của chính mình khi nhớ rằng đạo của Đức Chúa Trời không hể bị trói. Như Lenski đã nói hết sức rõ ràng: "Tiếng nói sống của vị sứ đồ có thể bị chìm ngập ương huyết của chính ông, nhưng điều Chúa phán qua ông vẫn còn vang dội trên thế giới rộng lớn này. Tất cả các đội quân trên thế giới không thể ngăn trở lời
Chúa được truyền đi. Họ làm vậy chẳng khác gì tìm cách ngăn chận mưa và tuyết từ ười rơi xuống (Êsai 55:10,11). Harvey nói rằng:
Với sức mạnh không gì kháng cự được của Đức Chúa Trời, Lời Chúa đang tiến lên với tốc độ chiến thắng, ngay cả khi người bảo vệ nó phải chịu tù đày và tuân đạo. Loài người chết, nhưng Đấng Christ và phúc âm của Ngài sống và đắc thắng qua các thời đại.13
2:10 Vì cớ tính chất không kháng cự nỗi của Phúc Âm, Phaolô sẵn sàng chịu hết mọi sự vì cớ những người được chọn. Những người được chọn ở đây ám
chỉ đến tất cả những ai được Đức Chúa Trời chọn để được cứu đời đời. Trong khi Kinh Thánh dạy Chúa chọn con người để được cứu, không chỗ nào chép rằng Ngài chọn ai đó phải bị đoán phạt. Những người được cứu là được cứu bởi ân điển tối cao của Đức Chúa Trời. Những kẻ hư mất là hư mất bởi quyết định cố ý của họ.
Không ai được tranh cãi với Chúa về giáo lý của sự lựa chọn. Giáo lý này tuyệt đối cho phép Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, là Đấng Tối Cao của vũ trụ, Đấng đối xử bằng ân điển, sự công chính, ngay thẳng, và tình yêu thương. Ngài không bao giờ làm bất cứ điều gì bất công hoặc không nhân từ, nhưng Ngài thường bày tỏ ơn ban là điều hoàn toàn không do công lao.
Vị sứ đồ biết rằng bởi sự chịu khổ vì cớ Tin Lành của ông, các linh hồn được cứu, và chính những linh hồn này một ngày kia sẽ được dự phần sự vinh hiển đời đời với Chúa Jêsus. Khải tượng về
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những tội nhân được cứu bới ân điển của Chúa và được vinh hiển cùng với Chúa Jêsus Christ đủ cảm thúc Phaolô chịu lấy mọi sự. Qua điều này chúng ta được nhắc nhớ về những lời được cho là do Rutherford tin kính đã viết:14
Ô, nếu có một linh hồn từAnwoth
Gặp tôi   tại bên hữu Ngai Đức Chúa Trời
Thiên đàng của tôi sẽ trở nên hai thiên đàng
Trong xứ Emmanuên. 2:11 Một số người cho rằng các câu 11-13 được ưích từ một bản thánh ca của các Cơ Đốc Nhân đầu tiên. Dầu đúng hay không, những lời này nhất định trình bày một số những nguyên tắc bất di bất dịch liên quan đến mối quan hệ của con người với Chúa Jêsus Christ. Hiebert viết rằng: "Lẽ thật ữọng tâm của những lời tuyên bố mạnh mẽ này là đức tin nơi Đấng Christ hiệp một người tin Chúa với Ngài Ưong mọi sự, còn sự vô tín chắc chắn phân rẽ người ấy khỏi Ngài." 15 Đây là lời chắc chắn thứ tư ữong Lá thư Phaolô gởi cho Timôthê.
Nguyên tắc thứ nhất là ví bằng chúng ỉa chết với Đấng Christ, thì cũng sẽ sống với Ngài. Điều này đúng với mỗi một người tin Chúa. về ý nghĩa thuộc linh, chúng ỉa chết với Ngài ngay giây phút tín nhận Ngài làm Cứu Chúa mình. Chúng ta đã được chôn với Ngài, và được sống lại với Ngài giữa vòng những kẻ chết. Đấng Christ đã chết với tư cách người đại diện và thay thế cho chúng ta. Chúng ta đáng lẽ đã chết vì cớ tội lỗi mình, nhưng Đấng Christ chịu chết thế chỗ chúng ta. Đức Chúa Trời kể chúng ta là đã chết với Ngài, và điều này có nghĩa là chúng ỉa cũng sẽ sống với Ngài trên thiên đàng.
Có lẽ câu Kinh Thánh này cũng được áp dụng cho những người chết như những Cơ Đốc Nhân tuân đạo. Vì vậy, những người đã theo Ngài ưong sự chết cũng sẽ theo Ngài Ương sự sống lại.
2:12 Về một phương diện, điều này cũng đúng cho tất cả các Cơ Đốc Nhân, khỉ chịu thử thách (chịu khổ) họ sẽ cùng Ngài đồng trị. Đức tín thật luôn luôn có phẩm chất lâu bền, với ý nghĩa đó, mọi Cơ Đốc Nhân đều chịu thử thách.
Tuy nhiên, cũng phải nói rõ rằng không phải tất cả sẽ đồng trị với Đấng Christ cùng cấp độ. Khỉ Ngài ưở lại để ữị vì trên đất, các thánh đồ sẽ trở lại với Ngài và dự phần sự trị vì đó. Nhưng mức độ cai trị của mỗi người sẽ được quyết định bởi sự trung tín của người ấy trong đời sống hiện tại này.
Những người chối Đấng Christ sẽ bị Ngài chối bỏ. ở đây không phải là ý tướng chối bỏ Chúa Cứu Thế Jêsus tạm thời do bị cưỡng ép, như trong trường hợp của Phierơ, mà là một sự chối bỏ Ngài lâu dài thành thói quen. Lời này mô tả kẻ vô tín - người chưa bao giờ lấy đức tin nắm lấy Chúa Jêsus. Tất cả những người như vậy đều sẽ bị Chúa chối bỏ trong ngày hầu đến, dầu có tỏ ra mộ đạo thế nào.
2:13 Câu Kinh Thánh này cũng mô tả những người chưa tin Chúa. Dinsđale Young giải thích: "Đức Chúa Trời không thể không nhất quán với chính Ngài. Sẽ là không nhất quán với bản tánh của Ngài khi đối xử với người trung tín và kẻ bất trung như nhau. Ngài luôn luôn
giữ đúng lẽ công bình dầu chúng ta có thế nào." 16
Câu này không nên được diễn dịch để dạy rằng sự thành tín của Chúa sẽ được bày tỏ qua việc chấp nhận những người chưa tín. Không phải như thế. Nếu loài người không chịu tin, Ngài phải thành tín với chính bản tánh của Ngài và phải đối xử với họ theo đúng như vậy. Van Oosterzee đã nói: "Ngài thành tín với lời đe dọa cũng y như với các lời hứa của Ngài."17
Hí. Sự TRUNG THÀNH TRÁI VỚI sự BỘI ĐẠO (2:14-4:8)
A. Sự Trung thành đối vđỉ Cổ Dóc Giáo Chân chính (2:14-26)
2:14 Timôthê phải nhắc lại những ởỉểu này, là những điểu trong các câu 11-13. Nhưng Phaolô muốn ám chỉ lời này cho ai bằng từ họ? Có lẽ ông ám chỉ chung đến tất cả những người nghe Timôthê ,và với hàm ý đặc biệt cho những người đang giới thiệu các giáo lý lạ. Điều này được tỏ rõ ở phần còn lại của câu Kinh Thánh này, những kẻ rõ ràng đang giữ vị trí giáo sư hoặc người giảng dạy đạo, được cảnh cáo hãy tránh sự cãi lẫy về lời nói. Dường như ở tại Ephêsô đã có những người gây tranh cãi lớn về ý nghĩa chuyên môn của các từ nhất định. Thay vì gây dựng cho các thánh đồ bằng lẽ thật của Đức Chúa Trời, họ chỉ làm xói mòn đức tin của người nghe. Dinsdale Young cảnh báo:
Rất dễ để trở thành một người lập dị về thần học - chúng ta dễ sẩn sàng mải mê với những vấn đề không phải là quan trọng nhất. Đời sống quá ngắn ngủi và quá bận rộn để phí phạm đầu óc và tấm lòng vào điều không hình thành cá tánh.
Khi một thế giới chờ đợi Tin Lành hóa, chúng ta trở nên tồi tệ để mà cứ mãi, hoặc tỉỉong thả hoặc vội vã, đi trên những con đường phụ về tín lý. Hãy giữ theo chánh lộ. Hãy nghiêm túc với những sự thật quan trọng hơn, hãy nhấn mạnh những điều quan trọng, chứ không phải những điều vụn vặt. Đừng bắt chước những nạn nhân của sự kinh hãi vào thời Samga và Giaên, là những kẻ đã bỏ chánh lộ không người để đi qua những con đường phụ. 18
2:15 Timôthê phải chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nỗ lực
của ông phải tập trung vào việc ưở thành một người làm công không chỗ trách được. Ông có thể làm điều này bằng cách lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời cùa lẽ thật. Câu sau hàm ý phải sử dụng lời Kỉnh Thánh đúng đắn. Phải "bám sát đường," hoặc như Alíord đã nói: "Sử dụng đúng đắn Lời Chúa để ưình bày lẽ thật đầy đủ không suy kém." 19
2:16 Những lời hư không phàm tục
là sự dạy dỗ không tin kính, gian ác và vô ích, không ích lợi cho người của Đức Chúa Trời và phải tránh xa. Timôthê không được truyền bảo phải chiến đấu với những sự dạy dỗ đó, mà hãy coi khinh chúng, thậm chí không thèm lưu ý đến chúng.
Một điều nghiêm ương về những kẻ đồn huyễn là họ không bao giờ nhất quán. Họ luôn ngày càng sai lạc Ương đường không tin kính. Đối với tất cả những hình thức sai lầm khác cũng như vậy. Những người dạy dỗ sai lạc luôn phải thêm điều gì đó để giải thích cho
những giáo điều và những tuyên bố mới luôn được đưa ra bởi những hệ thống tôn giáo giả. Không cần phải nói, những sai lầm về giáo lý này càng được bành trướng, thì những hậu quả của sự không tin kính càng nhiều.
2:17 Cách ăn lan của những sự dạy dỗ gian ác này được ví sánh với chùm bao (ung thư). Chúng ta biết rõ căn bệnh chết người này ăn lan nhanh chóng như thế nào Ương cơ thể con người, phá hủy các mô bất cứ nơi nào chúng đi đến.
Từ chùm bao (ung thư } cũng có thể được dịch là "bệnh hoại tử" 20. Chứng hoại thư là sự hủy hoại của một phần thân thể khi nó bị cắt đứt khỏi nguồn cung cấp máu và chất bổ bình thường của thân thể.
Những chỗ khác ương Tân Ước, giáo lý giả được nối kết với men, là thứ khi được cho lan rộng, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến cả đống bột.
Hai người bị nêu danh có sự dạy dỗ làm bại hoại hội thánh địa phương là Hymênê và Philết. Bởi đã không sử dụng lời của lẽ thật một cách ngay thẳng, họ cùng với những người khác đưa mình vào bia sỉ nhục của Chúa.
2:18 ở đây sự dạy đỗ sai lạc của họ bị phơi bày. Họ bảo với mọi người rằng sự sống lại đã đến rồi. Có lẽ họ hàm ý rằng khi một người đã được cứu và được sống lại với Đấng Christ, đó là sự sống lại duy nhất người ấy có thể mong đợi. Nói cách khác, họ thuộc linh hóa sự sống lại và mỉa mai ý tưởng của sự sống lại thuộc thể theo nghĩa đen từ phần mộ. Phaolô thừa nhận đây là một sự đe dọa nghiêm ương đối với lẽ thật của Cơ Đốc Giáo.
Hamỉlton Smith nói rằng:
Nếu sự sống lại đã xảy ra rồi, thì chắc chắn các thánh đồ đã đạt đến tình trạng cuối cùng đang khi còn ở trên đất, kết quả là hội thánh thôi không trông mong Chúa Jêsus trở lại, đánh mất lẽ thật về danh phận thiên đàng của hội thánh, từ bỏ bản chất khách lạ và người đi đường trên trần gian. Khi đã đánh mất bản chất thiên đàng của mình, hội thánh định cư trên đất này, chọn lẩy một chỗ như một phần thuộc hệ thống canh tân và cai trị của thế giới này.21
Bằng cách phá đổ đức tin của một vài người, những người này đã chuốc lấy cho họ một chỗ bị chê ừách Ương sách đời đời của Đức Chúa Trời.
2:19 Khi Phaolô nghĩ đến Hymênê và Philết cùng sự dạy dỗ sai lạc của họ, ông một lần nữa nhận ra rằng ngày tối tăm đang đến trên hội thánh. Những người không tín Chúa được nhận vào hội thánh địa phương. Đời sống thuộc linh ở mức độ sa sút đến nỗi khó mà phân biệt Cơ Đốc Nhân thật với những kẻ xưng mình là Cơ Đốc Nhân. Cơ Đốc Giáo giới là một đám đông pha ừộn, và sự nhầm lẫn đó đang gây tàn phá.
Giữa một tình trạng như vậy, Phaolô tìm được an ủi nơi sự bảo đảm rằng nền vững bển của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên, nghĩa là bất cứ điều gì được thiết lập bởi chính Đức Chúa Trời sẽ còn mãi, bất chấp tất cả những sự sa sút của hội thánh tự xưng là Cơ Đốc giáo.
Nhiều cách giải thích khác nhau về ý nghĩa của câu nền vững bển của Đức Chúa Trời đã được đưa ra. Một số người cho rằng đó là hội thánh thật, một số
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khác nói điều này ám chỉ đến lời hứa của Đức Chúa Trời, đến đức tin của người Cơ Đốc, hoặc đến giáo lý của sự lựa chọn. Nhưng, không phải rõ ràng là nền của Đức Chúa Trời ám chỉ đến bất cứ điều gì Đức Chúa Trời làm sao? Nếu Ngài đã sai phái lời Ngài thì không gì cố thể cản ưở lời ấy. Lenski nói rằng: "Không thất bại gì của loài người có thể dẹp bỏ nền tảng Đức Chúa Trời đã đặt hoặc ngăn cản Đức Chúa Trời hoàn thành điều Ngài đã khới sự làm... Những người thuộc về Chúa, dầu bị che khuất trong đám đông, cuối cùng không thể lạc mất được." 22
Nền của Đức Chúa Trời mang dấu ấn hai mặt. Một mặt thuộc về Đức Chúa Trời và một mặt của con người. về phía Đức Chúa Trời, Chúa biết kẻ thuộc về Ngài. Ngài biết họ, không những ữong ý nghĩa của sự công nhận, mà cả về sự bằng lòng và đánh giá cao. Lenski nói Ngài biết họ "bằng tình yêu riêng biệt và hiện thực" 23 Cũng dấu ấn đó về phía con người là phàm người kêu cẩu danh Chúa24 thì phải tránh khỏi sự gian ác. Nói cách khác, những người xưng mình là Cơ Đốc Nhân có thể chứng minh hiện thực lời xưng nhận của họ bằng đời sống thánh khiết và tin kính. Cơ Đốc Nhân đích thực không thể dính dự vào điều ác.
Đóng ấn là dấu hiệu của chủ quyền và cũng tượng trưng cho sự bảo đảm và an toàn. Vì vậy dấu ấn ưên nền đã lập của Đức Chúa Trời biểu trưng quyền sở hữu của Ngài trên những kẻ tin Chúa thật sự và bảo đảm rằng tất cả những người đã tiếp nhận Chúa sẽ chứng tỏ hiện thực đời sống mới của họ bằng cách phân rẽ khỏi sự gian ác.
2:20 Qua minh họa này, chúng ta hiểu rằng ngôi nhà lớn ám chỉ đến Cơ Đốc giáo giới nói chung. Theo nghĩa rộng, Cơ Đốc Giáo giới bao gồm người tín Chúa và người xưng mình là người Cơ Đốc - tức là những người đã thực sự được tái sanh và những kẻ chỉ là Cơ Đốc Nhân trên danh nghĩa.
Bình vàng bình bạc, vì vậy ám chỉ đến những người tín Chúa thật.
Những bình bằng gỗ, bằng đất không những chỉ về những người chưa tín Chúa nói chung, mà đặc biệt là những kẻ làm công gian ác và dạy dỗ những giáo lý sai lạc như Hymênê và Philết (c.17).
Có những lưu ý nhất định về những chiếc bình này. Trước hết, có sự phân biệt quan trọng giữa những vật liệu làm nên các bình. Thứ hai, có một sự khác biệt ưong cách sử dụng mà chúng được đặt để. Cuối cùng có một sự phân biệt về số phận cuối cùng của chúng. Những chiếc bình bằng gỗ, bằng đất bị bỏ đi sau một thời gian, nhưng bình vàng bình bạc thì được giữ lại như những đồ dùng quí giá.
Câu thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn được giải thích nhiều cách khác nhau. Một số người cho rằng việc hèn đem giản hàm ý kém tôn trọng hem. Trong trường hợp đó, tất cả các chiếc bình đều đại diện cho những người tin Chúa thật, nhưng một số được sử đụng vào các mục đích cao trọng nhất và một số cho những mục đích thấp hèn nhất. Những người khác cho rằng các bình dùng việc sang ám chỉ đến những người như Phaolô và Timôthê, còn những chiếc bình dùng
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việc hèn chỉ đến những kẻ như Hymênê và Philết.
2:21 Cách giải thích câu này phần lớn tùy thuộc vào hiểu biết của mọi người về ý nghĩa của cụm từ "những điểu ô uế đó" trong câu "Vậy ai giữ mình cho khối những điểu ô uế đó."
Có phải những điểu ô uế đó ám chỉ đến các chiếc bình bằng gỗ và đất sét không? Nó có ám chỉ đến những sự dạy dỗ sai lạc đã được nhắc đến ở phần trước trong đoạn này không? Hay nó chỉ nhắc đến những người gian ác một cách chung chung?
Ý nghĩa tự nhiên nhất dường như phải liên hệ những sự ô uế với các chiếc bình dùng cho việc hèn. Timôthê được dặn phải phân rẽ mình với những người gian ác, đặc biệt là với những giáo sư gian ác như những người Phaolô vừa đề cập - Hymênê và Philết.
Timôthê không được dặn bảo phải bỏ hội thánh, ông cũng không được dạy phải lìa bỏ Cơ Đốc Giáo giới vì điều đó. Hẳn ông không thể làm điều đó mà không bỏ sự xưng nhận Cơ Đốc của mình, bởi vì Cơ Đốc Giáo giới bao gồm tất cả những người tự xưng là người tin Chúa. Nhưng đây là vấn đề phân rẽ khỏi những kẻ làm ác và ưánh sự ô uế bởi những giáo lý gian ác.
Nếu một người giữ mình khỏi dính dự vào những sự gian ác, người ây sẽ như cái bình quí trọng. Đức Chúa Trời chỉ có thể sử dụng những chiếc bình sạch trong sự hầu việc thánh. "Các ngươi là những kẻ mang khí dụng của Đức Giêhôva, hãy làm cho sạch mình" (Êsai 52:11). Người như thế cũng sẽ được nên thánh với hàm ý được biệt riêng khỏi điều ác để hầu việc Đức Chúa Trời. Người ấy sẽ có ích cho chủ mình - một phẩm tánh mà những người yêu mến Chúa hết sức ao ước. Cuối cùng người ấy sẽ được sẵn sàng cho mọi việc lành. Người ấy lúc nào cũng sẵn sàng để được sử dụng bằng bất cứ cách gì chủ mình truyền bảo.
2:22 Không những Tỉmôthê phải phân rẽ khỏi những con người gian ác, mà ông còn phải biệt mình khỏi tình dục xác thịt. Tinh dục trai trẻ có lẽ không chỉ nói đến những thèm muốn thuộc thể, mà còn những tham muốn về tiền bạc, đanh vọng và sự vui thú. Chúng cũng có thể gồm cả ý riêng, sự không kiên nhẫn, kiêu ngạo và sự khinh lòm. Như đã đề cập, Timôthê có lẽ chừng ba mươi lăm tuổi vào thời điểm này. Tình dục trai trẻ không nhất thiết hàm ý những tham muốn trên như là đặc trưng của tuổi thanh niên mà còn bao gồm tất cả những khao khát bất khiết tự phô bày ra trước người tôi tớ trẻ tuổi của Đức Chúa Trời và tìm kiếm cách lôi cuốn người ấy khỏi con đường thánh sạch và công bình.
Không những Timôthê phải tránh, mà còn phải giữ theo. Có những điều xấu và có những điều tốt.
Ông phải tìm những điểu công bình. Điều này chỉ ra mối liên hệ của ông với đồng bào mình, những người được cứu hoặc chưa được cứu, mối liên hệ này phải luôn luôn được đặc trưng bằng sự chân thật, ngay thẳng và công chính.
Đức tin có lẽ hàm ý sự trung tín hoặc tuyệt đối ngay thẳng. Mặt khác, điều có có thể gồm cả sự lệ thuộc liên tục vào Chúa. Hiebert định nghĩa điều
này là: "Lòng tin cậy chân thành và mãnh liệt nơi (Lời) Chúa." 25
Yêu thương ở đây không thể bị giới hạn Ương tình yêu dành cho Chúa mà phải gồm cả tình yêu dành cho anh em và dành cho thế gian của những tội nhân hư mất. Tình yêu luôn luôn nghĩ đến người khác, đó là bản chất của tình yêu vô kỷ.
Hòa thuận hàm ý của sự hài hòa và tương hợp.
Những đức tính này phải theo sau kẻ lấy lòng tinh sạch mà kêu cẩu Chúa. Cũng như câu 21, Timôthê được cảnh báo là phải biệt mình khỏi những kẻ gian ác, ở đây ông được dạy phải hiệp với những Cơ Đốc Nhân đang bước đi trong sự thánh sạch ở trước mặt Chúa. Ong không cô độc giữ theo những đức hạnh của đời sống Cơ Đốc, mà phải đặt mình như một chi thể ương Thân thể Chúa và tìm cách làm việc với các chi thể anh em vì sự ích lợi của Thân thể Chúa.
2:23 Trong khỉ làm chức vụ của người Cơ Đốc, Timôthê thường đối mặt với những sự chất vấn vặt vãnh và ngớ ngẩn. Những câu hỏi đó xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, thiếu giáo dục và không có ích lợi thật ương chúng. Những lời biện luận như vậy cần được từ chối bới vì chúng chỉ sanh ra tranh cạnh. Không cần nói, đây không phải là những câu hỏi có liên quan đến nền tảng quan trọng của đức tín Cơ Đốc, mà chỉ là những rắc rối ngớ ngẩn chỉ tổ phí thời gian, gây lộn lạo và ừanh cãi.
2:24 Tôi tớ của Chúa ở đây theo nghĩa đen là người nô lệ của Chúa.
Danh hiệu này thật thích hợp khi được dùng trong một câu khuyến khích sự mềm mại và nhịn nhục.
Dầu tôi tớ của Chúa phải chiến đấu cho lẽ thật, người ấy không được gây bất hòa hay Ưanh cãi, mà phải ở tử tế với mọi người, tiếp cận con người với mục tiêu dạy dỗ họ chứ không phải để thắng trong sự ứanh cãi. Phải nhịn nhục với những người chậm hiểu, ngay cả với những kẻ dường như không có ý định tiếp nhận lẽ thật của Lời Chúa.
2:25 Tôi tớ của Chúa phải tập nhu mì và mềm mại khi đối mặt với sự chống trả. Người ta làm hại cho linh hồn mình bằng việc không chịu cúi đầu trước Lời Chúa. Những người như thế cần được sửa sai kẻo vì không hiểu biết họ sẽ tiếp tục với ý tưởng sai lầm rằng suy nghĩ của họ là phù hợp với Kỉnh Thánh.
Nếu Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật. Thoạt đầu câu này dường như gợi ý rằng có vấn để gì đó liên quan đến ý muốn của Chúa để ban sự ăn năn cho những người này. Nhưng câu này không phải như vậy. Vấn đề là Đức Chúa Trời chờ đợi để tha thứ cho họ chỉ khi họ bằng lòng đến với Ngài Ưong sự xưng tội và ăn năn. Đức Chúa Trời không rút sự ăn năn khỏi ai cả, nhưng con người rất thường không chịu thừa nhận họ sai.
2:26 Tôi tớ của Đức Chúa Trời phải xử lý với những người sai ưật như vậy để họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỉ vì đã bị ma quỉ bắt lấy đặng làm theo ý nó. Và như đã xảy ra, bị nó mê hoặc hay làm cho say đắm.
B. Sự Bội Bạo Hầu Đèn (3:1-13)
3:1 Bấy giờ vị sứ đồ mô tả cho Timôthê thấy tình trạng sẽ diễn ra trên thế gian trước khi Chúa đến. Người ta thường lưu ý bản liệt kê tội lỗi dưới đây rất giống với lời mô tả những người vô đạo bất kỉnh trong Rôma 1. Điều đáng lưu ý là chính tình ưạng tồn tại giữa vòng những người ngoại ưong sự hung ác và thiếu văn minh của họ lại là đặc trưng của những kẻ xưng mình là Cơ Đốc Nhân trong ngày sau rối. Thật nguy hiểm!
Ngày sau rốt ở đây là thời kỳ giữa thời các sứ đồ và sự hiện ra của Đấng Christ để lập nước Ngài.
3:2 Nghiên cứu những câu này người ta không thể không ngạc nhiên bởi sự lập lại của từ yêu. Ví dụ trong câu 2 chúng ta thấy những người tư kỷ (yêu bản thân) và tham tiền (yêu tiền bạc) ương câu 3 "thù người lành" theo nghĩa đen có nghĩa là không yêu những người lành" ương câu 4 "ưa thích sự vui chơi hem yêu mến Đức Chúa Trời."
Từ câu 2-5, mười chín đặc điểm của nhân loại trong ngày sau rốt được nêu lên. Chúng ta sẽ chỉ liệt kê chúng và cho những từ đồng nghĩa giải thích ý nghĩa của chúng:
Tư kỷ (Yêu chính mình) - cho mình là trung tâm, tự ái, tự mãn.
Tham tiền (Yêu tiền bạc) - ham tiền, tham lợi.
Khoe khoang - khoác lác, đầy những lời được thổi phồng.
Xấc xược - ngạo mạn, cao ngạo, hống hách.
Hay nói xấu - nói điều dữ, báng bổ, lăng mạ, nói năng tục tíu, khinh thường, xúc phạm.
Không vâng lời cha mẹ - nổi loạn, vô ưách nhiệm, không kiểm soát.
Bội bạc - không biết ơn, thiếu lòng tri ân.
Không tin kính - bất kỉnh, báng bổ, thiếu tôn kính, không coi điều gì là thánh.
3:3 Vô tình - lòng cứng cỏi, vô cảm, nhẫn tâm một cách bất bình thường.
Khó hòa thuận - không chịu nguôi ngoai, từ chối làm hòa, không chịu nỗ lực hướng đến việc giải hòa.
Hay phao vu - đồn đại những tin tức sai lạc và có ác ý.
Không tiết độ - những người có các tham dục không kiểm soát được, phóng túng, đồi trụy.
Dữ tợn - Hung ác, thiếu đạo đức
Thù người lành - ghét bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai thiện lành.
Hết sức chống cự với bất cứ điểu thiện nào.
3:4 Lường thầy phản bạn - bội bạc, phản bội
Hay nóng giận - liều lĩnh, ương bướng, không cẩn thận.
Lẽn mình kiêu ngạo - ngạo mạn, tự
phụ
Ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời - Những người ưa thích các thú vui nhục dục nhưng không yêu mến Chúa.
3:5 Bề ngoài những người này có vẻ mộ đạo. Họ xưng mình thuộc về Cơ Đốc giáo, nhưng hành động của họ nói lớn hơn lời lẽ của họ. Bởi cách cư xử không tin kính, họ cho thấy đang sống giả dối. Không có bằng chứng về quyền phép Đức Chúa Trời trong đời sống họ. Mặc
dầu có thể có sự cải cách, nhưng không có sự sanh lại. Weymouứi dịch rằng: "Họ tiếp tục giả vờ mộ đạo nhưng từ bỏ quyền phép của lòng mộ đạo ấy." Moffatt cũng nói giống như vậy: "Mặc dầu vẫn giữ một hình thức tôn giáo, họ không can dự gì đến sức mạnh của tôn giáo ấy." Phillip dịch rằng: "Họ thường giữ một cái mã "tôn giáo bên ngoài nhưng hành vi của họ thì chối bỏ giá trị của tôn giáo ấy." Họ muốn mộ đạo đồng thời muốn giữ tội lỗi mình (xem Khải. 3:14-22). Hiebert cảnh cáo: "Đó là lời mô tả đáng sợ về một Cơ Đốc Giáo giới bội đạo. Một loại tà giáo mới được ngụy trang dưới danh nghĩa Cơ Đốc Giáo." 26
Những kẻ thể ấy, Timôthê được dặn, con hãy lánh xa đi. Đó là những chiếc bình được mô tả ở đoạn trước mà Timôthê phải ưánh xa.
3:6 Giữa vòng những người bại hoại trong những ngày sau rốt, bấy giờ Phaolô nêu lên một nhóm người đặc biệt, là những người lãnh đạo và các giáo sư tà giáo. Sự mô tả chi tiết tánh nết và phương sách của họ ương câu này được ứng nghiệm trong các tà giáo thời chúng ta hiện nay.
Trước hết chúng ta đọc thấy họ lẻn vào hay bò vào các nhà. Không phải tình cờ mà lời mô tả này nhắc chúng ta về sự di chuyển của rắn. Nếu để lộ chân tánh, họ sẽ không thành công trong việc xâm nhập vào nhiều nhà như thế. Nhưng họ sử dụng những mánh lới tinh vi khác nhau, như nói về Chúa, Kinh Thánh, và Chúa Jêsus ( họ thậm chí không tin những gì Kinh Thánh dạy về các điều đó.)
Tiếp theo câu này nói rằng họ quyến dụ những người đàn bà mang tội lỗi. Đó là đặc trưng của họ. Họ hoạch định những chuyến thăm khi các ông chồng đi làm hoặc ở nơi khác. Lịch sử luôn lập lại. Satan tiếp cận với Êva trong vườn Êđen và lừa dối bà ta. Bà ta đã soán quyền chồng và quyết định điều đáng lý phải để cho chồng quyết định. Phương pháp của Satan vẫn không thay đổi. Hắn vẫn tiếp cận với những người đàn bà bằng những sự dạy dỗ sai lạc và dẫn dụ họ. Những người phụ nữ này là người mang tội lỗi, nghĩa là yểu đuổi và không vững vàng. Họ không thiếu trí tuệ bằng thiếu sức mạnh nhân cách.
Họ được mô tả là mang tội lỗi, bị bao nhiễu tình dục xui khiến. Điều này trước hết gợi Ý rằng họ bị đè nặng dưới mặc cảm tội lỗi và cảm biết một nhu cầu trong đời sống mình. Chính vào thời điểm khủng hoảng này, những kẻ tà giáo đã đến. Thật đáng buồn là những người biết lời Chúa lại không sốt sắng hem để đến với những linh hồn đang bất an này. Thứ hai, họ bị bao nhiêu tình dục xui khiến. Weymouth hiểu điều này có nghĩa là "bị dẫn dắt bới những xu hướng thất thường luôn thay đổi. Moffatt gọi họ là "Những con người ương bướng bốc đồng." Ý tưởng này dường như là, vì ý thức được gánh nặng tội lỗi của họ và tìm kiếm sự vơi nhẹ, họ sẵn sàng phô mình ra trước mọi ngọn gió giáo lý nào đi qua và trước mọi điều mới lạ về tôn giáo.
3:7 Câu học luôn không có nghĩa là họ không ngừng học hỏi thêm về Chúa Jêsus và lời Đức Chúa Trời. Mà hàm ý họ luôn lục lọi tìm kiếm từ tà giáo này sang tà giáo khác, nhưng không hể thông biết lẽ thật được. Chúa Jêsus
chính là Lẽ Thật. Những người đàn bà này dường như nhiều lúc đã đến rất gần Ngài, nhưng họ đã bị kẻ thù của linh hồn họ cầm giữ mà không bao giờ có được sự yên nghỉ chỉ tìm được ương Chúa Cứu Thế Jêsus.
Cần ghi nhận ở điểm này là thành viên của các tà giáo khác nhau thường nói cách khác nhau rằng "Tôi đang học
	," nhắc đến tên của hệ thống đó.
Họ không bao giờ có thể nói với sự kết thúc như sự cứu chuộc đã hoàn tất bởi đức tin trong Đấng Christ.
Câu Kinh Thánh này cũng khiến chúng ta suy nghĩ đến sự gia tăng lớn mạnh hiện nay ưong những nỗ lực của con người để hiểu biết mọi lãnh vực, sự nhấn mạnh quá nhiều về giáo dục hết sức thịnh hành trong đời sống hiện tại, song thất bại nặng nề tồi tệ của hiểu biết ấy là chẳng thể đưa con người đến sự hiểu biết lẽ thật.
3:8 Ba cặp được nhắc đến Ương Thư Tín này là:
Phyghen và Hẹtmôghen (1:15) - xấu ho về lẽ thật.
Hymêne và Philết (2:17- 18) - làm sailạclẽ thật.
Giannét và Giambe (3:8). - Đã chống trả lẽ thật.
Trong câu thứ tám này, Phao lô trớ lại với những người lãnh đạo và giáo sư của các tà giáo. Ông so sánh họ với Giannet và Giambe, những kẻ đã chống trả Môỉse. Những người này là ai? Thật ra tên của họ không được nhắc đến Ương Cựu Ước, nhưng thường được hiểu là hai ưong số những thuật sĩ hàng đầu của Ai Cập, là những kẻ được Pharaôn gọi ra để bắt chước các phép lạ mà Mồise thi thố.
Vấn đề được đưa ra là làm thế nào mà Phaolô biết tên họ. Điều này không khó, bởi vì nếu không do truyền khẩu của người Do Thái, thì hoàn toàn không có lý do gì mà các tên này lại không được ban cho ông bởi sự mặc khải của Đức Chúa Trời.
Điều quan trọng đó là họ đã chống trả Môise bằng cách bắt chước công việc ông qua những phép lạ giả. Đây chính xác là trường hợp của những kẻ tà giáo. Họ chống lại công việc của Chúa bằng cách bắt chước công việc ấy. Họ có Kinh Thánh của mình, có phương cách cứu rỗi của mình - nói ngắn gọn, họ thay thế cho mọi sự trong Cơ Đốc giáo. Họ chống cự lẽ thật của Đức Chúa Trời bằng cách ưình bày sự xuyên tạc, và đôi khi bằng cách đùng đến phù phép.
Những kẻ này lòng bại hoại. Arthur Way dịch như vầy: "tâm trí họ bị hư mục đến cốt lõi." Tâm trí họ đã bị lệch lạc, kém thiếu và đồi trụy.
Khi đức tin Cơ Đốc bị thử nghiệm, họ bị phát hiện là không chịu thử thách nổi và giả mạo. Một thử nghiệm lớn nhất có thể được áp dụng cho họ là hãy hỏi một câu đơn giản: "Chúa Giêxu Christ có phải là Đức Chúa Trời không?" Nhiều người trong số họ tìm cách che giấu tà giáo của mình bằng cách thừa nhận rằng Chúa Giêxu là Con Đức Chúa Trời, nhưng họ hàm ý Ngài là con của Đức Chúa Trời với ý nghĩa cũng giống như những người khác là con cái Chúa. Nhưng khi đối mặt với câu hỏi: "Chúa Jêsus Christ có phải là Đức Chúa Trời không?" Họ bày tỏ sắc màu thực của mình. Không những họ chối bỏ
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thần tánh của Chúa Jêsus Christ mà thường ưỏ nên giận dữ khi bị thách thức như vậy. Đó đúng là những người thuộc giáo phái Khoa Học Cơ Đốc (Christian Scientists), Thông Linh, Christadelphians, Chứng Nhân Gỉêhôva, và "Con Đường"(The Way).
3:9 Phaolô quả quyết với Timồthê rằng những giáo sư giả này sẽ không làm thêm được nữa. Khó khăn ở đây là ở mỗi thời đại họ dường như được phồn thịnh ở mọi chốn, và có vẻ như khống gì ngăn được bước tiến của họ ưên thế giới!
Ý nghĩa khả thi là mọi tổ chức sai trái cuối cùng đều phải lộ diện. Các tổ chức giả đến và đi, tổ chức này nối ưếp tổ chức kia. Thoạt đầu họ có vẻ như phồn thịnh mạnh mẽ, thậm chí ữong một thời gian dài, đến khi sự giả mạo của họ rành rành đối với mọi người. Họ có thể đưa con người lên một điểm nhất định, thậm chí đề ra một mức độ đổi mới nhất định. Nhưng họ thất bại vì không có sự tái sinh. Họ không thể cho người ta sự tự đo để thoát khỏi án phạt và quyền lực của tội lỗi. Họ không thể ban sự sống. Giannét và Giambe có thể bắt chước Môise ở một mức độ nhất định bới những công việc phù phép của họ. Tuy nhiên, khi đến lúc phải đem lại sự sống từ chỗ. chết, họ hoàn toàn bất lực. Đây chính là vắn đề khiến các tà giảo nhận lấy thất bại.
3:10 Tương phản sâu sắc với những giáo sư giả là đời sống và chức vụ của Phaolô. Timôthê đã biết rất rõ về chín đặc điểm nổi bật đặc ưưng cho người tôi tớ ấy của Chúa. ông đã theo sát Phaolô và có thể làm chứng cho sự thật rằng đây là một người trung thành với Đấng Christ và Lời Ngài.
Giáo lý hay sự dạy dỗ của vị sứ đồ này đúng với Lời Chúa và trung thành với Thân vị của Chúa Jêsus Christ. Tánh hạnh, hay cách cư xử của ông nhất quán với sứ điệp ông dạy dỗ. Ý muôn của ông trong cuộc sống là phải phân rẽ với những đạo lý và giáo lý ác. Đức tin ở đây có lẽ hàm ý lòng tín cậy của Phaolô đặt nơi Chúa, hoặc sự trung thành của chính cá nhân ông. Timôtíiê đã biết ông là một người lệ thuộc hoàn toàn vào Chúa, đổng thời, là một người trung thành và đáng tin cậy. Sự nhịn nhục của vị sứ đồ được thấy qua thái độ của ông đối với những kẻ bắt bớ và chỉ Ưích ông, đối với những sự chịu khổ thuộc thể. Còn về tình yêu thương, ông là một người hết lòng dâng mình cho Chúa và cho anh em. Càng bị họ yêu ít đi, ông càng quyết định yêu họ nhiều hơn. Bển đỗ theo nghĩa đen có nghĩa là "có nghị lực chịu đựng," tức là dũng cảm chịu đựng hoặc bền bỉ.
3:11 Một số những sự bắt bớ và chịu khổ, hay hoạn nạn của Phaolô đã được mô tả ương 2 Côrinhtô 11:23-28. Tuy nhiên, ông đang đặc biệt nghĩ đến những điều mà cá nhân Timôthê đã biết. Bởi vì quê hương của Timôthê là Líttrơ, ông biết những sự bắt bở đến với Phaolô tại đó và Ương các thành lân cận thuộc Antiốt và Ycôni. Lời ký thuật được thần cảm về những sự chịu khổ này được chép trong sách Công Vụ - Antiốt, Công Vụ 13:45, 50; Ycôni, Công Vụ 14:3-6; Líttrơ, Công Vụ 14:19, 20.
Phaolô vui mừng vì Chúa đã cứu ông thoát khỏi những khủng hoảng đó luôn
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luôn. Chúa không giải thoát ông khỏi hoạn nạn, mà Ngài giải cứu ông ra khỏi những hoạn nạn. Đây là một nhắc nhở cho chúng ta Chúa không hứa chúng ta sẽ không phải chịu đựng khó khăn, nhưng Chúa hứa rằng Ngài sẽ ở với chúng ta và sẽ chăm sóc chúng ta.
3:12 Những sự bắt bớ là một phần không thể thiếu được của đời sống Cơ Đốc tận hiến. Rõ ràng là mỗi một Timôthê ưẻ tuổi đều phải được nhắc nhở về điều đó. Nếu không, khi được kêu gọi để vượt qua những dòng nước sâu, người ấy sẽ bị cám dỗ mà nghĩ rằng mình đã làm buồn lòng Chúa, rằng Chúa không hài lòng với mình vì lý do nào đó. Bắt bớ là sự thật không thể ưánh được cho hết thảy mọi người muốn sống cách nhơn đức.
Lý do của sự bắt bớ này thật đơn giản. Một đời sống nhơn đức phơi bày sự gian ác của người khác. Người ta không thích bị phơi bày như vậy. Thay vì ăn năn sự xấu xa và quay lại với Đấng Christ, họ tìm cách tiêu diệt kẻ đã phơi bày con người thật của họ. Đó là một hành vi hoàn toàn bất hợp lý, tất nhiên, nhưng đó là đặc trưng của con người sa ngã.
3:13 Phaolô không ảo tưởng rằng thế giới sẽ ngày càng tốt hem và tốt hơn, và đến cuối cùng mọi người đều qui đạo. Ông đã biết rõ bởi sự mặc khải của Chúa rằng sự thật hoàn toàn trái ngược. Những người gian ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điểu dữ. Họ sẽ ưở nên tỉnh vi hơn ừong các phương pháp và dày dạn hơn Ương những sự tấn công. Không những họ lừa dối người khác mà chính họ sẽ bị mắc bẫy bới chính sự dạy dỗ sai lệch mà họ tìm cách để bẫy những kẻ nghe họ. Sau khi đã bán rao những sự dối trá của mình quá lâu, họ sẽ đến chỗ tin chính họ.
c. Nguồn Cung ứng của Người Đức Chúa Trời Trước Sự Bội Đạo (3:14-4:8)
3:14 Nhiều lần, Timôthê được nhắc nhở phải tiếp tục đứng vững trong những sự dạy dỗ của Lời Đức Chúa Trời. Đây là nguồn cung ứng lớn lao trong một thời mà các giáo lý giả đầy khắp mọi nơi. Nếu biết rõ và vâng giữ lời Kinh Thánh, ông sẽ không bị dẫn dụ bởi những sai lầm tinh vỉ này.
Timôthê không những đã học những lẽ thật quan trọng của đức tin, mà chính cá nhân ông còn tin chắc những điều đó nữa. Chắc chắn ông thường được dạy rằng những sự dạy dỗ đó đã xưa cổ và không thỏa đáp đủ về mặt văn hóa hoặc ưí tuệ. Nhưng ông không được bỏ lẽ thật để đổi lấy những lý thuyết hoặc những sự suy đoán của loài người.
Vị sứ đồ khuyên thêm, ông phải nhớ đã học những lẽ thật đó với ai. Có sự khác biệt nào đó về ý niệm của từ ai ở đây hoặc ám chỉ đến chính Phaolô, mẹ và bà ngoại của Tỉmôthê, hoặc là các vị sứ đồ nói chung. Dầu là ai, điều quan ữọng là Lời Kinh Thánh đã được dạy cho ông bới những người mà đời sống họ làm chứng cho sự thực hữu của đức tín họ. Họ là những con người tin kính đã sống với cặp mắt hướng về sự vinh hiển của Chúa.
3:15 Đây là một câu Kinh Thánh có tính gợi ý nhiều nhất, cho rằng từ khi còn thơ ấu Timôthê đã biết các tác
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phẩm hoặc thư thánh. Thậm chí có ý tưởng cho rằng khi dạy ông mẫu tự ABC, mẹ ông đã dùng các câu Kinh Thánh Cựu ước. Từ thuở ấu thơ, ông đã ở dưới ảnh hưởng các tác phẩm được thần cảm, và dầu ở ữong tình huống nào, ông cũng không được quên rằng Quyển Sách được chúc phước đã hình thành khuôn mẫu đời sống ông để sống cho Chúa và cho điều tốt lành.
Kỉnh Thánh được nói đến như là điểu không ngừng khiến con người khôn ngoan để được cứu. Điều này có nghĩa là, trước hết, con người học biết con đường cứu rỗi qua Kinh Thánh. Điều này cũng có nghĩa bảo đảm của sự cứu rỗi đến qua Lời Đức Chúa Trời.
Được cứu là bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. Chúng ta phải lưu ý kỹ điều này. Không phải qua việc lành, phép bấp tem, tư cách thành viên hội thánh, sự xác tín, tuân giữ mười điều răn, giữ Luật Vàng, hoặc bằng bất cứ phương cách nào khác liên quan đến nổ lực hay công lao của con người. Được cứu là bởi đức tin đặt nơi Con Đức Chúa Trời.
3:16 Khi Phaolô nói cả Kinh Thánh, ông nhất định ám chỉ toàn bộ Cựu ước và cũng có cả các phần Tân ước bấy giờ đã có. Trong I.Timôthê 5:18 ông trưng dẫn sách phúc âm Luca 10:7 là Kinh Thánh. Phierơ nói về Các Thư Tín của Phaolô là Kinh Thánh (Il.Phi 3: Ì ố). Ngày nay, chúng ta làm đúng khi áp dụng câu này cho cả Kinh Thánh.
Đây là một trong những câu quan trọng nhất ương Kinh Thánh về chủ đề thần cảm. Câu này dạy rằng Kinh Thánh được Đức Chúa Trời hà hơi.27 Bằng phương cách lạ lùng, Ngài truyền đạt Lời Ngài cho loài người và hướng dẫn họ viết lại để bảo tồn lâu dài. Điều họ viết chính là Lời của Đức Chúa Trời, được thần cảm và vô ngộ. Dù chính xác văn phong cá nhân của tác giả không bị làm hỏng, song cũng chính xác những lời người ấy sử dụng là lời được ban cho bởi Đức Thánh Linh. Vì vậy, I.Côrinhtô 2:13 chép rằng: "Chúng ta nói về om đó, không cậy lời nói và sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giãi bày sự thiêng liêng." Điều câu Kinh Thánh này muốn nói là, các tác giả được thần cảm đã sử dụng LỜI Đức Thánh Linh dạy họ. Đó là hàm ý của sự thần cảm bằng lời.
Các trước giả Kinh Thánh không giải thích sự việc theo ý họ, nhưng ghi chép sứ điệp Chúa ban cho họ. "Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên ừi nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời." (Il.Phi. 1:20,21).
Không đúng khi bảo rằng Đức Chúa Trời ban ý tướng cho tác giả rồi để họ diễn tả các ý tưởng ấy bằng lời lẽ của họ. Lẽ thật được khẳng định ương Kinh Thánh chính là những lời từ ban đầu đã được ban cho con người bởi Đức Chúa Trời, là lời được Đức Chúa Trời hà hơi.
Bởi vì Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, Kinh Thánh có ích. Mỗi một từ trong Kinh Thảnh đều có ích. Con người có thể thắc mắc về các gia phả hay những đoạn khó hiểu, tuy nhiên, tâm trí
được Thánh Linh dạy dỗ sẽ nhận biết rằng có sự nuôi dạy tâm linh trong từng lời được lưu xuất từ môi miệng Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh có ích cho sự dạy dỗ, hay những lời giáo huấn. Kinh Thánh trình bày tâm ưí của Đức Chúa Trời về các chủ đề như Ba Ngôi, các thiên sứ, loài người, tội lỗi, sự cứu chuộc, sự nên thánh, hội thánh, và các biến cố trong tương lai.
Thêm nữa, Kinh Thánh có ích cho sự bẻ trách. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, Kinh Thánh phán chỉ thẳng vào những điều không đẹp lòng Chúa trong đời sống chúng ta. Kinh Thánh cũng có ích cho việc bác bỏ điều sai lầm và đáp ừả kẻ cám dỗ.
Lời Chúa lại có ích cho sự sửa trị. Kinh thánh không những tỏ rõ điều sai mà còn trình bày phương cách có thể sửa ngay lại. Ví dụ: Kinh Thánh không chỉ phán: "Kẻ vốn hay ưộm cắp chớ ưộm cắp nữa." mà còn thêm rằng: "nhưng thà chịu khó; chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn." Phần đầu của câu này được xem như lời bẻ trách, còn phần thứ hai là sự sửa trị.
Sau cùng, Kinh Thánh có ích cho việc dạy người trong sự công bình. Ân điển của Chúa dạy chúng ta sống đời tín kính, nhưng Lời Chúa vạch ra chi tiết những điều dẫn đến việc hình thành đời sống tin kính.
3:17 Nhờ Lời Chúa, người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn hay trưởng thành. Người ấy được sắm sẵn (trang bị) tất cả những gì mình cần để thực hiện mọi việc lành là điều hoàn thành mục tiêu cứu rỗi của mình (Êph. 2:8-10). Điều này trái ngược với các ý tưởng hiện nay về việc được ừang bị qua phương tiện của những bằng cấp học vấn.
Lenski viết rằng: Kinh Thánh vì vậy tuyệt đôi vô song; không có quyển sách nào khác, một bộ sưu tập nào hay bất cứ điều gì khác trên thế giới này có thể làm cho một tội nhân hư mất trở nên khôn ngoan để được cứu; vì không được sự thần cảm của Chúa, các kinh sách khác, dù có những ích lợi gì đi nữa, song không thể nào có ích cho các mục tiêu này: dạy chúng ta những sự thật về sự cứu rỗi đích thực - bác bỏ những điều dối trá và bại hoại phủ nhận sự thực này — phục hồi tội nhân hay những Cơ Đốc nhân bị sa ngã trở lại địa vị cao trọng - giáo huấn, rèn luyện, kỷ luật con người trong sự công binh thụt. 28 4:1 Bấy giờ Phaolồ bắt đầu sự ủy thác quan ương sau cùng cho Tỉmôthê. Ông làm điều này ữong ánh sáng của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus Christ. Mọi sự hầu việc Chúa phải được làm với nhận thức rằng: đôi mắt (thấy Toàn tri hết mọi sự)của Đức Chúa Trời đang xem xét những việc đó.
Trong câu Kinh Thánh này, Chúa Jêsus được nhắc đến như là Đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết nhơn sự đến của Ngài và nước Ngài. Từ tiêng Anh nhân gợi ý rằng khi Đấng Cứu Thế ưở lại ưên đất để thành lập nước Ngài, sẽ có sự sống lại của mọi người và sự phán xét mọi người. Nhưng theo nghĩa Hy văn ban đầu, từ kata29 nghĩa đen có nghĩa là "phù hợp" hay "theo."
Chúa Jêsus chính là Đấng xét đoán kẻ sống và kẻ chết, nhưng thời điểm không được nói cụ thể. Sự hiện đến của Ngài và nước Ngài được Phâolô ữình bày là động cơ cho sự phục vụ trung tín.
Từ những câu Kinh Thánh khác, chúng ta biết rằng việc Đến Lần Thứ Nhì Của Đấng Christ không phải là thời điểm Ngài sẽ xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Người gian ác chết sẽ không bị xét đoán cho đến cuối cuộc Trị Vì Một Ngàn Năm của Đấng Christ, theo Khải huyền 20:5.
Sự phục vụ của người tín Chúa sẽ được ban thưởng vào lúc Đấng Christ Xét Đoán Trên Ngai, nhưng những phần thưởng này sẽ được bày tỏ lúc có sự hiện đến của Ngài và Nước Ngài. Dường như các phần thưởng có liên quan đến sự ưị vì hay cai quản trong giai đoạn Thiên Niên. Ví dụ, người trung tín sẽ cai trị mười thành (Luca 19:17).
4:2 Vì sự quan sát hiện nay của Chúa dành cho các tôi tớ Ngài và phần thưởng của Ngài Ương tương lai, Timôthê phải rao giảng Lời Ngài. ông phải làm điều đó với ý thức về tính cấp bách, phải sẵn sàng trước mọi cơ hội. Sứ điệp lúc nào cũng gặp thời, ngay cả khi một số người cho là không gặp thời. Là tôi tớ Đấng Christ, Timôthê được kêu gọi phải cố khuyên, tức là phải chứng minh hoặc phản bác. ông sẽ phải bẻ trách điều sai lạc. ổng cũng cần phải nài khuyên hay khuyến khích tội nhân đặt lòng tin nơi Chúa và các thánh đồ phải tiếp tục đứng vững vì Chúa. Trong mọi điều đó, ông phải bền lòng và kiên trì, đem lòng rất nhịn nhục cứ trung tín dạy dỗ đạo lanh.
4:3 Trong câu 3-Ó vị sứ đồ đưa ra hai lý do mạnh mẽ cho ữách nhiệm ông được ủy thác. Thứ nhất là đa số mọi người sẽ xây bỏ khỏi đạo lành. Thứ hai, thời điểm Phaolô ra đi đã gần rồi.
Vị sứ đồ nhìn thấy trước một thời kỳ mà người ta tỏ rõ ác cảm đối với sự dạy dỗ lành mạnh. Họ cố ý xây khỏi những người dạy lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời. Tai họ ham thích những giáo lý vừa ý và dễ chịu. Để thỏa mãn ham muốn những sự dạy dỗ mới lạ và chiu theo ý thích, họ sẽ tập hợp một nhóm các giáo sư nói điều họ muốn nghe.
4:4 Vì ham những lời dạy không gây khó chịu, người ta sẽ không nghe lẽ thật mà nghe những truyền thuyết. Đây là một sự đánh đổi đáng thương - bỏ đi lẽ thật để lấy những chuyện huyễn - nhưng đây là phần thưởng bất hạnh của những kẻ từ chối đạo lành.
4:5 Phải có tiết độ trong mọi sự thật ra hàm ý là phải tỉnh táo trong mọi sự. Timôthê phải nghiêm túc trong công việc của mình, dung hòa, và biết quân bằng. Ồng không được ưánh những sự cực khổ mà phải sẵn sàng chịu khổ khi có bất cứ những khó khăn gì đến với ông ương sự hầu việc Đấng Christ.
Có vài ý kiến khác nhau về quan điểm đối với câu làm việc của người giảng Tin Lành. Một số người nghĩ rằng Timôthê thật sự là một người giảng Tin Lành và rằng ở đây Phaolô đom giản bảo ông phải thi hành chức vụ đó. Những người khác nghĩ rằng Timôthê không có ân tứ truyền giảng, có lẽ vì ông là một mục sư hay giáo sư, nhưng điều đó không ngăn cản ông rao giảng Tin Lành khi cỏ cơ hội. Có khả năng Timôthê
thật sự là một người giảng Tin Lành và
những lời của Phaolô đơn giản chỉ là một sự khích lệ dành cho ông để làm tất cả những gì người giảng Tin Lành phải làm.
Trong mọi khía cạnh, ông phải làm mọi phận sự về chức vụ, sử dụng những ta lâng tốt nhất của mình cho tất cả những yêu cầu trong sự hầu việc Chúa.
4:6 Lý do thứ hai của lời ủy thác ữang ương Phaolô dành cho Timôthê là vì sự qua đời gần kề của chính ông. Hiện nay ông đang bị đổ ra làm lễ quán. Ông liên kết việc đổ huyết trong sự tuân đạo với việc tưới lễ quán trên một của lễ (xem Xuất 29:40; Dân số ký 15:1-10). Trước đây Phaolô đã liên kết sự qua đời của ông với lễ quán Ưong Philíp 2:17. Hiebert nói rằng: "Toàn bộ đời sống của ông đã được dâng cho Chúa làm một của lễ sống; bây giờ sự qua đời của ông, có thể so sánh với việc tưới thêm loại rượu như hành động cuối cùng của nghi thức dâng tế lễ, sẽ làm hoàn tất việc dâng hiến." 30
Kỳ qua đời của ta gần rồi. Từ Hy văn analusis (nghĩa đen "nới lỏng ra," từ đó trong Anh ngữ "analysis"), Phaolô sử dụng ở đây để mô tả kỳ qua đời của ông, là một từ diễn cảm nhất, cho ít nhất bốn hình ảnh khác nhau: (1) Đây là một từ của người đi biển, được dùng trong việc"thả lỏng" con tàu khỏi nơi bỏ neo của nó. (2) Đây là một từ của người đi cày, ám chỉ việc "tháo ách" khỏi toán súc vật mệt mỏi sau một ngày khó nhọc. (3) Đây là từ diễn tả một người đu lịch, gợi lên việc "hạ" trại, chuẩn bị để bắt đầu một cuộc đi bộ. (4) Đây là thuật ngữ của một triết gia, biểu trưng cho "giải pháp" (kết quả phân tích) của vấn đề. ở đây một lần nữa, chúng ta thấy sự hình dung phong phú được vị sứ đồ vĩ đại dùng.
4:7 Thoạt nhìn, có vẻ như Phaolô muốn khoe khoang ương câu này. Song, không phải vậy. Không phải muốn nói ông đã chiến đấu một ưận chiến tốt lành, mà rằng ông đã dành trận và vẫn đang chiến đấu trong chiến trận tốt lành, là, trận chiến của đức tin. ông đã dùng năng lực của mình cho cuộc tranh tài tốt lành. Đánh trận ở đây không nhất thiết hàm ý một cuộc chiến đấu, mà có thể cũng hàm ý một cuộc ừanh tài của vận động viên.
Ngay cả trong khi viết, ông cũng nhận ra rằng cuộc chạy căng thẳng đã gần kết thúc. Ổng đã chạy suốt chặng đường và đã nhìn thấy mức đến.
Và rồi Phaolô cũng đã giữ được đức tin. Điều này không chỉ hàm ý chính Phaolô tiếp tục tin và vâng giữ các giáo lý quan ữọng của đức tin Cơ đốc, mà cũng hàm ý rằng với tư cách một người quản lý, ông đã giữ theo những sự dạy dỗ được giao phó và đã truyền lại cho người khác đúng như sự thuần khiết ban đầu của nó.
4:8 Vị sứ đồ bày tỏ lòng tin chắc rằng sự công bình mà ông đã chứng tỏ ừong sự hầu việc Chúa của mình sẽ được tướng thưởng bới Đức Chúa Trời công bình ở tại Ngai Đoán Xét của Đấng Christ.
Chúa được nói đến ở đây là Quan Án công bình, nhưng đây không phải là vị quan xét xử tội phạm ở tòa án mà là vị quan có mặt tại cuộc thi giữa các vận động viên. Không giống như các quan
án thế gian, Ngài có sự hiểu biết đầy đủ và trọn vẹn, Ngài không vị nể con người, Ngài sẽ đánh giá động cơ cũng như hành động, sự xét đoán của Ngài là chính xác và không thiên vị.
Mão triều thiên của sự công bình là vòng hoa, (ở đây không phải vương miện) sẽ được ban cho những Cơ Đốc nhân đã chứng tỏ sự công bình ương sự hầu việc Chúa . Thật vậy, vòng hoa sẽ được ban cho tất cả những kẻ yêu mến sự hiện đến của Đấng Christ. Nếu một người thật sự khao khát, yêu mến sự hiện đến của Đấng Christ và sống ừong ánh sáng của sự kiện đó, đời sống người ấy sẽ nên công bình, do đó người ấy sẽ được ban thưởng. Đây là một sự nhắc nhở tươi mới, đó là khi sự Trớ Lại Lần Thứ Hai của Đấng Christ, được tín yêu thật lòng, nó sẽ tạo một ảnh hưởng làm thánh hóa đời sống người ấy.
IV. NHỮNG YÊU CẨU VÀ LƯU Ý CÁ NHÂN (4:9-22)
4:9 Phaolô, một người lớn tuổi, ao ước bầu bạn với người anh em nhỏ tuổi hơn trong Chúa. Vì vậy, ông khuyên Timôthê hãy làm hết sức mình đến Rôma trong tương lai gần. VỊ sứ đồ đang cảm thấy sự cô độc sâu xa khi bị giam giữ ở tại Rôma.
4:10 Một ưong những kinh nghiệm cay đắng nhất ương sự hầu việc Chúa là bị những người từng là anh em đồng công lìa bỏ. Đêma đã từng là bạn của Phaolô, một anh em trong Chúa, một người đồng công. Nhưng hiện nay Phaolô đang ở tù, các Cơ Đốc nhân đang bị bắt bớ, và bầu không khí chính trị hết sức không thuận lợi cho các Cơ Đốc nhân. Thay vì yêu mến sự hiện ra của Chúa, Đêma đã yêu mến đời này, và đã bỏ Phaolô đi qua thành Têsalônica. Điều này không nhất thiết hàm ý Đêma đã bỏ đức tín Cơ Đốc của mình và trở thành một kẻ bội đạo. Điều này cũng không hàm ý rằng ông không phải là tín hữu thật. Có khả năng sự lo sợ về an toàn cá nhân đã khiến ông ưở thành một kẻ thối lui.
Và rồi vị sứ đồ nói thêm rằng Cơrêtxen đã đi sang Galali, và Tít thì đến Đamati. Không có gợi ý ưách móc gì ừong những lời này; có thể họ đi đến những nơi đó để hầu việc Chúa. Đây là sự đề cập duy nhất về Cơrẽtxen (tên người ấy có nghĩa là "tăng trưởng") ứong Kinh Thánh. Chúng ta không biết thêm gì về ông ta. Đây hẳn là một sự khích lệ cho tất cả những người tin Chúa. Dầu địa vị của họ ương đời có thể thấp hèn đến đâu đi nữa, thậm chí là một người chạy việc vặt cho Chúa cũng không bị quên lãng hoặc không được ban thưởng.
4:11 Thầy thuốc yêu dấu Luca là người duy nhất giữ liên lạc với Phaolô ở tại Rôma. Điều này hẳn có ý nghĩa rất nhiều đối với vị sứ đồ khi có được sự khích lệ thuộc linh và kỹ năng chuyên môn của người thuộc về Chúa quan ữọng này!
Và chúng ta cảm em Chúa biết bao về phần sau của câu 11! Điều này nâng đỡ tất cả chúng ta, những người đã từng làm Chúa thất vọng trong sự phục vụ của mình, khi biết rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta một cơ hội khác để bước ra hầu việc Ngài. Mác đã từng đi với Phaolô và Banaba Ương Chuyến Hành
Trình Truyền Giáo Thứ Nhất, nhưng sau đó đã lìa bỏ họ ở tại Bẹtgiê để quay về nhà. Khi bắt đầu Chuyến Hành Trình Truyền Giáo Thứ Nhì, Phaolô không muốn đem Mác đi cùng bởi vì sự thối lui trước kia của chàng thanh niên này. Khi Banaba nhất định Mác sẽ cùng đi với họ, vấn đề đã được giải quyết bằng việc Phaolô lìa họ đi đến Siry và Sỉlisi cùng với Sila, trong khi Banaba và Mác đi đến Chíprơ. về sau, Phaolô và Mác đã làm hòa, và ở đây vị sứ đồ đặc biệt yêu cầu Mác như một người có ích cho ta trong sự hầu việc.
4:12 Những người tin rằng Timôthê đang ở Êphêsô khi Phaolô viết bức thư này gợi ý rằng vị sứ đồ sai Tichicơ đến thành Êphêsô để thay thể Timôthê khi ông sắp sửa vắng mặt. Họ gợi ý rằng hàm ý của Phaolố ở đây là: "Nhưng ta muốn sai Tỉchỉcơ đến thành Êphêsô."
4:13 Áo choàng được nhắc đến ở đây có lẽ hoặc là áo khoác ngoài hoặc là một cái túi sử đụng để mang các sách vở. Điều này thường được hiểu là áo choàng.
Người ta không đồng ý về sự khác nhau giữa các sách vở và những sách bằng giấy da.31 Có phải đó là các phần Kinh Thánh không? Hay là một số Thư tín của Phaolô? Có phải đó là những giấy tờ ông sẽ dùng ở tại cuộc xét xử không? Hay đó là những tờ giấy bằng chỉ thảo hay cuộn giấy da để trống ông muốn dùng để viết lách? Không thể xác định dứt khoát được. Nhưng gợi ý mạnh mẽ là, ngay cả khi ở trong tù, vị sứ đổ vẫn muốn tiếp tục bận rộn với cồng việc viết lách và đọc sách.
Một câu chuyện thật thú vị được thuật lại khi liên hệ với câu Kinh Thánh dường như không quan trọng này. F. w. Newman, em trai của Cardinal Newman, đã từng hỏi J. N. Darby chúng ta có nghèo hơn gì đâu nếu như câu Kỉnh Thánh này không có ữong Kinh Thánh. Há không phải câu Kinh thánh này chỉ có giá ưị tạm thời thôi sao? Nếu như Phaolô không viết câu này chúng ta có mất mát gì đâu? Darby trả lời mạnh mẽ: "Chắc chắn tôi đã đánh mất điều gì đó bởi vì đây là câu Kinh Thánh đã cứu tôi không bán đi thư viện của mình. Mỗi một lời, đều bởi Đức Thánh Linh, và đều để ích lợi đời đời." 32
4:14 Alécxanđơ thợ đồng có lẽ chính là người được Phaolô nhắc đến trong I.TỈmôthê 1:20 là kẻ đã làm chìm đắm đức tín. Dầu trường hợp nào, hắn cũng đã làm hại rất nhiều cho vị sứ đổ. Chúng ta chỉ có thể suy đoán tính chất của sự gian ác của hắn. Liên kết câu Kinh Thánh này với các câu Kinh Thánh sau dường như có khả năng Alécxanđơ đã làm chứng chống lại vị sứ đồ và đã đưa ra những lời chứng dối nghịch cùng ông. Conybeare và Howson dịch rằng: "Alécxanđơ thợ đồng đã cáo ta nhiều điều gian ác." Vị sứ đồ tin chắc rằng tùy theo công việc hắn, Chúa sẽ báo ứng.
4:15 Câu Kinh Thánh này dự báo việc Timôthê sẽ đến Rôma. Timôthê cũng phải coi chừng Alécxanđơ, kẻo ông cũng phải chịu khổ dưới tay con người gian ác này. Có khả năng là Alécxanđơ hết sức chống trả lời của Phaoỉô bằng việc chống lại lời chứng của ông tại chốn công đường.
4:16 Phaolô có lẽ vẫn đang nghĩ đến biến cố của những ngày đã qua. Sự bênh vực lần thứ nhất hàm ý cơ hội đầu tiên ông được cho để bênh vực mình ở tại cuộc xét xử chót của ông.33 Thật đáng buồn vì dường như chẳng có ai giúp đỡ để nói một lời thay mặt cho vị sứ đồ can đảm, người mà các bức thư của ông đã làm giàu cho hàng thế kỷ nối tiếp. Không ai đứng ra bênh vực ông, nhưng không hề có sự cay đắng trong lòng ông vì mọi điều đó. Cũng giống như Chúa Cứu Thế đã đi trước ông, ông cầu nguyện để điều đó đừng đổ tội về họ.
4:17 Ông có thể bị loài người từ bỏ, nhưng Chúa đã giúp đỡ ông. Không những vậy, ông còn được Ngài ban sức để rao giảng Tin Lành Ưong việc xét xử. Sứ điệp truyền ra không bị cản ừố, và tòa án theo luật pháp của dân ngoại đã nghe sứ điệp của sự cứu rỗi. Stock kinh ngạc:
Hết thảy Dân ngoại - một đoàn đông đảo biết bao gồm những người Lamã ưu tú có thể được kể vào trong cụm từ đơn giản ấy! - trong ngày ấy đã nghe sứ điệp của Đức Chúa Trời cho nhân loại; tất cả đều đã nghe Chúa Jêsus, Đấng bị Đóng Đinh và Được Tôn Cao được trình bày với tư cách Đấng Cứu Thế. Thật là một ý tường lớn lao; trí tưởng tượng không nhận ra nôi một khung cảnh quá vĩ đại như vậy, hân đó phải là một trong những thời điểm quan trọng cửa lịch sử; và có lẽ nào cõi đời đời lại không mặc khải cho chúng ta những kết quả của thời điềm ấy? 34 Từ thêm sức Ương câu này không phải là một từ phổ biến, mà chỉ được tìm thấy có 8 lần Ương Tân Ước. Từ này được dùng ương Công Vụ 9:22 vào lúc bắt đầu chức vụ công khai của Phaolô: người "lần lần được vững chí" (thêm sức). Ổ đây từ này được sử dụng một lần nữa, nhưng bấy giờ vào cuối chức vụ công khai của ông - một sự nhắc nhớ cảm động về sức mạnh nâng đỡ của Chúa suốt đời sống hầu việc Chúa của ông.
Cụm từ "ta lại cũng được cứu khỏi
hàm sư tử" là một lối nói cho thấy Phaolô tạm thời được cho trì hoãn. Cuộc xét xử đã được tiếp tục. Sự nguy hiểm tạm thời được ngăn chận. Nhiều nỗ lực đã được thực hiện để coi sư tử là Nero, ma quỉ, và các ác thú theo nghĩa đen. Nhưng có lẽ giản dị hơn, nên hiểu từ này hàm ý sự nguy hiểm nói chung.
4:18 Khi sứ đồ Phaolô nói Chúa sẽ giải thoát ông khỏi mọi điểu ác, ông không hàm ý rằng ông sẽ được giải cứu hoàn toàn khỏi cuộc hành hình, ông biết rằng thời điểm qua đời của ống đã gần rồi (có) vậy ông hàm ý gì? Chắc chắn ông muốn nói rằng Chúa cứu ông để không làm bất cứ điều gì để ưd thành một vết nhơ trong những ngày cuối cùng của lời chứng mình. Chúa sẽ giải cứu ông khỏi việc thối lui, khỏi việc chối danh Ngài, khỏi sự hèn nhát, hoặc khỏi bất cứ hình thức nào của sự thất bại đạo đức .
Không những vậy, Phaolô còn chắc chắn rằng Chúa sẽ cứu vớt ông vào trong nước trên trời của Ngài. Nước trên trời không hàm ý Sự Trị Vì Một Ngàn Năm của Chúa trên đất, mà chính là thiên đàng, nơi sự cai ưị của Chúa được công nhận hoàn toàn.
Tại đây, vị sứ đồ đã phát ra lời ca ngợi sự vinh hiển thuộc về Chúa muôn đời không cùng. Muôn đời không cùng
theo nghĩa đen là "từ đời này sang đời kia" và những từ này tượng trưng cho lối diễn tả mạnh nhất cõi đời đời có thể diễn tả được theo Hy văn. về mặt kỹ thuật không có "các đời" trong cõi đời đời. Nhưng bởi vì tâm trí con người không có khái niệm về sự bất tận, nên buộc phải sử dụng những thành ngữ về thời gian.
4:19 Bấy giờ Phaolô gỏi lời chào thăm đến cho một đôi vợ chổng đã từng cùng ông hầu việc Chúa thường xuyên ưong việc rao giảng phúc âm. Bêríỉsin (hay Bêrítsin) và Aquỉla đã gặp Phaolô lần đầu ở tại Côrinhtô, sau đó cùng ông đi đến Êphêsô. Họ đã sống một thời gian ở tại Rôma (Rôma 16:3), cũng như Phaolô, họ là những người may ừại.
ônêsiphôrơ được nhắc đến trước đó trong 1:1 ó là một người đã yên ủi sứ đồ Phaolô và không xấu hổ khi ông bị bỏ tù.
4:20 Có lẽ Êrát cũng là người giữ kho báu của thành Côrinhtô (Rôma 10:23)
Trôphim được nhắc đến trước đây ương Công Vụ 20:4 và 21:29. Sau khi qui đạo ở tại Êphêsô, ông đã theo Phaolô đến Giêrusalem. Người Do Thái tại đó nghĩ rằng Phaolô đã đem ông vào Ương đền thờ. Tại đây chúng ta đọc thấy Phaolô đã để ông ta ở lại tại thành Milê vì bị đau ốm. Câu này là quan ương khi cho thấy mặc dầu sứ đồ Phaolô có quyền năng lạ lùng trong sự chữa bệnh, ông đã không luồn sử dụng quyền năng đó. Phép lạ của sự chữa lành không bao giờ được sử dụng như một vấn đề tùy ý cá nhân, nhưng là một lời chứng cho những người Gỉuđa vô tín về lẽ thật của phúc âm.
4:21 Tỉmôthê phải cố sức đến trước mùa đông, thời tiết làm cho sự đi lại khó khăn hoặc bất khả. Người bạn tù của ông ở tại Rôma cần sự hiện diện của ông và đang đợi ông. Những lời khuyên được nhắc đi nhắc lại cho Timôthê hãy đến thật hết sức cảm động (xem 1:3, 4; 4:9).
Kế tiếp chúng ta có những lời chào thăm gởi cho Timôthê từ ơbulu, Buđen, Linúỉ, Cơlauđia cùng hết thảy anh em. Những tên tuổi này dường như ít quan ưọng, nhưng chúng là một sự nhắc nhở thật cảm động, như Rodgers đã nói rằng: "một trong những niềm vui và đặc quyền đặc biệt của sự hầu việc Cơ Đốc đó là cách để qua đó tình bạn được tạo nên và làm cho phong phú."
4:22 Bấy giờ Phaolô kết thúc bức thư của mình. Đặc biệt ông nói với Timôthê "Nguyền xin Đức Chúa Jẽsus Chrỉst35 ở cùng tâm thần con." Sau đó nói cùng tất cả những người ở với Timôthê vào thời điểm ông nhận được bức thư này, vị sứ đồ thêm: "Cầu xỉn ân điển ở cùng các anh em. Amen."
Đến đây, ông đặt bút xuống. Bức thư đã được viết xong. Chức vụ của ông đã kết thúc. Nhưng mùi hương đời sống và lời làm chứng của ông cứ ở cùng chúng ta luôn, chúng ta sẽ còn được gặp lại ông và được ưò chuyện với ông về những đề tài quan trọng của phúc âm và hội thánh.
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THƠ GỞI CHO TÍT

Giới Thiệu
"Đây là một bức thư ngắn, nhưng chứa đựng tinh túy của giáo lý Cơ Đốc và được viết ra một cách hết sức tinh thông, đến nỗi chứa đựng tất cả những gì cần thiết cho sự hiểu biết và cuộc sống của người Cơ Đốc."
- Martin Luther
I. Vị Trí Độc Đáo Trong Kinh Thánh
Ba đoạn ngắn được viết cách đây hơn mười chín thế kỷ bởi một nhà truyền giáo thâm niên cao tuổi gửi cho một nhà truyền giáo ít được ai biết đến ở một hòn đảo hẻo lánh - những đoạn này có thể thích hợp thế nào cho các Cơ Đốc nhân sống trong thế kỷ thứ hai mươi "tiến bộ" này? Cứ cho là, nếu đây chỉ là những lời của Phaolô (hầu hết những người theo khuynh hướng tự do thậm chí không chấp nhận điều này.) chúng chỉ có thể có được sự quan tâm đối với những người say mê lịch sử Hội Thánh hoặc những người chuyên nghiên cứu về chiều hướng suy nghĩ của các Cơ Đốc nhân ban đầu.
Nhưng các đoạn này cũng là "lời mà Thánh Linh dạy dỗ," và vì vậy đã góp phần tạo thành điều không quyển sách nào khác có thể làm. Sự luận giải về đề tài các trướng lão làm vững mạnh và hậu thuẫn cho sự dạy dỗ tương tự được tìm thấy trong I.Timôthê. Sự lập lại này không nhàm chán nhưng giống như nhiều ngụ ngôn khác ương Kinh Thánh, đặc biệt Ưong Cựu Ước, chỉ nhấn mạnh thể nào Chúa hết sức ao ước dân sự Ngài hiểu rõ các nguyên tắc nhất định.
Có lẽ đoạn giá trị nhất trong Tít là 2:11-14, được viết với một văn phong quân bình đáng yêu, làm tăng cường sự dạy dỗ về ân điển.
li. Quyển Tác Giả
Xem phần Giới thiệu Các Thư Tín Mục Vụ để có lời bình về xuất xứ của thư Tít.
III.	Thời Điểm Viết
Vì cớ sự giống nhau về các chủ đề và cách diễn đạt, các học giả bảo thủ tin rằng Thư Tít được viết cùng khoảng thời gian hoặc ngay sau Ì Timôthê. Dầu là trường hợp nào, nó cũng xuất hiện ngay giữa thời điểm ì & II.Timôthê chứ không sau II.Timôthê. Mặc dầu không thể đưa ra niên đại chính xác, khả năng là khoảng thời gian giữa năm 64 và 66 s.c. Địa điểm ban đầu có lẽ là Maxêđoan.
IV.	Bối Cảnh Và Chủ Để
Ngoài những chủ đề có chung với hai Thư Tín Mục Vụ kia (xem phần Giới Thiệu Các Thư Tín Mục Vụ), Tít cho thấy một lời tóm tắt súc tích, tính túy về cách một người tin Chúa nên tô điểm cho giáo lý ân điển bằng sự tín kính và các việc lành. Nhiều người ngày nay dường như hài lòng với giáo lý ân điển song, rõ ràng lại rất ít quan tâm đến việc thể hiện sự dạy dỗ ấy qua các việc lành, hoặc thậm chí sự tín kính. Đó là thái độ sai ưái cho thấy sự hiểu sai về ân điển đích thực.
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Phaolô tóm tắt chủ đề này một cách hoàn hảo:
"Lời này là chắc chắn, ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành." (3:8a).
BÔ CỤC
ì. LỞI CHÀO THĂM (1:1-4)
li. CÁC TRƯỞNG LÃO TRONG HỘI THÁNH (1:5-9)
III.	LỖI PHẠM TRONG HỘI THÁNH (1:10-16)
IV.	Sự THỰC HÀNH TRONG HỘI THÁNH (2:1-15)
V.	LỒI KHUYÊN BẢO TRONG HỘI THÁNH (3:1-11)
VI.	KẾT LUẬN (3:12-15)

CHÚ GIAI
I. LỜI CHÀO THĂM (1:1-4).
1:1 Phaolô vừa là tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Jẽsus Chrisỉ. Điều thứ nhất mô tả ông như một người nô lệ của Vị Chủ tối cao, điều thứ hai, ông là một sứ giả của Đức Chúa Trời Tối Thượng. Vai trò thứ nhất nói đến sự thuận phục, vai ưò thứ hai mang tính thẩm quyền. Ông đã trở thành người tôi tớ bởi sự cam kết cá nhân, trở thành sứ đổ bởi sự chỉ định của Đức Chúa Trời.
Các mục tiêu chức vụ của ông là để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật. Đưa họ đến đức tin có lẽ trước hết hàm ý đưa họ đến đức tín hoặc sự quy đạo, hoặc dẫn dắt họ tiếp tục ưong đức Un sau khi đã được cứu. Vì vậy câu này, hiểu biết lẽ thật, dường như bao hàm ý nghĩa thứ hai. Chúng ta hiểu vị sứ đồ muốn nói rằng hai mục tiêu căn bản của ông là: (1) ữuyền giảo - đưa những người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin; (2) dạy dỗ- đưa họ đến sự thông hiểu lẽ thật. Đây là sự lặp lại của
Mathiơ 28:20 - giảng Tin Lành cho muôn dân và dạy họ giữ hết mọi điều Đấng Christ đã truyền dạy. Khi nói rõ rằng chính vì gây dựng đức tin của những người được chọn của Đức Chúa Trời, ông đã được kêu gọi, mà không có lời biện hộ nào cả, vị sứ đồ đã đưa chúng ta đối mặt với giáo lý của sự lựa chọn. ít giáo lý nào trong Kinh Thánh bị hiểu lầm, dấy lên nhiều sự tranh luận và gây căng thẳng cho những người có khả năng lý luận hơn giáo lý này. Nói ngắn gọn, giáo lý này dạy rằng Đức Chúa Trời đã chọn những người nhất định Ương Đấng Christ trước khi lập nền thế gian với ý định tối hậu để họ phải được nên thánh và không chỗ ưách được trước mặt Ngài (Êph.l I4}.1
Sau khi nói về tư cách sứ đồ của mình, là người có liên quan đến đức tin của các người được chọn của Đức Chúa Trời và sự thông hiểu lẽ thật của họ, bấy giờ Phaolô nói thêm rằng lẽ thật này chính là điểu sanh lòng nhơn đức. Nghĩa là đức tin Cơ Đốc phải nhất quán với sự thánh khiết thật và được áp dụng
để đưa con người đến sự nhơn đức thực tiễn. Sự vẹn lành trong đức tín đòi hỏi sự thánh sạch trong đời sống. Không gì phi lý hơn người giảng tín lành bị người ta nói rằng: "Khi ông ta ở ừên bục giảng, người ta ước ao ông ta đừng bao giờ xuống khỏi tòa giảng. Khi ông ta xuống khỏi tòa giảng, người ta ước ao ông ta đừng bao giờ bước lên tòa giảng!"
1:2 Sứ mạng của Phaolô đi liền với phúc âm có sự nhấn mạnh quan ương thứ ba. Sứ mạng này không chỉ liên quan đến: (1) truyền giáo - đưa những người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin, quá khứ; và (2) dạy dỗ -đưa họ đến sự hiểu biết thêm về lẽ thật, hiện tại; và cả (3) sự mong đợi - trông cậy sự sống đời đời, tương lai.
Tân Ước nói đến sự sống đời đời như điều đã được trong hiện tại và cũng là sự trông cậy trong tương lai. Từ trông cậy không hàm ý sự không chắc chắn. Giây phút chúng ta tin cậy Chúa Cứu Thế làm Cứu Chúa mình, chúng ta có sự sống đời đời như một sở hữu hiện tại (Giăng 5:24) và ưỗ nên kẻ kế tự tất cả những ích lợi của công lao cứu chuộc Ngài, nhưng chúng ta sẽ không kinh nghiệm sự vui mừng thực tiễn của tất cả những điều đó cho đến khi nào chúng ta về đến nhà đời đời của mình. Chúng ta trông cậy với ý nghĩa mong đợi sự sống đời đời trong hình thức cuối cùng của nó, khi chúng ta nhận lãnh thân thể vinh hiển và được buông tha đời đời khỏi tội lỗi, bệnh tật, sự buồn rầu, đau đớn, và sự chết (Philíp 3:20,21; Tít 3:7).
Sự trông cậy này là chắc chắn bổi vì nó được Đức Chúa Trời hứa. Không gì bảo đảm như lời của Đức Chúa Trời, Đấng không thể nói dối, Ngài không thể bị lừa đối, và cũng không lừa dối ai. Không có sự liều lĩnh khi đặt lòng tín nơi điều Ngài phán. Thật vậy, không gì hợp lý hơn cho tạo vật đặt lòng tín nơi Đấng Tạo Hóa mình.
Đức Chúa Trời đã hứa ban sự sống đời đời từ muôn đời về trước. Điều này có thể được hiểu theo hai cách. Trước hết, Đức Chúa Trời đã định từ ừước vô cùng để ban sự sống đời đời cho hết thảy những kẻ đặt lòng tín nơi Đức Chúa Jêsus, và điều Ngài định cũng giống như một lời hứa. Hoặc điều đó có thể hàm ý rằng mọi phước hạnh của sự cứu chuộc đểu nằm trong hình thức phôi thai qua lời hứa về Đấng Mêsi ương Sáng thế Ký 3:15. Điều này ở trước các thời kỳ hoặc được định để bắt đầu bày tỏ ra.
1:3 Tới kỳ chì định, Đức Chúa Trời đã bày tỏ chương trình vinh hiển của sự sống đời đời mà Ngài đã định từ các đời trước. Ngài chưa bày tỏ trọn vẹn chương trình đó trong thời Cựu Ước. Những người tin Chúa lúc ấy có một khái niệm hết sức mù mờ về đời sống sau khi qua đời. Nhưng sự mơ hồ ấy đã biến mất bởi sự hiện đến của Chúa Cứu Thế. Ngài đã "đùng tin lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng" (li Timồtỉiê 1:10). Và tin lành này đã được Phaolô cùng các sứ đồ khác rao truyền ra để làm trọn mạng lệnh Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, qua sự vâng phục Đại Mạng Lệnh.
1:4 Bức thư này được gửi cho Tít, là con thật của Phaolô trong đức tin chung. Nhưng Tít này là ai?
Chúng ta phải chắp nối tiểu sử của ông từ những câu rời rạc trong ba bức thư của Phaolô. Sanh ra là người Hy lạp (Galati 2:3), ông được sanh lại bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus, có lẽ qua chức vụ của Phaolô (Tít 1:4). Một cuộc tranh chiến lúc ấy đã nổi lên dữ dội về việc đâu là tin lành thật. Một bên là Phaolô và tất cả những người đã dạy dỗ sự cứu rỗi bởi ân điển nhờ đức tin, không thêm gì nữa. Còn bên kia là những người theo phong tục Giuđa cứ nhất định rằng phép cắt bì (và vì vậy việc giữ luật pháp) là điều cần thiết cho tư cách công dân loại một trong Nước Đức Chúa Trời. Tít đã ưở thành trường hợp mẫu ữong cuộc ưanh chiến này. Phaolô và Banaba đã đưa ông đến Giêrusalem (Gai. 2:1) để dự hội nghị với các sứ đồ và các trưởng lão. Quyết định của giáo hội nghị là những người ngoại như Tít không phải giữ theo luật pháp và các nghi lễ Do Thái để được cứu (Côngvụ 15:11). Người ngoại không phải trở thành người Do Thái. Người Do Thái cũng không phải trớ thành dân ngoại. Mà, người Do Thái và dân ngoại đều trớ thành một tạo vật mới khi họ đặt lòng tin nơi Chúa Jêsus.
Sau đó, Tít đã tíở thành một trong những người phụ tá đắc lực nhất của Phaolô, phục vụ như một người "giải quyết rắc rối" ở tại Côrinhtô và Cơrết. Trước hết, vị sứ đồ cử ông từ Êphêsô đến Côrinhtô, có lẽ để sửa lại những sự mất trật tự về giáo lý và đạo đức trong Hội Thánh tại đó. Sau đó, khi Tít gặp lại Phaolô ở Maxêđoan, Phaolô hết sức vui mừng khi nghe rằng người Côrinhtô đã đáp ứng tích cực trước những lời khuyên với tư cách sứ đồ của ông (li Côrinhtô 2:12,13; 7:5-7,13-16). Từ Maxêđoan, Phaolô đã sai Tít trớ lại Côrinhtô một lần nữa, lần này để xúc tiến việc quyên góp cho các thánh đồ nghèo ở tại Giêrusalem (li Côrinhtô 8:6,16,17; 12:18). Phaolô đã mô tả ông là "bạn bè tôi, và là người cùng làm việc với tôi ở nơi anh em" (li Côrinhtô 8:23). Chúng ta không biết đích xác Phaolô đã ở với Tít tại Cơrết khi nào, nhưng mọi người thường tín đó là sau lần Phaolô bị bỏ tù thứ nhất ở tại Rôma.
Lời đề cập sau cùng về Tít là trong li Timôthê 4:10. ông đã ở với Phaolô trong lần bị tù thứ hai này, nhưng sau đó Phaolô cho biết Tít đã lìa Phaolô để đến Đamati. Yugoslavia ngày nay. cỏ lẽ Phaolô đã cử ông đến đó mặc dầu giọng văn nói chung trong câu này là của một người cô đem và bị bỏ lại.
Vị sứ đồ đã nói về Tít là con thật của ta trong đức tin chung. Điều này có lẽ hàm ý Phaolô là một công cụ Ương sự quy đạo của Tít, nhưng không nhất thiết như vậy. Phaolô cũng đã gọi Timôthê là con thật của ông trong đức tín (I.Timôthê 1:2), tuy nhiên có thể Timôthê đã là một môn đồ rồi khi Phaolô gặp ông lần đầu (Côngvụ 16:1). Vì vậy câu này có thể hàm ý rằng những người trẻ tuổi bộc lộ những phẩm tánh thuộc linh giống với Phaolô, và rằng trong sự hầu việc Chúa có mối liên hệ như con.
Phaolô ước ao cho người phụ tá thân cận ữẻ tuổi của mình được ân điển, lòng thương xót (bản Kĩ tiếng Việt không có từ 'lòng thương xót") và sự bình an. Trong bối cảnh này, ân điển có
nghĩa là sức mạnh của Đức Chúa Trời cần thiết cho đời sống và sự hầu việc Chúa. Lòng thương xót là tình thương đối với nhu cầu sâu xa của con người. Sự bình an có nghĩa là được thoát khỏi sự lo lắng, sợ hãi và bối rối, bất chấp những hoàn cảnh ưáỉ nghịch. Những điều này đều đến từ Đức Chúa Trời, là Cha, và bối Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta. Vì vậy khi liên kết Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con như là nguồn phương tiện của ân điển, lòng thương xót, và sự bình an, Thánh Linh của Chúa hàm ý sự bình đẳng Ươn vẹn của cả hai.
li. CÁC TRƯỞNG LÃO TRONG HỘI THÁNH (1:5-9)
1:5 Khỉ Phaolô rời Cơrết, có những việc nhất định vẫn cần được sắp đặt, những giáo sư giả cần phải bị bịt miệng, và có một nhu cầu cấp bách để thừa nhận những chỉ dẫn thuộc linh trong hội chúng. Ông đã để Tít ở lại để giải quyết những vấn đề đó.
Chúng ta không biết đức tín Cơ Đốc trước hết đã đến tại Cơrết bằng cách nào. Có lẽ phỏng đoán đúng nhất là những người Cơrết có mặt tại Giêrusalem vào ngày Lễ Ngũ Tuần (Côngvụ 2:11) đã trớ về mang theo tin lành, và sau đó các hội thánh địa phương đã được thành lập.
Chúng ta cũng không biết chắc Phaolô đã ở cùng Tít tại Cơrết vào thời điểm nào. Nhưng chúng ta biết rằng ông đã ghé vào Cơrết một thời gian Ương cuộc hành ưình đến Rôma với tư cách một tù nhân (Côngvụ 27:12), nhưng tình huống ấy khỏ mà cho phép một chức vụ tích cực Ương các hội thánh. Bởi vì sách Công vụ các Sứ đồ không đưa ra lời trưng dẫn nào khác về việc Phaolô ở tại Cơrết, mọi người thường cho rằng chuyến thăm đã xảy ra sau khi ông bị bỏ tù lần đầu tiên ở tại Rôma. sử dụng đến công việc của một thám tử với một ít thông tin của Kinh Thánh, chúng ta có thể diễn lại lộ ưình sau đây từ các câu trưng dẫn khác nhau trong các sách của Phaolô.
Trước hết Phaolô đã đi thuyền từ Ý đến đảo Cơrết ưên đường ông đến châu Á (phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay). Lìa Tít ớ tại Cơrết (Tít 1:5), ồng đi tiếp đến Êphêsô, thủ phủ của châu Á. Tại Ềphêsô, ông giao cho Timôthê thay mặt ông sửa lại những sai ưật về mặt giáo lý đã len lỏi vào đỏ (I.Timôthê 1:3,4). Sau đó ông đi thuyền băng qua biển Aegean đến Maxêđoan để hoàn thành ý định trước hết của ông ương khi ở tù, phải đến thăm Philíp ngay khi được thả (Philíp 1:26). Cuối cùng ồng xuống tây nam băng qua Hy lạp đến Nicôbôli, là nơi ông hoạch định ở lại ứong mùa đông và tại đó ông đã đợi Tít đến gặp ông (Tít 3:12).
Theo Homer, có khoảng chín mươi đến một ưăm thành ở tại Cơrết vào thời của ông, và các hội thánh dường như đã được thành lập ở một số các thành đó. Mỗi thành đều cần phải có các trưởng lão có trách nhiệm được bổ nhiệm.
Các Trưởng Lão
Các trưởng lão, theo ý nghĩa của Tân Ước là những người nam Cơ Đốc trưởng thành có phẩm chất tốt, là người cung ứng vai trò lãnh đạo thuộc linh ữong hội thánh địa phương. Danh hiệu
trưởng lão, chỉ đến sự trưởng thành thuộc linh của người nam, được dịch từ tiếng Hy lạp presbuteros, (sang tiếng Anh là "presbyter"). Hy văn episkopos, được địch là "giám mục", "người coi sóc" hoặc "người giám hộ", cũng được dùng để chỉ đến các trưởng lão, mô tả chức năng của họ là người chăn giữ bầy chiên của Chúa.
Các tên gọi "trướng lão" và "giám mục" thường được hiểu là chỉ đến cùng những người ấy vì các lý do dưới đây. Trong Công vụ các Sứ đồ 20:17, Phaolô kêu gọi các trưởng lão (presbnteroi) từ Êphêsô, trong câu 28, và ông gọi họ là người giám mục (episkopoi). Tương tự, ương I.Phierơ 5:1,2, Phierơ dùng những thuật ngữ này thay đổi nhau. Những phẩm chất của người giám mục [episkopoí) Trong I.Timôthê 3 và những phẩm chất dành cho trưởng lão (presbuteroi) trong Tít Ì về thực chất, đều như nhau.
Trong cách dùng hiện nay, "giám mục" có nghĩa là một tổng giám mục giám sát một giáo khu hoặc một nhóm các hội thánh trong một vùng. Nhưng từ này không bao giờ hàm ý đó ữong Tân Ước. Khuôn mẫu Kinh Thánh là có một số các giám mục ương một hội thánh chứ không phải một giám mục trên nhiều hội thánh.
Cũng đừng nhầm trưởng lão với mục sư ngày nay, là người mà trách nhiệm chính là rao giảng, dạy dỗ và tiến hành các thánh lễ ừong Hội Thánh địa phương. Người ta thường thừa nhận rằng không có người như thế trong Hội Thánh đầu tiên. Các Hội Thánh ban sơ bao gồm các thánh đồ, các giám mục, và các chấp sự (Philíp Ì: Ì) - chỉ có vậy. Hệ thống hàng giáo phẩm chưa xuất hiện cho đến thế kỷ thứ nhì.
Mục sư theo ý nghĩa Tân Ước là một trong các ân tứ phục vụ đặc biệt mà Đấng Christ phục sinh và thăng thiên đã ban cho để gây dựng các thánh đồ cho công việc của chức dịch (Êph. 4:11,12). Trong nhiều phương diện, công việc của các mục sư và các trưởng lão giống nhau; cả hai đều được kêu gọi để chăm sóc và nuôi dưỡng bầy chiên của Chúa. Nhưng hai vai ưò này không bao giờ như nhau. Có thể hiểu mục sư là chức vụ lưu hành, trong khỉ giám mục thường đi liền với một hội thánh địa phương.
Các chức năng của trướng lão được nêu lên một cách chi tiết đáng kể:
1.	Họ chăm sóc và nuôi dưỡng hội thánh Chúa (Côngvụ 20:28; I.Tim. 3:5; I.Phỉ. 5:2).
2.	Họ thức canh để bảo vệ hội thánh khỏi những tấn công, cả từ bên ngoài lẫn bên ương (Côngvụ 20:29-31).
3.	Họ dẫn dắt và quản trị, nhưng bởi sự chỉ dẫn chứ không phải sự thúc ép (I.Tês. 5:12; I.Tim. 5:17; Hét). 13:7,17; Ì.Phi. 5:3).
4.	Họ rao giảng lời Chúa, dạy đỗ đạo lành và phản bác những kẻ đi ngược lại Lởi Chúa (I.Tim. 5:17; Tít 1:9-11)
5.	Họ tránh các cực đoan và phân xử những việc về giáo lý và đạo đức (Côngvụ 15:5,ố; 16:4).
6.	Họ làm gương cho cả bầy bằng đời sống của mình (Hêb.l3:7; ì Phi. 5:3).
7.	Họ tìm cách sửa lại người tín đồ tình cờ phạm bất cứ lỗi lầm gì (Gai. 6:1).
1.	8.	Họ luôn phải tỉnh thức về lỉnh hồn của các Cơ Đốc nhân trong hội thánh địa phương với tư cách là những người sẽ phải khai trình (Hêb 13:17).
9.	Họ thỉ hành chức vụ cầu nguyện, nhất là với những người đau (Gỉacơ 5:14,15).

10.	Họ phải tham gia vào việc lo cho các thánh đồ nghèo (Côngvụ 11:30).
11.	Họ dự phần trong việc tiến cử những người có ân tứ vào công việc mà Chúa đã kêu gọi họ (I.Tim. 4:14).
Rõ ràng là ương hội thánh đầu tiên, các trưởng lão được chỉ định bởi các sứ đồ và những người đại diện họ (Công vụ. 14:23; Tít 1:5). Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các sứ đồ và những người đại diện họ có quyền lập một người làm trưởng lão. Để trỏ thành một giám mục, phải có sự ban sức của Đức Chúa Trời và sự sẵn lòng của con người. Duy Thánh Linh mới có thể lập một người làm giám mục hoặc giám hộ (Côngvụ 20:28), nhưng người ấy phải ước ao công việc này (I.Tim 3:1). Phải có sự hòa ừộn ấy giữa Đức Chúa Trời và con người.
Ban đầu, khi các hội thánh địa phương được lập vào thời các sứ đồ, không có các trưởng lão; tất cả những người tin Chúa đều mới quy đạo. Nhưng khi thời gian trôi qua, Đức Chúa Trời chuẩn bị những người nhất định cho chức vụ quan ữọng này. Bái vì Tân Ước chưa có trong hình thức viết, Cơ Đốc nhân nói chung không biết các phẩm tinh và phận sự của trưởng lão. Chỉ có các sứ đồ và những người phụ tá họ biết rõ. Trên cơ sở sự hiểu biết đó, họ đã chọn ra những người đáp ứng các tiêu chuẩn của Chúa và công khai nêu tên họ như đã nói.
Ngày nay chúng ta có Tân Ước đầy đủ. Chúng ta biết trướng lão phải là người thế nào và những bổn phận của trưởng lão là gì. Khi thấy những người đủ tư cách đang hầu việc Chúa tích cực với tư cách những người coi sóc, chúng ta công nhận họ (I.Tês. 5:12) và vâng phục họ (Hêb 13:17). Đây không phải là vấn đề sự lựa chọn của chúng ta mà là việc công nhận những người Chúa đã dấy lên cho công việc này.
Các phẩm chất của trướng lão được thấy ừong I.Timôthê 3:1-7 và ở đây, ương sách Tít. Đôi khi chúng ta nghe các ý kiến cho rằng nếu đây là những yêu cầu, thì ngày nay không có giám mục. Ý tưởng này hạ thấp thẩm quyền của Kinh Thánh bằng cách hàm ý rằng những lời này không có ý định ấy khi được viết ra. Không có gì là không hợp lý hoặc không đạt được với các tiêu chuẩn đã được cho. Chúng ta để lộ tình Ưạng thuộc linh thấp kém của chính mình khi coi Kinh Thánh là quá lý tướng.
1:6 Trưởng lão phải là những người không chỗ trách được, tức là có sự ngay thẳng không bị thắc mắc. Không lời cáo tội nào về giáo lý giả hoặc cách cư xử không đúng quy định có thể làm chứng nghịch cùng họ. Điều đó không có nghĩa là họ vô tội, nhưng nếu họ phạm những sai trái nhỏ, họ được thúc giục để sửa ngay lại bằng cách xưng tội với Chúa, xin lỗi người bị hại, và đền bổi, nếu có thể được.
Phẩm chất thứ hai, đỏ là họ phải là chồng của một vợ. Điều này được hiểu
theo ít nhất bảy cách khác nhau: (1) là người đã lập gia đình; (2) không được ly dị; (3) không tái hôn sau khi ly dị; (4) không được tái hôn sau khi người vợ thứ nhất qua đời; (5) người ấy không theo chủ nghĩa đa thê; (ó) không có tình nhân hoặc vợ lẽ; (7) nói chung, người ấy phải là người chồng chung thủy và là tấm gương về đạo đức nghiêm nhặt.
Nếu cụm từ chồng chỉ một vự có nghĩa là người ấy phải lập gia đình, thì cùng lý luận đó, người ấy phải có con cái, bới vì lời tuyên bố ương cùng một câu rằng con cái người ấy phải tín Chúa. Chắc chắn trưởng lão nên có gia đình để có thể xử lý các nan đề gia đình một cách khôn ngoan hơn trong hội thánh. Nhưng câu này chắc chắn không cấm bất cứ người nam chưa lập gia đình nào trong chức vụ trướng lão.
Có lẽ điều này không hàm ý người ấy không được ly dị ương bất cứ tình huống nào, bởi vì Chúa Cứu Thế đã dạy rằng ly dị được phép ít nhất là trong một trường hợp (Math 5:32; 19:9).2 Câu này cũng không bị coi là tuyệt đối cấm tái hôn sau khi ly dị trong mọi trường hợp. Ví dụ, một người tin Chúa hoàn toàn vô tội có thể bị người vợ không tín Chúa ly dị, sau đó người ấy tái hôn. Trong trường hợp này, người tin Chúa không phải chịu trách nhiệm. Bởi vì cuộc hôn nhân đầu bị tan vỡ bởi sự ly dị và tái hôn của người bạn đời chưa tin Chúa; người ấy được tự do để tái hôn.
Cách giải thích rằng tình trạng đủ điều kiện cho chức vụ trướng lão sẽ bị tước mất nếu người ấy tái hôn sau khi vợ thứ nhất qua đời đã bị loại vì một nguyên tắc được tuyên bố ương I.Côr. 7:39: "Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu; nếu chồng chết, vợ được tự do, muốn lấy ai tuy ý, miễn là theo ý Chúa."
Nhất định cụm từ chổng chỉ một vợ hàm ý rằng người trưởng lão không được theo chủ nghĩa đa thê cũng không được có vợ lẽ hoặc tình nhân. Tóm lại điều này hàm ý rằng đời sống hôn nhân của người ấy phải là tấm gương trong sạch cho bầy chiên.
Ngoài ra người ấy cũng phải có các con tin Chúa, không dược bị cáo là buông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Hơn cả những gì hầu hết chúng ta quan tâm thú nhận, Kinh Thánh buộc cha mẹ phải chịu ưách nhiệm về kết quả thể nào của con cái (Châmngôn 22:6). Khi một gia đình được quản trị tốt và huấn luyện đầy đủ bằng lời Chúa, con cái thường theo gương tin kính của cha mẹ. Dầu không quyết định sự cứu rỗi của con cái mình, người cha có thể chuẩn bị con đường của Chúa bằng sự dạy dỗ tích cực qua lời nói, kỷ luật yêu thương, ưánh sự giả hình và không nhất quán trong đời sống chính mình.
Nếu con cái tiêu xài hoang phí và nghịch cùng thẩm quyền của cha mẹ, Kinh Thánh quy ừách nhiệm cho người cha. Sự nuông chiu và dễ dãi của người cha sẽ bị khiển ưách. Nếu không quản ưị tốt chính gia đình mình, không có khả năng người ấy là một trưởng lão phù hợp, bởi vì nguyên tắc này được áp dụng cho cả hai trường hợp (I.Tim. 3:5).
Một vấn đề là, yêu cầu con cái tin Chúa chỉ áp dụng bao lâu mà con cái còn sống dưới quyền cha mẹ trong gia đĩnh, hay cả khi chúng đã sống xa khỏi gia đình? Chúng tôi ủng hộ quan niệm đầu, tuy nhiên phải nhớ rằng sự đào
luyện của gia đình là một ưong những nguyên tắc quyết định tâm tánh cơ bản về sau.
1:7 Giám mục là người quản lý nhà Đức Chúa Trời. Không phải người ấy giúp coi sóc hội thánh của mình. Người ấy đại diện Chúa để ưông coi các công việc Chúa trong hội thánh của Chúa. Lần thứ nhì lời này được nhắc cụ thể rằng người ấy phải không chỗ trách được - chắc chắn đây là sự lập lại để nhấn mạnh. Chúng ta không phải nghi ngờ - người ấy phải vượt trên mọi lời chê ưách về mặt giáo lý lẫn đạo đức, không nên kiêu ngạo. Nếu một người ương bướng, không có khả năng nhìn thấy điều đúng nơi những người khác mình, nếu người ấy không thuận phục, không kiên nhẫn với những ý kiến ngược với mình, thì người ấy không thích hợp để làm người lãnh đạo thuộc linh. Trưởng lão phải là người ôn hòa, không phải là kẻ độc tài hống hách.
Người ấy không nên giận dữ. Nếu tánh khí thất thường, hay thay đổi, người ấy phải học kiềm chế. Nếu có tánh nóng nảy, thì không bao giờ được bộc lộ.
Người ấy không được ghiền rượu.
Trong nền văn hóa của chúng ta, điều này dường như quá sơ đẳng nên ít khi cần đề cập. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng Kinh Thánh được viết ra cho mọi nền văn hóa. Trong những xứ sở rượu được các Cơ Đốc nhân sử dụng như một thức uống bình thường, có nguy hiểm của hành vi buông thả hoặc mất tự chủ. Sự thiếu tiết độ đó chính là quan điểm ở đây.
Kinh Thánh phân biệt sử dụng rượu với lạm dụng rượu. Dùng rượu vừa phải như một thức uống được phép khi Chúa Jêsus biến nước thành rượu ở tại đám cưới Cana (Giăng 2:1-11). Dùng rượu cho mục đích chữa bệnh như Phaolô đã khuyên Timôthê (I.Timôthê 5:23; cũng xem Châm 31:6). Việc lạm dụng rượu và các thức uống mạnh bị lên án trong Châm 20:1; 23:29-35. Mặc dầu lời Chúa không bảo kiêng rượu hoàn toàn, có một tình huống đòi hỏi phải kiêng ưánh, đó là khi việc uống rượu gây tổn hại đến một anh em yếu đuối hơn hoặc khiến người ấy bị vấp ngã (Rôma 14:21). Đây là sự cân nhắc quan trọng hơn đã khiến đại đa số các Cơ Đốc nhân tại Bắc Mỹ kiêng rượu hoàn toàn.
Đối với người trưởng lão, vấn đề không phải cấm rượu hoàn toàn, mà là việc sử dụng rượu quá mức đẫn đến những cãi vả ồn ào.
Người ấy cũng không được hung tàn. Không được sử dụng sức mạnh đả thương người khác. Chúng ta đã nghe có các vị trong hàng giáo phẩm có tánh độc đoán đôi khi đánh các thành viên ương ngạnh trong giáo phận của họ. Kiểu hăm đọa trấn áp này bị cấm đối với một giám mục.
Người ấy không được tham lợi, quyết tâm làm giàu quá độ, bất chấp phương tiện sử dụng. Điều đó là đúng, như Samuel Johnson đã nói, rằng "lòng tham bạc vàng, mất cảm xúc và tàn nhẫn là sự bại hoại cuối cùng của con người thoái hóa biến chất." Một trưởng lão thật có thể nói với Phaolô: "Tôi chẳng tham bạc, vàng, hay là áo xống của ai hết" (Côngvụ 20:33).
1:8 Về mặt tích cực, giám mục phải là người hay tiếp khách. Nhà người ấy
phải luôn mở cửa cho các khách lạ, những người có các nan đề riêng, những kẻ ngã lòng và bị áp bức. Đó phải là nơi của tình thông công Cơ Đốc vui vẻ, và nơi mọi người khách đều được đón tiếp là chính Chúa.
Tiếp theo, trưởng lão phải là người bạn với người hiển - người hiền hoặc điều lành. Lời nói hoặc các sinh hoạt và các mối giao hảo của người ấy phải cho thấy người ấy biệt mình khỏi tất cả những gì mờ ám, đáng ngờ hoặc sai ưáỉ.
Người ấy phải là người khôn ngoan. Nghĩa là phải thận trọng, có suy xét, biết làm chủ chính mình. Cùng từ này được sử dụng Ương Tít 2:2,5,6,12 với hàm ý sáng suốt, tiết độ và tỉnh táo.
Khi giao thiệp với người khác, trưởng lão phải là người công bình. Với Chúa, người ấy phải thánh sạch. Với chính mình, người ấy phải tiết độ. Đó là điều Phaolô muốn nói đến trong Galati 5:22,23: "Trái của Đức Thánh Linh là... tiết độ." Hàm ý mọi đàm mê và ưa thích của người ấy đều được kiểm soát để vâng phục Đấng Christ. Mặc dù sức mạnh ấy chỉ có thể đến bởi Đức Thánh Linh, cũng phải có sự kỷ luật và sự hợp tác về phía người tín Chúa.
1:9 Người giám mục phải vững vàng ương đức tín, người ấy phải bền đỗ giữ những giáo lý thuộc lỉnh lành mạnh mà Đức Chúa Jêsus và các sứ đổ đã dạy dỗ, ấy là những điều chép Ương Tân Ước chúng ta phải giữ. Chỉ cách ấy mới đem lại cho các thánh đồ một chế độ cân đối về đạo lành, và bịt miệng những kẻ nói nghịch cùng lẽ thật.
Đó là những phẩm tánh của người dìu dắt tâm linh ữong hội thánh địa phương. Cần phải lưu ý, không điều gì về tài khéo thuộc thể, thành tựu học vấn, địa vị xã hội hoặc sự nhạy bén về kinh doanh được nói đến ở đây. Một người quét đường gù lưng, chất phát và không biết chữ, có thể đủ tư cách làm trưởng lão bởi vì tầm vóc thuộc linh của người ấy. Không đúng khi cho rằng những phẩm chất khiến một người thành công ửong kinh doanh cũng làm người ấy thích hợp với vai ưò lãnh đạo ương hội thánh.
Một điểm nữa cần phải được đề cập. Hình ảnh nổi lên về một người trưởng lão tin kính không phải là người sắp xếp cho các diễn giả, chi tiền bạc, hợp đồng việc sửa chữa cao ốc, và thế là đủ! Người trưởng lão đích thực là người dự phần sâu sắc và sống động trong đời sống tâm linh của hội thánh, lời dạy dỗ và khuyên bảo, khích lệ, quở trách và tỉa sửa của mình.
HI. SAI PHẠM TRONG HỘI THÁNH (1:10-16).
1:10 Trong Hội Thánh đầu tiên có "sự tự do của Thánh Linh", tức là sự tự do cho những người dự phần trong các buổi nhóm được Thánh linh hướng dẫn. Phaolô mô tả đó là một buổi nhóm cỏi mớ ương I.Côrinhtô 14:2ố "Hỡi anh em, nên nói thể nào? Khi anh em nhóm lại với nhau, ưong anh em, ai có bài ca, hoặc bài giảng dạy, hoặc lời tỏ sự kín nhiệm, hoặc nói tiếng lạ, hoặc giải tiếng lạ chăng? Hãy làm hết thảy cho được gây đựng." Thật là một tình huống lý tưởng, khi Thánh Linh của Chúa tự do hành động qua nhiều thành viên khác nhau trong Hội Thánh. Nhưng bản chất con người là, bất cứ nơi nào có sự tự đo
như vậy, hầu như lúc nào bạn cũng thấy có những người lao vào đó để lạm dụng với những giáo lý giả, bới lông tàm vết không đem lại gây dựng, hoặc những điều lan man dông dài dường như bất tận, thiếu vắng Thánh Linh.
Điều này đã xảy ra trong các hội thánh ở tại Cơrết. Phaolô nhận ra rằng cần có vai ữò lãnh đạo thuộc linh mạnh mẽ để kiểm soát những sự lạm dụng và để giữ gìn sự tự do của Thánh Linh. Ông cũng nhận biết rằng sự thận ương hết sức là cần thiết khi chỉ định các trướng lão hoàn toàn đủ tư cách. Vì vậy ở đây ông nhắc lại những điều kiện cần nhắc nhở ữong sự bổ nhiệm các trưởng lão trong các Hội Thánh.
Có nhiều người chẳng chịu vâng phục đã nổi lên khinh thường thẩm quyền của các sứ đồ và chối bỏ sự dạy đỗ của họ. Những kẻ đó hay nói hư không và phỉnh dô. Lời nói của họ không đem lại những ích lợi tâm linh mà cướp mất những lẽ thật của con dân Chúa và đưa họ vào ưong sai lầm.
Những kẻ gây rối chủ yếu là những người thuộc phái cắt bì, tức là những giáo sư Do Thái xưng mình là Cơ Đốc nhân song cứ khăng khăng Cơ Đốc nhân phải chịu cắt bì và giữ luật pháp theo nghi thức. Đây rõ ràng là sự chối bỏ công lao đầy đủ ươn vẹn của Đấng Christ.
1:11 Những người như thế phải bị bịt mồm. Họ phải học biết rằng hội thánh không phải là một cộng đồng theo chế độ dân chủ, và sự tự do ngôn luận có những hạn chế. Họ đã phá đổ cả nhà người ta. Điều này có gợi cho thấy họ đang bán lậu các giáo lý độc hại tại các nhà riêng không? Đó là một phương cách được ưa thích của những kẻ tà giáo (II.Timôthê 3:6). Động cơ của họ cũng rất đáng ngờ. Họ chỉ vì tiền, sử dụng chức vụ như bức bình phong để kinh doanh sinh lợi. Sứ điệp của họ lôi kéo khuynh hướng giữ luật pháp ương con người, khuyến khích người ta tín rằng mình có thể được Đức Chúa Trời ưa chuộng thông qua những động cơ tôn giáo dầu đời sống bại hoại và ô uế. Họ vì mối lợi đáng bĩ mà dạy điều không có phép dạy.
1:12 Ở đây Phaolô nhắc nhở Tít về loại người ông đang chăm lo. Lời mô tả thẳng thừng và chua chát lạ lùng thật đúng với các giáo sư giả nói riêng và người Cơrết nói chung, ông trích lời của Epimenides, một ữong những phát ngôn nhân về thơ ca của chính họ, sống vào khoảng năm 600 T.C., gọi họ là những kẻ chuyên nói dối, thú dữ, ham ăn mà làm biếng. Dường như mỗi dân tộc đều có các đặc trưng của dân tộc mình, nhưng ít có dân tộc nào có thể thắng hơn người Cơrết Ương tình trạng suy đồi này. Họ là những người nghiện nói dối và mê nói dối. Họ giống như các con thú dữ, sống để thỏa mãn những đàm mê thô tục và điên cuồng. Rất ghét làm việc và ham mê ăn uống, sống hoàn toàn ở nhà bếp chứ không ở nhà nguyện!.
1:13 Vị sứ đồ khẳng định lời mô tả bản chất ấy là chính xác. Tít phải làm việc với những nguyên liệu thô không hứa hẹn - đủ để làm nản chí bất cứ nhà truyền giáo nào! Nhưng Phaolô không loại bỏ những người ấy hoặc khuyên Tít bỏ họ đi. Tin lành có hy vọng cho
những con người tệ hại nhất. Vì vậy, Phaolô khuyên người phụ tá của ông hãy quở nặng họ, hầu cho họ có đức tin Cơ Đốc vẹn lành hay lành mạnh. Một ngày kia, những người này không những có thể là những tín hữu gương mẫu, mà còn là những trưởng lão tin kính ương các hội thánh địa phương. Câu này tràn đầy sự khích lệ cho những nhân sự Cơ Đốc ữong các cánh đồng gian khó ừên thế giới (có cánh đồng nào là không khó khăn?). Vượt trên tánh khí thô lổ, sự ngu dốt và thái độ không đáp ứng của người dân, luôn có khải tượng họ sẽ tiở nên các thánh đồ đầy ân điển, thanh sạch và kết quả.
1:14 Để quở nặng các giáo sư giả, Tít phải cảnh cáo họ chớ nghe những chuyện huyễn của người Giuđa, và điểu răn của người ỉa trái với lẽ thật. Những người theo phong tục Do Thái sống ữong một thế giới ảo tưởng mang màu sắc tôn giáo và các nguyên tắc tập trung quanh các thức ăn sạch và không sạch, giữ các ngày, và kiêng kỵ sự ô uế theo nghi thức. Chính vì điều đó mà Phaolô đã viết Ương Côlôse 2:23: "Dầu bề ngoài có vẻ khôn ngoan, là bởi thờ lạy theo ý riêng, cách khiêm nhượng và khắc khổ thân thể mình; nhưng không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt."
1:15 Điều vị sứ đồ nói tiếp đã khiến dấy lên một sự giải thích sai lạc đến nỗi cần phải có một sự giải thích chi tiết. Ông viết: "Mọi sự là tinh sạch cho những người tinh sạch, nhưng cho những kẻ dơ dày và chẳng tin, thì không sự gì là tinh sạch cả; trái lại, tâm thẩn và lương tâm họ là dơ dày nữa."
Nếu chúng ta lấy câu mọi sự là tinh sạch cho những người tinh sạch ra khỏi văn mạch như một tuyên bố của lẽ thật tuyệt đối ừong mọi lãnh vực của đời sống, chúng ta gặp rắc rối! Mọi sự đều không tinh sạch, ngay cả đối với những người có tâm ưí ữong sạch. Song, người ta thực tế đã dùng câu này để chứng minh những tạp chí suy đồi, những phim ảnh khiêu gợi, và thậm chí bản thân sự vô luân là đúng. Đây là điều Phierơ gọi là sự xuyên tạc Kỉnh Thánh "chuốc lấy sự hư mất riêng về mình" (II.Phierơ3:lố).
Phải hiểu rõ rằng câu này hoàn toàn không liên quan gì đến những điều tội lỗi bị Kinh Thánh lên án. Câu tục ngữ này phải được hiểu ương ánh sáng bối cảnh của nó. Phaolô không nói về những vấn đề mang tính đạo lý dứt khoát, hoặc những việc vốn là đúng hoặc là sai. Mà ông đang luận đến những vấn đề không quan ưọng về mặt đạo đức, những điều chỉ là sự ô uế về mặt nghỉ thức dành cho một người Giuđa sống dưới luật pháp nhưng lại hoàn toàn hợp pháp đối với một Cơ Đốc nhân sống dưới ân điển. Ví dụ rõ ràng là việc ăn thịt heo. Dân sự Chúa bị cấm ăn thịt heo trong Cựu Ước, nhưng Chúa Jêsus đã thay đổi tất cả điều đó khi Ngài phán rằng không điều gì vào ương một người có thể làm ô uế người ấy (Mác 7:15). Khi nói điều này, Ngài công bố mọi thức ăn đều sạch (Mác 7:19). Phaolô đã lập lại lẽ thật này khi ông nói: "Vả, ấy chẳng phải là đồ ăn làm cho chúng ta được đẹp lòng Đức Chúa Trời; nếu chúng ta ăn, chẳng được ích gì, bằng không ăn, cũng chẳng tổn gì."
(I.Côr. 8:8). Khi ông nói: "Mọi sự là tinh sạch cho những người tỉnh sạch," ông
hàm ý rằng đối với những người tin Chúa đã được tái sanh, mọi thức ăn đều là sạch, nhưng cho những kẻ dơ dày và chẳng tin, thì không sự gì là tinh sạch cả. Không phải thức ăn người ta ăn làm ô uế người ấy nhưng chính là điều ra từ tấm lòng người ấy (Mác 17:20-23). Nếu đời sống bên ương của một người bị ô uế, nếu người ấy không có đức tín đặt nơi Chúa Jêsus, thì không có gì là tinh sạch đối với người ấy. Việc tuân giữ các nguyên tắc về chế độ ăn không ảnh hướng gì đến người ấy. Hom bất cứ điều gì khác, người ấy cần phải được biến đổi, cần tiếp nhận sự cứu rỗi như một sự ban cho nhưng không, thay vì cố gắng kiếm được điều đó qua các nghi lễ và tinh thần giữ luật pháp. Chính tâm trí và lương tâm của những người ô uế đã bị bại hoại. Cách suy nghĩ và sức mạnh đạo đức của họ đều đã bị ô uế. Đây không phải là vấn đề ô uế về nghi thức bề ngoài, mà là sự bại hoại và suy đồi bên ương.
1:16 Rõ ràng khi nói về các giáo sư giả, tức là những người theo phong tục Giuđa, Phaolô bảo họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm của họ thì đểu từ chối Ngài. Họ giả vờ là những tín hữu Cơ Đốc, nhưng sự thực hành của họ không đi đôi với lời xưng nhận của họ. Để lời quở trách thêm nhức nhối, vị sứ đồ cáo họ là đáng ghét, trái nghịch, và không thể làm một việc lành nào hết. Cách cư xử của cá nhân họ thật đáng ghê tởm. Trước mặt Chúa, cách cư xử của họ là Hiệt bản cáo ừạng về sự ưái nghịch ngu muội. Còn về việc lành đối với Chúa hoặc con người, họ không xứng đáng. Có phải vì liên hệ ràng buộc của tình yêu Cơ Đốc, mà Phaolô phải nói về những người khác cách mạnh mẽ như vậy không? Câu ưả lời là một từ có được nhấn mạnh! Tình yêu thương không bao giờ che đậy tội lỗi. Những người này đang làm hỏng phúc âm, không tôn Ưọng Thân vị và công lao của Chúa Jêsus, lừa dối linh hồn người ta. Chiều chuộng những kẻ lừa dối đó là phạm tội.
IV. Sự THỰC HÀNH TRONG HỘI THÁNH (2:1-15)
2:1 Đời sống của các giáo sư giả là một sự phỉ báng (libel) chứ không phải Kinh Thánh (Bible). Qua cách cư xử, họ chối bỏ những lẽ thật quan ừọng của đức tin. Ai có thể lường được những tổn hại của lời chứng Cơ Đốc bởi những kẻ mạo xưng là thánh khiết nhưng sống giả đối? Công việc được giao cho Tít (và hết thảy những tôi tớ thật của Chúa) là phải dạy điều hiệp với đạo lành. ổng phải thu hẹp khe hở khó chịu giữa môi miếng của dân sự Chúa với đời sống họ. Câu này thật sự là ý chủ đạo của bức thư này - là nếp sống thực hành đạo lý lành là qua các việc lành. Các câu sau đây cho các ví dụ thực tiễn cho thấy các việc lành này phải như thế nào.
2:2 Trước hết chúng ta đến với những người già cả - không phải là các trưởng lão với hàm ý chức vụ, mà là những người nam có tuổi và trưởng thành. Họ phải tiết độ. Tức là có chừng mực ương việc sử dụng rượu, nhưng mở rộng ra có nghĩa cẩn thận trong mọi
lãnh vực cư xử. Họ phải nghiêm trang và đàng hoàng, đúng vậy, nhưng xin đừng có u sầu! Những điều khác đã đủ ưu phiền cho họ rồi. Những người lớn tuổi phải khôn ngoan, tức là quân bằng và thận ương. Họ phải có đức tin. Tuổi tác khiến một số người chai cứng, cay đắng và bi quan. Những người có đức tín lành mạnh thì có lòng cảm tạ, tính thần lạc quan và bầu bạn tốt. Họ phải vẹn lành trong tình yêu thương. Tình yêu thương không ích kỷ, biết nghĩ đến người khác và tự bày tỏ qua sự ban cho. Họ cũng phải mạnh mẽ trong sự nhịn nhục. Tuổi tác có những yếu đuối và những bất năng, thường khó chấp nhận. Những người vẹn lành Ương sự nhịn nhục bởi ân điển chịu các hoạn nạn với thái độ can đảm.
2:3 Các bà già cũng phải có thái độ khôn ngoan. Hãy giải cứu mình khỏi những người phụ nữ nhẹ dạ, suy nghĩ của họ chỉ tập trung vào những vấn đề phù phiếm! Họ không được nói xấu. Từ Phaolô dùng ở đây là từ Hy lạp dành cho ma quỷ [dlâboỉos). Từ này thích hợp bởi vì ngồi lê mách lẻo với ác ý là điều ác trong nguồn gốc và bản chất. Họ chớ nô lệ cho sự say sưa. Thật ra, họ không được làm nồ lệ cho bất cứ thức ăn, thức uống hoặc loại thuốc nào. Mặc dầu không được giao cho chức vụ dạy dỗ trước mọi người trong Hội Thánh, những người nữ lớn tuổi được ủy thác việc dạy dỗ ương gia đình. Ai có thể lường hết được tiềm năng của một chức vụ như thế!
2:4 Nói cụ thể, người nữ lớn tuổi phải dạy dờn bà trẻ tuổi. Những năm tháng học tập Kinh Thảnh và kinh nghiệm thực tế giúp người ấy có thể truyền lại những lời dạy dỗ giá trị cho những người mới vào đời. Nếu không, mỗi thế hệ mới sẽ phải học tập một cách đau thương, lập lại những lỗi lầm ưong quá khứ. Dầu ở đây trách nhiệm dạy dỗ được nấy trên những người phụ nữ lớn tuổi, bất cứ người trẻ tuổi khôn ngoan nào cũng sẽ nuôi dưỡng tình bạn với những Cơ Đốc nhân tín kính lớn tuổi hơn và tìm kiếm lời khuyên và sự sửa dạy của họ.
Thiếu nữ ưẻ phải được dạy để biết yêu chổng mình. Điều này còn nhiều hàm ý nữa chứ không phải chỉ hôn chồng khi chồng rời nhà đi làm. Có vô số cách để vợ có thể bày tỏ sự tôn ưọng thực sự đối với chồng - bằng cách thừa nhận vai trò làm đầu của chồng ương gia đình, không thực hiện những quyết định quan ữọng nếu không có ý kiến của chồng, bằng cách giữ cho nhà cửa ngăn nắp, lưu ý đến diện mạo cá nhân, bằng cách sống trong khả năng kinh tế của họ, bằng cách xưng nhận tội kịp thời, bằng cách tha thứ bởi ân điển, bằng cách giữ cho đường dây truyền thông luôn cởi mở, bằng cách ưánh những lời chỉ ừích hoặc mâu thuẫn với chồng ở trước mặt người khác, và hậu thuẫn khi sự việc trục ưặc.
Họ phải được dạy để yêu con mình -bằng cách đọc Kinh Thánh và cầu nguyện với chúng, bằng cách ở nhà khi chúng từ ừường hoặc nơi chơi đùa trở về, bằng cách kỷ luật dứt khoát và công bằng, bằng cách làm gương cho chúng sự hầu việc Chúa thay vì hầu việc thế gian - và địa ngục.
2:5 Phụ nữ trẻ tuổi cũng phải được dạy để có nết na. Nghĩa là có ý thức tinh tế về những gì thích hợp đối với họ với tư cách người Cơ Đốc và ưánh những thái cực. Họ cũng phải trinh chánh, chung thủy với chồng mình và tránh sự ô uế trong tư tưởng, lời nói, hoặc hành động. Phải biết trông nom việc nhà. Phải nhận biết rằng đây là sự hầu việc Chúa, có thể được làm vì sự vinh hiển của Chúa. Những người nữ lớn tuổi phải tìm cách khắc sâu giá ưị cao quý của việc phục vụ Chúa ừong gia đình với tư cách người vợ, người mẹ hem là làm việc ương ngành kinh doanh hoặc buôn bán mà bỏ bê gia đình và nhà cửa. Những thiếu nữ ừẻ phải được dạy để biết ở lành - cách sống vì người khác, biết tiếp đãi khách, có ân hậu và rộng lượng, không ích kỷ và khư khư giữ lấy cho mình. Họ phải vâng phục chổng mình, công nhận chồng là đầu gia đình. Nếu người vợ cỏ tài và năng lực hơn chồng mình, thay vì cai trị chồng, phải khích lệ và giúp đỡ chồng tích cực hom Ưong vai ưò lãnh đạo gia đình và trong sự hầu việc Chúa tại hội thánh địa phương. Nếu bị cám dỗ để rầy rà, phải chống lại cám đỗ ấy và khen ngợi chồng thay vào đó. Mọi điều đó nhằm giữ cho dạo Đức Chúa Trời không bị chê bai hoặc mang tiếng xấu. Xuyên suốt bức thư này, Phaolô biết rõ những cách làm cho đạo của Đức Chúa Trời bị chê trách bơi đời sống không nhất quán của con dân Ngài.
2:6 Phaolô không khuyên Tít dạy dỗ đơn bà trẻ tuổi. Vì thận Ưọng, chức vụ này được dành cho những người nữ lớn tuổi. Nhưng Tít được dặn hãy khuyên những người tuổi trẻ, và lời khuyên đặc biệt là họ phải ở cho có tiết độ và kiểm soát chính mình. Một lời thích hợp -bởi vì tuổi ưẻ là thời kỳ nhiệt tình tràn trề, năng lực không dứt, và những thôi thúc cháy bỏng. Trong mọi lãnh vực của đời sống, họ cần phải học tiết chế và quân bình.
2:7 Phaolô cũng có một lời khuyên đặc biệt đành cho Tít. Là người được giao cho chức vụ công khai ương các Hội Thánh, Tít phải cẩn thận để nêu gương nhất quán về việc lành. Phải có sự song hành gắn bó giữa lời dạy dỗ với cách cư xử của mình. Sự dạy dỗ của Tít phải được đặc trưng bởi sự thanh sạch, nghiêm trang và không bại hoại. Nghiêm trang có nghĩa là sự dạy dỗ đó phải phù hợp với đức tín đã được ban phát cho các thánh đồ một lần đủ cả. Qua sự nghiêm trang, Phaolô nhấn mạnh rằng sự dạy dỗ ấy phải có giá trị và khôn ngoan. Không bại hoại, một phẩm tánh thật đáng buồn đã bị loại bỏ ừong hầu hết các bản Kinh Thánh hiện đại,3 có liên quan đến người giáo sư chân thật không thể sai trật so với con đường của lẽ thật.
2:8 Nói năng phải lời, không chỗ trách được là thoát khỏi bất cứ điều gì khiến phải bị bắt bẻ chống đối. Nói năng không rơi vào những vấn đề phụ, những giáo lý mới lạ, những quan điểm kỳ quặc, sai trật, và những điều tương tự. Loại chức vụ này không thể bẻ bác được. Những kẻ chống trả đạo lành phải xấu hổ vì không tìm được một khe hở nào ữong binh giáp của người tin Chúa.
Không luận chứng nào hiệu quả cho bằng một đời sống thánh khiết!
2:9 Bây giờ là các huấn thị đặc biệt đành cho các nô lệ. Chúng ta nên nhớ rằng Kinh Thánh thừa nhận sự tổn tại của các thể chế, song không nhất thiết ủng hộ. Ví dụ Cựu ước ký thuật đời sống đa thê của nhiều vị tộc trưởng, song đa thê không bao giờ là ý định của Đức Chúa Trời dành cho dân sự Ngài. Đức Chúa Trời không bao giờ ủng hộ những bất công và độc ác của sự chiếm hữu nô lệ; Ngài sẽ bắt những người chủ này phải khai trình trong ngày hầu đến. Đồng thời Tân Ước không ủng hộ việc lật đổ chế độ chiếm hữu bằng cách mạng vũ ưang. Mà lên án và loại bỏ những sự lạm dụng nô lệ bằng quyền phép của phúc âm. Lịch sử cho thấy những điều ác của chế độ nô lệ đã biến mất bất cứ nơi nào lời của Chúa được rao giảng và dạy dỗ rộng rãi.
Nhưng trong lúc này, khi mà tình Ưạng nô lệ vẫn còn tổn tại, người nô lệ không bị loại khỏi điều tốt nhất Ương Cơ Đốc giáo. Người ấy có thể là một lời chứng về quyền phép biến đổi của Đấng Christ, và có thể tô điểm cho sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời là Cứu Chúa chúng ta. Nhiều chỗ trong Tân Ước được dành ra cho các nô lệ nhiều hơn là những người cầm quyền ưên các dân tộc! Đây có lẽ là một manh mối về tầm quan ương tương đương của họ trong nước Đức Chúa Trời. Các tôi tớ Cơ Đốc nhân phải vâng lời chủ, trừ khi điều đó có nghĩa là không vâng lời Chúa. Trong trường hợp đó, họ sẽ phải từ chối và nhịn nhục chịu những hậu quả với tư cách người tin Chúa. Họ phải đem lại sự thỏa mãn ương mọi phương diện, tức là phải hiệu quả cả về số lượng lẫn chất lượng. Toàn bộ sự phục vụ như vậy có thể được làm như làm cho Chúa và sẽ được chính Ngài ban thưởng đầy đủ. Họ không được cãi trả hoặc trâng ưáo. Nhiều nô lệ đã có được đặc quyền đưa chủ mình đến với Chúa Jêsus vào những ngày đầu của Cơ Đốc giáo, phần lớn do sự khác biệt quá hiển nhiên giữa các nô lệ ngoại giáo và chính họ.
2:10 Một ương những khác biệt rõ rệt nhất đó là người Cơ Đốc không đầu hàng trước tội lỗi thường gặp nơi các nô lệ khác như, ăn cắp. Tiêu chuẩn đạo đức Cơ Đốc ràng buộc họ với sự chân thật nghiêm nhặt. Có lạ gì khi những nô lệ Cơ Đốc được đòi một giá cao hơn ở nơi đấu giá? Nói chung họ được dạy phải bày tỏ sự trung thành tuyệt đối và ngay thẳng. Họ phải hoàn toàn đáng tin cậy và vì vậy làm cho tôn quý đạo Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta trong mọi phương diện của đời sống và sự phục vụ. Điều đúng đối với các tôi tớ Cơ Đốc vào lúc ấy cũng phải đúng với hết thảy những người làm công Cơ Đốc ngày nay.
2:11 Bốn câu tiếp theo hình thành một bức tranh minh họa đẹp đẽ về sự cứu rỗi của chúng ta. Nhưng khi chiêm ngưỡng tác phẩm văn chương quý báu này, chúng ta đừng tách nó ra khỏi bối cảnh. Phaolô khuyên cách cư xử nhất quán của tất cả các thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời. Bấy giờ ông cho thấy một Ương những mục đích lớn nhất của sự cứu rỗi chúng ta là để sinh ra đời sống thánh khiết trọn vẹn.
Vả, ân điển của Đức Chúa Trời... đã được bày tỏ ra rồi. ỏ đây ân điển của Đức Chúa Trời gần như tương đương với Con Đức Chúa Trời. Ân điển của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra khi Chúa Jêsus thăm viếng hành tinh của chúng ta và đặc biệt là khi Ngài phó chính mình vì tội lỗi chúng ta. Ngài đã hiện ra để cứu rỗi mọi người. Công lao thay thế của Ngài đầy đủ cho sự cứu chuộc của mọi người. Một cái giá chân thật của sự miễn thứ và tha tội đã được thực hiện cho mọi người. Nhưng chỉ có những ai thật sự tiếp nhận Ngài làm Chúa và Cứu Chúa mình mới được cứu. Không có gợi ý gì ở đây hoặc nơi nào khác trong Kinh Thánh cho rằng mọi người cuối cùng đều sẽ được cứu. Sự cứu rỗi của toàn thể nhân loại là một điều dối trá của ma quỷ.
2:12 Chính ân điển đã cứu chúng ta cũng đào luyện chúng ta trong trường của sự thánh khiết. Có những từ "Không, Không được" ừong trường ấy chúng ta phải học để từ chối. Thứ nhất là sự không tin kính, có nghĩa là vô đạo, thứ hai là tình dục thế gian - không chỉ là những tội về tình dục, mà còn là những tham muốn về của cải, quyền lực, vui thú, danh vọng hoặc bất cứ điều gì khác vốn mang bản chất của đời này.
Về mặt tích cực, ân điển dạy chúng ta sống tiết độ, công bình đối với người khác, và tin kính trong ánh sáng thánh sạch của sự hiện điện Ngài. Đó là những phẩm hạnh phải đặc trưng cho chúng ta trong đời này, khi mọi sự về chúng ta đều sắp sửa bị phân hủy. Đó là nơi của cuộc thiên lộ lịch ưình chúng ta chứ chưa phải là quê hương cuối cùng của chúng ta.
2:13 Trong khi sống như những người khách lạ trên thế gian này, chúng ta được cảm thúc bởi một sự trông cậy huy hoàng - đó là sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ỉa là Đức Chúa Jêsus Christ. Qua điều này, chúng ta có hiểu rằng sự Cất Lên, tức là khi Đấng Christ hiện ra ưong vinh hiển cho Hội Thánh và cất Hội Thánh lên thiên đàng (I.Têsalônica 4:13-18) không? Hay điều đó ám chỉ Đấng Christ đến ưị vì, khi Ngài hiện ra ưong sự vinh hiển cho thế gian, hủy phá những kẻ thù nghịch mình và lập nước Ngài (Khải huyền 19:11-16)? Về cơ bản, chúng ta tin Phaolô muốn nói đến điều thứ nhất -tức là việc Đấng Christ đến tiếp đón cô dâu của Ngài, là Hội Thánh. Nhưng dầu Ngài đến với tư cách chàng rể hay nhà vua, người tin Chúa cũng phải sẵn sàng và trông đợi sự hiện đến vinh hiển của Ngài.
2:14 Khi chờ đợi Ngài Trở lại, chúng ta đừng bao giờ quên mục đích sự Đến Lần Thứ Nhất của Ngài và hy sinh chính mình Ngài. Ngài đã phó chính mình không chỉ để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và án phạt của tội lỗi mà còn để chuộc chúng ta khối mọi tội. Chỉ là một nửa sự cứu rỗi nếu án phạt của tội lỗi đã bị phá bỏ mà sự thống trị của nó Ưong đời sống chúng ta còn chưa bị trị phục.
Ngài cũng đã phó chính mình để làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài. Bản KỊ lòn đã ghi một cách kỳ quặc:4 "một dân khác thường." Chúng ta rất thường xuyên ỉa một dân khác thường, nhưng không theo cách Ngài muốn! Ngài đã
không chết để khiến chúng ta nên một dân khác thường hay lạ lùng, mà là một dân thuộc về Ngài cách đặc biệt -không phải cho thế gian hay cho chính mình. Và Ngài đã phó chính mình vì chúng ỉa để chúng ta có lòng sôi sắng về các việc lành. Chúng ta phải có lòng nhiệt thành để làm những việc lành ương danh Ngài và vì sự vinh hiển của Ngài. Khi chúng ta nghĩ đến lòng sốt sắng của con người dành cho thể thao, chính ừị, công việc kinh doanh, chúng ta phải được dứt dấy để ganh tị và được cảm thúc để làm lành.
2:15 Các điều đó là những điều mà Tít được ủy thác để dạy dỗ - mọi điều đã được luận đến trong các câu trước, và đặc biệt là mục đích sự chịu khổ của Đấng Cứu Thế. Ông được khuyên phải khuyến khích các thánh đồ sống tín kính thực tiễn và quở trách bất cứ ai đi ngược lại lời dạy của các sứ đồ hoặc bằng lời nói hoặc qua đời sống. Ồng không phải xin lỗi khỉ thi hành chức vụ mạnh mẽ kiên quyết; hãy để ông làm điều đó với quyển đẩy đủ và sự dạn dĩ của Đức Thánh Linh. Chớ để ai khinh dể con. Tít không cần phải phân vân vì tuổi ừẻ của mình, nguồn gốc ngoại bang của mình, hoặc bất cứ sự bất năng tự nhiên nào. Ông đang nói về lời của Chúa,và điều đó tạo nên toàn bộ sự khác biệt.
V. LỜI KHUYÊN BẢO TRONG HỘI THÁNH (3:1-11)
3:1 Tít cũng phải nhắc lại cho những người tin Chúa ữong các hội thánh Cơrết về trách nhiệm của họ đối với bậc cầm quyền. Đối với người Cơ Đốc là, mọi chính thể đều do Đức Chúa
Trời chỉ định (Rôma 13:1). Một chế độ có thể hết sức mâu thuẫn với các tiêu chuẩn hành xử Cơ Đốc hoặc thậm chí đối địch lại với Cơ Đốc nhân, nhưng bất cứ chính thể nào cũng vẫn tốt hom là không có chính phủ gì cả. Không có chính phủ là tình ưạng vô chính phủ, và người dân không thể tồn tại lâu dài ương tình trạng vô chính phủ. Dầu cho cá nhân người cai ưị không biết Chúa, người ấy vẫn "được chỉ định bởi Chúa" Ương vị trí chức vụ của mình, và vì vậy phải được tôn trọng. Cơ Đốc nhân phải là người vâng phục những bậc cầm quyền chấp chánh nhưng nếu chính quyền lìa bỏ phạm vi được chỉ định bởi Chúa mà đòi buộc người tin Chúa 1 không vâng lời Ngài, thì người tín hữu phải từ chối theo nguyên tắc của Công vụ các Sứ đồ 5:29: "Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời ! người ta." Nếu bị trừng phạt người ấy ị phải mang lấy hình phạt cách nhu mì vì ! Chúa. Người ấy không bao giờ được tham gia nổi loạn chống lại chính phủ Ị hoặc tìm cách lật đổ chính phủ bằng í bạo lực.
CÚ ĐỐC NHÂN VÀ THẾ GIỚI NÀY
Người tin Chúa phải tuân giữ luật pháp, kể cả các luật về giao thông, và đóng thuế thu nhập cùng những thứ thuế khác. Nói chung, họ phải là những công dân tôn trọng luật pháp, đường hoàng, vâng phục. Tuy nhiên có ba lãnh vực ưong đó Cơ Đốc nhân phải suy xét khác hơn về ưách nhiệm thích đáng của họ. Đó là những vấn đề về bầu cử, tìm kiếm những viên chức được bầu chọn, và việc đi lính với các lực lượng có trang
bị vũ khí. Về hai điều đầu, những chỉ dẫn ích lợi dưới đây được đặt để ưong Kinh Thánh:
1.	Cơ Đốc nhân ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian (Giăng 17:14,16).
2.	Toàn bộ hệ thống của thế gian đều nằm trong tay của kẻ ác, và đã bị Chúa lên án (LGiăng 5:19b; 2:17; Giăng 12:31).
3.	Sứ mạng của người Cơ Đốc không phải là cải thiện thế gian, mà để đưa con người được cứu khỏi thế gian.
4.	Mặc dầu người tin Chúa hầu như không thể tránh tư cách công dân của một đất nước nào đó trên đất, tư cách công dân chính của người ấy là ở thiên đàng - lớn đến nỗi người ấy phải kể mình là người bộ hành và khách lạ trên đất này (Philíp 3:20; I.Phierơ 2:11).
5.	Không một người lính nào đang tại ngũ mà còn lấy việc đời làm lụy mình, kẻo làm buồn lòng người đã chiêu mộ mình (II.Timôthê 2:4).
6.	Chúa Jêsus đã phán rằng: "Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này." (Giăng 18:36). Là sứ giả của Ngài, chúng ta phải bày tỏ lẽ thật này cho thế gian.
7.	Hoạt động chính trị thường ưở nên bại hoại bởi chính bản chất của nó. Cơ Đốc nhân phải phân rẽ mình khỏi những điều độc ác và bất công (H.Côrinhtô 6:17,18).
8.	Trong việc bầu cử, Cơ Đốc nhân thường bỏ phiếu cho người được tin là ngay thẳng và thành thật. Nhưng đôi khi ý định của Chúa là tôn cao những người có địa vị thấp (Đaniên 4:17). Làm thế nào chúng ta có thể biết và tuân theo ý muốn của Chúa trong trường hợp đó?
Một vấn đề nữa là người tín Chúa phải đi lính khi tổ quốc kêu gọi. Có những lập luận mạnh mẽ về cả hai phía, nhưng đối với tôi dường như cán cân chứng cớ chống lại việc tham gia. Các nguyên tắc được liệt kê bên trên có liên quan đến vấn đề này nhưng còn có những điều bổ sung thêm. (1) Chúa chúng ta phán rằng: "Ví bằng nước ta thuộc về thế gian này, thì tôi tớ của ta sẽ đánh ữận" (Giăng 18:30). (2) Ngài cũng phán: "Vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết vì gươm (Mathiơ 26:52). (3) toàn bộ ý tưởng của việc cất đi sự sống con người đi ngược lại sự dạy dỗ của Ngài là Đấng đã phán: "Hãy yêu kẻ thù nghịch mình" (Mathiơ5:44).
Những người không chịu cầm vũ khí có thể thấy dễ chịu nếu sống ừong một đất nước cho phép đăng ký từ chối nhập ngũ vì cho đó là sai hoặc không trực tiếp chiến đấu.
Mặt khác, nhiều Cơ Đốc nhân từng phục vụ trong chiến đấu với vinh dự. Họ nhận xét rằng Tân Ước trình bày những người đội trưởng (như Cọtnây và Julius) Ương ánh sáng hết sức thiện cảm. Những hình ảnh về đời sống quân đội cũng được sử dụng để minh họa cho chiến trận ương đời sống của người Cơ Đốc (như Êphêsô 6:10-17). Nếu việc đi lính vốn là sai thì Phaolô thể nào lại kêu gọi chúng ta ưở thành "những người lính giỏi của Đức Chúa Jêsus Christ." Dầu theo quan điểm nào, cũng không nên đoán xét hoặc lên án những người không đồng ý. vẫn có chỗ cho những ý kiến khác nhau.
Một bổn phận nữa của người môn đổ Cơ Đốc là phải sẩn sàng làm mọi
việc lành. Không phải mọi công việc đều đáng tôn ừọng - rất nhiều việc quảng cáo ngày nay xây đựng trên những điều dối ưá, và một số ngành kinh doanh bán các sản phẩm có hại cho sức khỏe thuộc thể, tâm trí và tâm lỉnh của con người. Theo lương tâm tốt lành hoàn toàn, nên tránh những nghề nghiệp này.
3:2 Cơ Đốc nhân chớ nên nói xấu ai. Những chỗ khác ương Kinh Thánh cấm rõ ràng việc nói xấu bậc cầm quyền (Xuất. Ký 22:28; Côngvụ Các Sứđồ 23:5) - một mạng lịnh mà tất cả các Cơ Đốc nhân phải nhớ ương khoảng thời gian sôi động nhất của một chiến dịch chính trị hoặc trong những lúc có đàn áp và bắt bớ. Nhưng ở đây lời huấn thị được mở rộng để bảo vệ mọi người khỏi sự chế nhạo, vu khống, lăng nhục hoặc sỉ nhục bằng lời nói. Biết bao nhiêu nỗi đau buồn và rắc rối đã có thể ưánh được nếu Cơ Đốc nhân tuân theo giới mạng đơn giản này, chớ nói xấu ai!
Chúng ta chớ tranh cạnh và hãy tránh sự cãi lẫy. Phải có hai người mới phát sinh cuộc cãi lẫy. Khi ai đó tìm cách mở cuộc cãi cọ với tiến sĩ Ironside về một vấn đề không quan ừọng mấy mà ông đã giảng dạy, ông sẽ trả lời: "Vâng, người anh em yêu mến, khi vào thiên đàng, một Ương hai chúng ta sẽ là người sai, và có lẽ người đó là tôi." Tinh thần đó đã làm kết thúc mọi cuộc cãi lẫy.
Chúng ta phải dung thứ. Thật khó nghĩ đến phẩm tánh này mà không nhớ đến Chúa Jêsus. Ngài là người dịu dàng và rộng lượng, thích hòa bình và hay thân thiện. Chúng ta cũng phải tỏ ra một cách mềm mại trọn vẹn, hay lịch sự đối với mọi người. Dường như cách cư xử tao nhã phải được dạy như một phẩm tánh của người Cơ Đốc, là điều hết sức thích đáng. Điều này chủ yếu hàm ý suy nghĩ đến người khác với tinh thần khiêm nhường, đặt người khác lên trước, nói và làm những điều cỏ ân hậu. Cư xử tao nhã. Phục vụ người khác trước khi phục vụ mình, nắm lấy những cơ hội để giúp đỡ, và bày tỏ lòng biết ơn kịp thời khi nhận được sự tử tế. Chứ không bao giờ thô lỗ, tàn tệ, hoặc khiếm nhã.
3:3 Một lần nữa, giữa một phần nói về đạo lý mạnh mẽ, vị sứ đồ đưa vào giáo lý quan trọng về sự cứu rỗi của chúng ta, nhấn mạnh đến mục tiêu của sự cứu rỗi là một đời sống làm việc lành. Dòng tư tưởng này là: (1) Tình trạng chúng ta trước khi được cứu, câu 3; (2) bản chất sự cứu rỗi chúng ta, câu 4-7, (3) kết quả thực tiễn của sự cứu rỗi, câu 8. Hình ảnh của Đức Chúa Trời về chúng ta trước khi được biến đổi không được đề cao. Xưng là mình biết mọi câu ưả lời, chúng ta ngày trước thật sự ngu muội, không hiểu những lẽ thật thuộc linh, và không khôn ngoan trong các quyết định và cách cư xử của mình. Chúng ta bội nghịch đối với Chúa và có lẽ đối với cha mẹ cũng như những người có quyền khác. Chúng ta đã bị lừa dối bởi ma quỷ và đoán định lầm lạc của chính mình, luôn chệch khỏi con đường đúng và kết thúc trong những nẻo cuối- cùng -là -sự -chết. Chúng ta bị sai khiến bởi đủ thứ các thói quen ô uế, bị nồ lệ bới đời sống đầy những ý tưởng xấu xa và những tội lỗi ám ảnh đủ loại.
Đời Sống là hàng loạt những điều cay đắng, hung ác và tham lam không ngừng đối với người khác. Khó thương và ích kỷ, chúng ta bị khốn khổ và làm người khác khốn khổ. Đáng bị người ta ghét và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau: Thật là một lời bình đáng buồn về cuộc sống giữa vòng những người lân cận hay cãi lẫy, những anh em làm công hay gây chiến, những kẻ cạnh tranh tàn khốc trong kinh doanh và những gia đình cỏ mối cừu hận truyền kiếp!
3:4 Bức tranh ảm đạm về tình ưạng suy đồi của con người bị gián đoạn bởi một trong những chữ nhưng quan ương của Kinh Thánh. Chúng ta có thể cảm tạ Chúa biết bao vì những giáo huấn đúng lúc này báo hiệu sự can thiệp lạ lùng của Chúa để cứu con người khỏi hủy hoại chính mình! Có người đã gọi chúng là các rào cản của Chúa trên đường con người đi đến hỏa ngục.
Nhưng từ khi lòng nhơn từ của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ỉa, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra... Điều này đã xảy ra khi Chúa Jêsus đến với thế gian cách đây hơn một ngàn chín trăm năm. Về một phương diện khác, lòng nhơn từ và sự yêu thương của Đức Chúa Trời ỡã bày ra cho chúng ta khi chúng ta đã được cứu. Chính vì muốn bày tỏ những phẩm tánh ấy, Ngài sai Con yêu đấu Ngài chịu chết vì một thế gian đầy những tội nhân chống nghịch. Từ được đùng ở đây đành cho cụm từ tình 'hương yêu., đối với mọi người ta là từ Hy lạp mà từ đó có từ philanthropy, kết hợp ý tưởng của tình yêu, ân điển và lòng thương xót. Danh hiệu Đức Chúa Trời là Cứu Chúa chúng ta chỉ về Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha - tức Cứu Chúa chúng ta với ý nghĩa Ngài đã sai Con Ngài vào ương thế gian để làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta. Chúa Jêsus cũng được gọi là Đức Chúa Trời, Cứu Chúa chúng ỉa (2:13) bởi vì Ngài đã ưả án phạt đòi buộc để chúng ta được miễn thứ và tha tội.
3:5 Ngài đã cứu chúng ta khỏi mặc cảm tội lỗi và hình phạt của mọi tội chúng ta - trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Hết thảy đều ở thì tương lai kin Cứu Chúa chịu chết, và sự chết của Ngài đã giải quyết hết thảy. Nhưng một ứong những lẽ thật đơn giản nhất rõ ràng nhất của phúc âm lại là lẽ thật khó nhất cho con người nhận lãnh. Đó là sự cứu rỗi không đặt cơ sở ừên các việc lành; người ta không trớ thành Cơ Đốc nhân nhờ sống đời sống Cơ Đốc. Không phải những người tốt được lên thiên đàng. Lời chứng nhất quán của Kinh Thánh là con người không thể kiếm được hoặc xứng đáng được sự cứu rỗi (Êphêsô 2:9, Rôma 3:20; 4:4,5; 9: Ì ó; 11:6; Galati 2:16; 3:11). Con người không thể tự cứu mình bằng các việc lành; mọi việc công bình của con người chỉ như áo nhớp trước mặt Chúa (Êsai Ố4:6). Con người không thể ưở nên một Cơ Đốc nhân nhờ sống đời sống Cơ Đốc vì một lý đo đem giản đó là con người không có sức mạnh ương chính mình để sống đời sống Cơ Đốc. Không phải những người tốt được lên thiên đàng; mà chính là những tội nhân đã được cứu bởi ân điển Đức Chúa Trời!
Việc lành không đem lại sự cứu rỗi; mà chỉ là kết quả của sự cứu rỗi. Bất cứ nơi nào có sự cứu rỗi thật thì ở đó cũng sẽ có việc lành. Vì vậy chúng ta đọc thấy Chúa đã không cứu chúng ta vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứu theo lòng thương xót Ngài. Sự cứu rỗi là công việc của lòng thương xót -không phải sự công chính. Sự công chính đòi buộc hình phạt xứng đáng phải được thi hành; lòng thương xót đem lại tư cách công bình qua đó sự trừng phạt được ngăn chận.
Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta bởi sự rửa vế sự lại sanh. Tin Chúa khiến chúng ta thật sự là một tạo vật mới (Il.Côrinhtô 5:17), và ở đây tạo vật mới được ưình bày qua hình ảnh tắm rửa. Chúa Jêsus cũng đùng hình ảnh này khi dạy các môn đồ rằng chỉ có một lần tắm về sự tái sanh nhưng phải có nhiều sự tẩy rửa khỏi sự ô uế (Giăng 13:10). Sự rửa của sự tái sanh không liên quan đến phép bấp têm. Đó không phải là sự tẩy rửa thân thể bằng nước, mà là sự thanh tẩy về phẩm hạnh bới lời Đức Chúa Trời (Giăng 15:3). Phép bấp têm thậm chí không phải là biểu tượng của sự rửa này; mà nó mô tả sự đồng chôn với Đấng Christ trong sự chết (Rôma 6:4).
Sự sanh mới của chúng ta cũng được nói đến như là sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Thánh Linh của Chúa đem lại một sự biến đổi lạ lùng - không phải mặc áo quần mới cho con người cũ, mà là đặt con người mới ở trong bộ áo quần! Đức Thánh Linh là Tác Nhân (Agent) trong sự tái sinh và lời Chúa là công cụ(insừument).
3:6 Đức Chúa Trời đã rải Đức Thánh Lỉnh ra trẽn chúng ta cách dư dật. Mỗi một người tín Chúa đều được Đức Thánh Linh cư trú từ giờ phút người ấy được tái sanh. Đức Thánh Linh đủ sức mang lại sự đổi mới vinh diệu đã được nói đến. Đức Thánh Linh được ban cho bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng la. Cũng như sự dổi dào của ưiều đình Pharaôn được chia cho các con trai Giacốp qua Giôsép, các phước hạnh của Chúa, kể cả phước hạnh không tả xiết của Đức Thánh Linh, cũng được chuyển ữao cho chúng ta qua Đức Chúa Jêsus. Chúa Jêsus là "Giôsép" của chúng ta.
Cả ba Thân vị ương Ba ngôi Đức Chúa Trời phước hạnh đều được đề cập đến khi liên kết với sự cứu rỗi của chúng ta: Đức Chúa Cha, (c.4); Đức Thánh Linh, (c.5); và Đức Chúa Con (có).
3:7 Kết quả lập tức của sự tái sanh là được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời. Bởi sự cứu rỗi ương Đức Chúa Jêsus Christ, Đức Chúa Trời kể chúng ta là công bình bởi công việc lạ lùng của ân điển. Và chúng ta trở nên con kế tự tất cả những gì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho những kẻ yêu mến Ngài. Mọi sự được kể vào bởi sự hiệp nhất với Đấng Christ và nên giống như Ngài Ương cõi đời đời là hy vọng của chúng ta.
3:8 Khi Phaolô nói rằng "lời này là chắc chắn," chúng ta phải hiểu phần đi trước, hay là phần còn lại của câu này? Trọng tâm lập luận của ông dường như là, đã được cứu bới sự cứu rỗi lớn dường ấy, chúng ta phải sống cách nào xứng đáng với sự kêu gọi ưên ười của mình.
Tít phải nhấn mạnh những điều này (được luận đến ứong câu 1-7) ương chức vụ của ông tại Cơrết để những người tin Chúa lo chăm chỉ làm việc lành. Mặc dầu cụm từ việc lành có lẽ hàm ý những nghề nghiệp đáng trọng, ý nghĩa rộng hem của nó là - các việc lành nói chung - có lẽ là những việc phải lẽ. Dạy những gì đòi hỏi cách cư xử nhất quán với lời xưng nhận của người Cơ Đốc là điều tốt nhất và có ích. Moi sự dạy dỗ đều phải có sự áp dụng cá nhân và thực tiễn.
3:9 Tất nhiên, luôn có những chiếc bẫy cần phải tránh trong chức vụ của người Cơ Đốc. Vào thời của Phaolô có những điểu cãi lẽ dại dột về những thức ăn sạch và không sạch, những quy định của ngày Sabát, và việc giữ các ngày thánh. Những sự cãi lẽ nổi lên về gia phả, của thiên sứ lẫn con người. Đã có sự cãi cọ ồn ào về những quy định rắc rối chồng lên trên luật pháp. Phaolô phẫn nộ với những điều đó như là mấy sự vô ích và hư không.
Tôi tớ của Chúa trong thời chúng ta có thề ghi nhớ lời khuyên của Phaolô bằng cách tránh những khuynh hướng sau đây:
Bận tâm với các phương pháp thay vì những thực tế thuộc linh.
Ví dụ, người xưa tranh cãi về việc sử dụng rượu lên men hoặc nước nho, bánh mì có men hay không men, một cái chén chung hay các chén riêng -như thể đó là những vấn đề quan trọng trong Kinh Thánh!
Tranh cãi vụn vặt về các từ.
Chú vào một lẽ thật, hoặc thậm chí một phương diện của một lẽ thật, mà loại bỏ những điều khác.
Ngụ ngôn hóa Kinh Thánh cho đến khi chúng trớ nên khó hiểu.
Bới lông tìm vết về mặt thần học, không gây dựng cho ai cả.
Đi vẩn vơ từ lời Chúa vào những đường phụ mang tính chính trị và những cuộc chiến ưanh Cơ Đốc chống lại điều này điều nọ.
Thật là một bi kịch khỉ dành thì giờ quý báu vào những điều đó trong khi thế giới đang hư mất!
3:10 Kẻ chú vào những điều nhỏ nhặt ấy là một kẻ theo tà giáo gây chia rẽ.5 Kẻ ấy thường có một nốt nhạc ừên chiếc đàn vĩ cầm của mình và chơi mãi cho đến chết. Không bao lâu sau kẻ ấy tụ tập quanh mình một nhóm những người có cái nhìn tiêu cực, và đuổi đi những người còn lại. Kẻ ấy sẽ phân rẽ hội thánh thay vì từ bỏ quan điểm thần học ưa chuộng của mình. Không hội thánh nào phải chịu đựng sự vô lý đó. Và nếu sau một hoặc hai lần cảnh cáo, vẫn không chịu chấm dứt, kẻ ấy sẽ phải bị khai trừ khỏi mối thông công của hội thánh địa phương, các Cơ Đốc nhân nên ưánh tiếp xúc thân gần với người ấy. Hy vọng rằng sự khai trừ này sẽ đưa người ấy đến chỗ ăn năn và hành xử quân bình hơn đối với lời Chúa.
3:11 E rằng có người nào nghĩ rằng người như thế không phải là một mối đe dọa nghiêm trọng cho hội thánh, vị sứ đồ đã quở nặng kẻ ấy là bội nghịch mà cứ phạm tội và tự đoán phạt lấy mình. Cách cư xử của người ấy là đồi bại chứ không phải lời thuật lại về Cơ Đốc giáo. Người ấy phạm tội bởi đã hình thành một tà giáo hoặc đảng phái. Người ấy tự đoán phạt lấy mình bởi vì đã ngang
ngạnh bám lấy tội lỗi của mình sau khi đã bị những Cơ Đốc nhân có ưách nhiệm cảnh cáo.
VI. LỜI KẾT (3:12-15)
3:12 Bức thư này kết thúc với một vài lời chỉ dẫn ngắn dành cho Tít. Phaolô dự định sai Atêma hoặc Tichicơ đến để thay phiên cho Tít tại Cơrết. Chúng ta đã gặp Tichicơ trước đây (Côngvụ Các Sứđồ 20:4; Êphêsô 6:21; Côlôse 4:7), nhưng Atêma thì chúng ta chưa gặp. Theo II.Timôthê 4:12 dường như Tichicơ đã được cử đến Êphêsô thay vì Cơrết, vì vậy Atẽma có khả năng là người thay thế ồ tại Cơrết. Ngay vừa khi đến nơi, Tít đã phải đi sang Nicôbôli, là nơi Phaolô đã định ở qua mùa đông. Có ít nhất bảy thành tên Nỉcôbôli vào thời đó nhưng hầu hết các nhà giải kinh tin Tít đã chọn thành ở tại Epirus, phía tây Hy lạp.
3:13 Tít sắp có các vị khách - Xêna, là thầy dạy luật và Apôlô. Có lẽ họ là những người đã mang bức thư này từ Phaolô đến cho Tít. Vào thời đó có hai thành phần luật sư - là thầy thông giáo, người giải thích luật tôn giáo, và luật sư bào chữa, là người giải quyết các vấn đề về luật dân sự, chúng ta được phép tùy ý quyết định Xêna thuộc nhóm người nào. Tôi chọn thành phần đầu, vì cho rằng ông ta có lẽ đã được gọi đến để giúp Tít chấm dứt những cuộc cãi cọ bất tận về luật pháp Môỉse (c.Ọ). Nếu là một luật sư dân sự, ông ta là con người chân thật! Người tên Abôlô duy nhất mà chúng ta đọc thấy trong Tân Ước là người đã được đề cập đến ương Công vụ các Sứ đồ 18:24-28 và trong I.Côrinhtô. Có lẽ đây cũng chính là người đó. Khi Phaolô bảo Tít hãy sai hai người này vội vã ra đi, ông đưa sự tiếp đãi khách vào lời khuyên của mình Ương lúc họ ở lại Cơrết cũng như mọi thứ cẩn thiết cho cuộc hành trình của họ.
3:14 Tít phải dạy những Cơ Đốc nhân khác (những người bổn đạo ta) bày tỏ tính thần tiếp đãi khách, chăm sóc kẻ đau và người chịu khổ, phải rời rộng đối với những người đang túng ngặt. Thay vì làm việc chỉ để đáp ứng các nhu cầu và sự cần dùng riêng của họ, họ phải có khải tượng đặc biệt của người Cơ Đốc chính vì để san sẻ với những kẻ kém may mắn hom (xem Êphêsô 4:28b). Điều đó sẽ cứu họ khỏi nỗi khổ của tánh ích kỷ và bi kịch của một đời sống hoang phí không kết quả.
3:15 Chớ nên coi lời chào thăm kết thúc như một lời sáo rỗng và không quan trọng. Trong các quốc gia có ít các Cơ Đốc nhân, bị khinh chê và bị bắt bớ, những lời tốt lành này mang lại những khối lượng lớn lao về tình yêu, tình bạn và sự khích lệ. Hết thảy những người à cùng vị sứ đồ đều gỏi lời chào thăm đến Tít, và Tít được yêu cầu hãy chuyển những lời chào thăm tốt đẹp này đến tất cả những người yêu mến Phaolô và cùng nhóm người của ông bởi lòng tin đạo. Cuối cùng, Phaolô kết thúc bức thư nói về đề tài chi phối đời sống của ông - đó là ân điển của Chúa.
Nguyên xỉn ân điển ở với anh em hết thảy. Amen




CHÚ THÍCH
!(1:1) xem Êphêsô Ì và Rôma 9 để có cách cư xử đầy đủ hom với sự lựa chọn.
2(l:ó) nhiều người tin rằng mặc dù ly dị, đồi khi là xác đáng, một chức viên trong Hội Thánh không nên là người đã ly dụ
3(2:7) Cách loại bỏ này rất thường (xem chú thích chân của bản NKJ), được chấp thuận bởi bản văn phê bình, là bản văn phần lớn dựa ưên các thủ bản cổ nhất hiện còn, chủ yếu từ Aicập. Bản KJ và NKJ hậu thuẫn cho bản văn truyền thống (TR) là bản dịch thường xuyên nhưng không có nghĩa là luôn luôn cũng được hậu thuẫn bởi đa số các thủ bản (bản majority).
4(2:14) Ngày nay nghe có vẻ kỳ quặc bởi vì ý nghĩa của từ "khác thường" đã thay đổi. Bản KJ là một bản dịch rất chính xác, phần lớn cái gọi là "lỗi lầm" (như ở đây) là do bốn thế kỷ của những thay đổi Ưong tiếng Anh.
5(3:10) từ heretic (KJV) dị giáo hoặc tà giáo là do một từ Hy lạp có nghĩa là bè phái hoặc phân rẽ (NKJV) một kẻ phân rẽ Hội Thánh thường dạy các giáo lý giả hoặc "tà" nhưng đây là một sự triển khai sau này của từ heretỉckos.

SÁCH THAM KHẢO
Xem phần Sách Tham Khảo ở cuối sách I.Timôthê.
THƠ GỞI CHO PHILÊMÔN

Giới Thiệu
"Một bức thư nhỏ nhưng là một kiệt tác đích thực trong nghệ thuật viết thư."
-	Earnest Renan
"Hết thảy chúng ta đều là Ônêsim (của Chúa)."
-	Martin Luther
-	I. Vị Trí Độc Đáo Trong Kỉnh Thánh
Có thể một số người cho rằng nếu chúng ta không có Bức Thư nhỏ này của Phaolô thì cũng chẳng sao cả. Họ hoàn toàn sai lầm. Trước hết, Bức Thư này được mọi người công nhận là một Bức Thư xác thực, riêng tư, trực tiếp từ tấm lòng của vị sứ đồ. Vì thế, là một viên ngọc quý giá nhất để bắt đầu. Bức thư này thường được so sánh với một bức thư thế tục có cùng chủ đề - người nô lệ bỏ trốn - của tác giả người Lamã, Pliny the Younger, gửi cho một người bạn. Trừ lãnh vực khoa trương quý phái, Bức thư của Phaolô đứng đầu.
Bức thư nhỏ này cho thấy lời lẽ tao nhã, cách ứng xử khéo léo - pha chút khôi hài - và tấm lòng yêu thương của Phaolô. Mặc dầu không hoàn toàn dạy về giáo lý, song Bức thư này là một sự minh họa hoàn hảo về giáo lý của sự "kể tội" bởi lời yêu cầu của Phaolô là "hãy cứ kể cho tôi". Những thất bại của ônêsim bị kể cho Phaolô và khả năng đền trả của Phaolô được áp dụng cho tình trạng bất lực của Ônêsim , giống như Cơ Đốc nhân được "quy tội" hoặc kể tội lỗi mình cho Chúa chúng ta, còn các công lao cứu chuộc của Chúa lại được ghi vào quyển sổ cái của chính mình. Không lạ gì khi nhà cải chánh vĩ đại, Martin Luther đã viết như vầy:
Ớ đây, chúng ta thấy thánh Phaolô thể nào đã trải mình ra cho anh chàng Ônêsim khốn khổ, và với tất cả khả năng của mình, nài xin người chủ của Ônêsim trong vụ việc này, kể mình như thể chính là Ônêsim, đã làm tổn hại Philêmôn. Cũng như Đấng Christ đã làm cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Cha, thánh Phaolô, đã làm thế cho Ônêsim trước mặt Philêmôn.
... Tôi thiết nghĩ, chúng ta hết thảy đều là Ônêsim của Ngài.1
li. Quyển Tác Giả
Mọi người, trừ những nhà phê bình tiêu cực nhất, đều chấp nhận xuất xứ Phaolô của sách Philêmôn. Thật vậy, Renan cũng hết sức quả quyết về tính xác thực ấy đến nỗi phải nghi ngờ bác bỏ của chính mình về tính xác thực của Bức thư Côlôse có liên hệ chặt chẽ.
Bởi vì Thư Philêmôn quá ngắn và quá riêng tư nên không ngạc nhiên khi không có nhiều lời ữích dẫn ban đầu từ Bức Thư này.
Bằng Chứng Ngoại Tại
Philêmôn được trích dẫn hoặc ám chỉ đến trong các tác phẩm của Ignatius, Tertullian, và Origen. Eusebius nói rằng đây là một ương những sách được hết thảy các Cơ Đốc nhân chấp nhận (homologoumena). Marcion kể nó vào Ưong "bộ kinh điển" của mình và thư
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này cũng được kinh Muratorian công nhận.
Bằng Chứng Nội Tại
Ngay cả ưong Bức Thư ngắn này Phaolô cũng đã nhắc đến tên mình ba lần (câuÌ,Ọ,19). Câu 2,23,24 có sự ràng buộc chặt chẽ với Côlôse 4:10-17, do đó, hai Thư Tín này hỗ ượ cho tính xác thực của nhau. Vì vậy bằng chứng nội tại phù hợp với bằng chứng ngoại tại.
III.	Thời Điểm Viết
Bức thư này được gởi cùng lúc với Bức thư cho người Côlôse (khoảng năm 60 S.C.), hoặc khoảng 30 năm sau khi Chúa thăng thiên.
IV.	Bối Cảnh Và Chủ Để
Chúng ta phải chắp nối câu chuyện nằm sau Bức Thư này từ những nội dung của Thư và từ Bức Thư của Phaolô gửi cho người Côlôse. Dường như Philêmôn là người cư trú tại Côlôse (đối chiếu Côlôse 4:17 với Phil c.2) đã quy đạo qua sứ đồ Phaolô (c.19). Một ưong những nô lệ của ông, là ổnêsim đã bỏ trôn (c.15,1ồ) và có lời ám chỉ rằng Onêsim đã lấy đi một số tài sản của chủ mình mà không được phép (c.18).
Kẻ bỏ trốn đã đến Rôma ương thời điểm Phaolô bị cầm tù tại đó (c.9). Chúng ta không thể biết chắc vị sứ đồ này có đang thật sự bị giam giữ sau những song sắt vào lúc này hay đang trong thời kỳ được phép tự do ở nhà ưọ của mình (Côngvụ 28:30). Bởi những mắc xích tình huống khác thường, Ồnêsỉm đã gặp Phaolô ương một thủ phủ nhộn nhịp và đã được dắt đưa về Đấng Christ qua chức vụ của ông (c.10). Trong những ngày sau đó, một sợi dây yêu thương lẫn nhau đã phát sinh (c.12) và Ônêsim đã chứng tỏ là một người giúp đỡ thật quý báu đối với vị sứ đồ (c.13). Nhưng cả hai đều đồng ý ônêsim phải ưở về với Philêmôn là điều phải lẽ và sửa ngay những sai ừật ương quá khứ. Vì vậy, Phaolô đã viết Bức Thư này cho Philêmôn, cầu xin giùm cho ônêsim và trình bày những lý lẽ mạnh mẽ vì sao ônêsỉm phải trở về ương sự đón nhận độ lượng của chủ mình (c.17). Chính vào lúc này, Phaolô cũng đã viết một Bức Thư cho người Côlôse. Ông giao cho Tichicơ công việc đưa thư và cùng đưa ônêsim theo ông ta ưở về Côlôse (Côlôse 4:7-9) đây là Bức Thư riêng tư nhất trong tất cả các thư của Phaolô. Bức thư gửi cho Timôthê và Tít cũng được viết cho những cả nhân nhưng bàn đến những vấn đề thực hành ưong hội thánh nhiều hơn là những việc riêng tư.
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I. LỜI CHÀO THĂM (1-3)
Câu 1: Phaolô giới thiệu mình là kẻ tù thay vì là một sứ đồ. Ông đã có thể dùng thẩm quyền của mình, nhưng ông thích kêu gọi từ chỗ dường như bất lợi, thấp kém hơn. Tuy nhiên, vị sứ đồ đã mạ vàng vị trí thấp kém ấy bằng sự vinh hiển của thiên đàng. ông là kẻ tù của Đức Chúa Jẽsus Chrỉst. ổng chưa hề hạ mình với tư cách một người tù của Lamã! Ông nhìn xa hơn vị hoàng đế để thấy vị Vua của muôn vua. Timôthê đã ở cùng ông khi ông viết Bức Thư này. Vì vậy ông đã liên kết người môn đồ trung tín này với mình, mặc dầu Bức Thư rõ ràng là của Phaolô.
Người nhận thư chứng là Philêmôn. Tên ông có nghĩa là "yêu mến", và rõ ràng đúng với tên gọi của mình vì Phaolô mô tả ông là người rất yêu dấu và cùng làm việc với chúng ta.
Câu 2: Bới vì Ápbi là tên một người nữ, hầu hết các học giả đều cho rằng bà là vợ của Philêmôn. Sự kiện Bức Thư này được gởi một phần cho bà nhắc nhở chúng ta rằng Cơ Đốc giáo đề cao vai trò người nữ.2 về sau chúng ta sẽ thấy Bức Thư cũng đã đề cao những người nô lệ. Trí tưởng tượng tôn kính hầu như luôn nhận Achíp là con của Philêmôn. Chúng ta không biết chắc, nhưng quả quyết anh ta đã tham gia tích cực trong chiến trận Cơ Đốc. Phaolô đã tôn tặng anh là bạn cùng đánh trận. Chúng ta có thể hình dung anh ta như một môn đồ tận tụy của Chúa Jêsus, bùng cháy niềm đàm mê thánh. Trong Côlôse, Phaolô cũng chọn anh ta để đưa ra sự lưu ý đặc biệt: "Rốt lại, hãy nói với Achíp rằng: hãy cẩn thận về chức vụ mà ngươi đã nhơn danh Chúa nhận lãnh, để làm cho thật trọn vẹn" (Côi. 4:17).
Nếu Philêmôn, Ápbi, và Achíp cho chúng ta hình ảnh về một gia đình Cơ Đốc ừong Tần Ước, thì câu hội thánh nhóm họp trong nhà anh gợi lên hình ảnh của một hội thánh thời Tân Ước. Dường như nhà Philêmôn rõ ràng là nơi nhóm họp dành cho hội của những người tín Chúa. Chính tại đó họ đã nhóm lại để thờ phượng, cầu nguyện và học Kinh Thánh. Từ nơi đó, họ ra đi làm chứng cho Đấng Christ Ưong một thế giới không bao giờ hoang nghênh sứ điệp của họ, song cũng không bao giờ quên sứ điệp đó. Khi cùng nhóm lại tại nhà của Philêmôn, các Cơ Đốc nhân đều hiệp một trong Chúa Jêsus Christ. Giàu và nghèo, nam và nữ, chủ và tớ -tất cả đều có mặt ở đó như những chi thể đã trướng thành đầy đủ ữong gia đình của Chúa. Ngay khi trở lại với thế giới thường nhật, những phân biệt về mặt xã hội của họ lại xuất hiện. Nhưng ở tại Bữa Ăn Tối của Chúa, chẳng hạn, tất cả họ đều đồng bực là các thầy tế lễ thánh. Philêmôn không có gì ưu tiên hơn ônêsim.
Câu 3: Lời chào thăm đặc trưng của Phaolô dường như thể hiện điều tốt nhất ông có thể cầu cho những người ông yêu quí. Ân điển bao gồm mọi ơn dành cho kẻ không xứng đáng mà Chúa bày tỏ ra ừên dân sự Ngài. Sự bình an à đây là sự yên tính và bình tịnh thuộc linh đã làm cho vững vàng đời sống của
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những người được dạy dỗ bới ân điển Chúa. Cả hai phước hạnh này đều đến bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ỉa, và Đức Chúa Jêsus Christ. Đây là ý nghĩa trọn vẹn. Nghĩa là Chúa Jêsus bình đẳng với Đức Chúa Trời là Cha ưong việc ban ân điển và sự bình an. Sẽ là phạm thượng khi dành cho Đấng Christ sự tôn tặng ấy nếu Ngài không phải là Đức Chúa Trời đích thực và trọn vẹn.
li. PHAOLÔ CẢM TẠ CHÚA VÀ CẦU NGUYỆN CHO PHILÊMÔN (4-7)
Câu 4: Bất cứ khi nào Phaolô cầu nguyện cho Philêmôn, ông đều cảm tạ Chúa vì người anh em cao quý này. Chúng ta cỏ mọi lý do để tin rằng ông là một chiến tích được chọn của ân điển Đức Chúa Trời - loại người bạn muốn có với tư cách là một người bạn và một người anh em. Một số các nhà giải kinh gợi ý rằng Phaolô đang dùng tài ngoại giao trong những câu mớ đầu này, rằng mục đích của ông là để "làm mềm" lòng của Philêmôn mà nhận lại ônêsim. Điều này quy cho vị sứ đồ một động cơ không xứng đáng và phủ bóng mờ lên câu Kinh Thảnh được thần cảm. Phaolô sẽ không nói điều đó nếu như ông không chân thành hàm ý điều đó.
Câu 5: Có hai phẩm chất trong tâm tánh của Philêmôn đem lại sự vui mừng lớn cho Phaolô - lòng yêu thương và đức tin của ông trong Đức Chúa Jesus và cùng các thánh đồ. Đức tín của ông trong Đấng Christ chứng tỏ ông có gốc rễ của đời sống thánh và tình yêu thương của ông đối cùng các thánh đồ chứng tỏ ông cũng đã có bông trái. Đức tin của ông đã sinh bông trái.
Trong Êphêsô 1:15,16 và Côlôse Ì :3,4 Phaolô bày tỏ lời cảm ơn tương tự đối với các thánh đồ nhận Bức thư ông gởi tới. Tuy nhiên, ương những nơi đó ông đặt đức tin trước tình yêu thương, ở đây ông đặt tình yêu thương lên trước đức tin. Vì sao có sự khác biệt đó? Maclaren trả lời: "Thứ tự ở đây là thứ tự của sự phân tích, đào sâu từ những gì được biểu lộ ra cho đến nguyên nhân. Trật tự ở trong các câu tương đương là trật tự của sự sinh sản đi từ gốc rễ lên đen hoa."
Có một điểm thú vị khác về cách sắp xếp của Phaolô ở đây. ồng phân chia cụm từ "Lòng yêu thương cùng các thánh đồ" bằng cách lồng vào đức tin trong Đức Chúa Jêsus Chrisỉ theo sau tình yêu thương. Chúng ta có thể sắp xếp câu này như sau: "lòng yêu thương (và đức tín... đối với Đức Chúa Jêsus) đối với các thánh đồ." Túc từ của đức tin là Đức Chúa Jẽsus. Túc từ của lòng yêu thương là các thánh đổ. Nhưng Phaolô gói mệnh đề đức tin với mệnh đề tình yêu thương, như thể để báo cho Philêmôn biết trước rằng ông sắp sửa cỏ một dịp đặc biệt để bày tỏ thực tế của đức tin mình bằng cách bày tỏ tình yêu đối với người nô lệ ônêsim. Vì vậy có sự nhấn mạnh đặc biệt ở từ hết thảy-hết thảy các thánh đổ.
Câu 6: Hai câu trước bày tỏ lời cảm ơn của Phaolô dành cho Philêmôn. Câu này phơi bày tính chất lời cầu nguyện của vị sứ đồ dành cho ông. Đức tin chung cho chúng ta có nghĩa là sự rộng rãi thực tiễn mà Philêmôn đã bày tỏ cho những người khác. Chúng ta có thể chia sẻ đức tin của mình không những bằng
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việc rao giảng Đấng Christ mà còn bằng cách nuôi người đói, mặc cho người không có áo quần, yên ủi kẻ mất mát, xoa dịu người đau khổ - phải, thậm chí bằng cách tha thứ cho một tên nô lệ bỏ ưốn. Vì vậy Phaolô đã cầu nguyện để đời sống rời rộng của Philêmôn sẽ dẫn nhiều người đến chỗ công nhận rằng mọi việc lành của ông đều đến từ Đức Chúa Jêsus Christ. Có quyền năng và sự ảnh hưởng lớn lao trong một đời sống nơi tình yêu của Chúa được bày tỏ. Đọc về tình yêu trong sách là một chuyện, nhưng thật là một thúc đẩy mạnh mẽ khi thấy Ngôi lời trớ nên xác thịt trong đời sống của một con người!
Câu 7: Tin tức về sự vô cùng rộng lượng của Philêmôn và tình yêu hy sinh của ông đã đi từ Côlôse đến Rôma, mang lại sự vui mừng lắm3 (hay cảm tạ, bản NKJ) và sự yên ủi cho người tù trong Đấng Christ. Dẫn Philêmôn đến với Chúa là một đặc quyền lớn đối với Phaolô, nhưng bây giờ thật là một phần thưởng khi được nghe rằng người con của ông ương đức tin vẫn tiếp tục lớn mạnh cho Chúa. Thật an vui làm sao khi biết rằng tấm lòng của các thánh đồ được yên ủi bởi người anh em yêu dấu này, và đặc biệt là bởi tình yêu thương của ông ta. Không ai sống cho chính mình, cũng không ai chết cho chính mình. Những hành vi của chúng ta ảnh hưởng đến người khác. Chúng ta không thể lường hết phạm vi của ảnh hưởng mình. Chúng ta có tiềm năng vô hạn cho điều lành hoặc điều dữ.
III. PHAOLÔ NÀI XIN CHO ÔNÊSIM (8-20)
Câu 8: Bây giờ Phaolô đi đến mục đích chính của bức thư. ông sắp xin giùm cho Ônêsim. Nhưng ông sẽ tiếp cận đề tài này như thế nào. Là một sứ đồ, ông có thể chứng minh mình đúng khi bảo Philêmôn: "Bây giờ, người anh em, phận sự của anh với tư cách người tin Chúa là phải tha thứ và đem kẻ bỏ ưốn này ướ về, đó chính xác là điều tôi muốn bảo anh phải làm." Phaolô đã có thể ra lệnh cho ông làm đều đó, và Philêmôn chắc chắn sẽ vâng lời. Nhưng đó sẽ là một chiến thắng trống rỗng trong trường hợp này.
Câu 9: Nếu vị sứ đồ không chinh phục được tấm lòng của Philêmôn, thì Ồnêsim có thể tiở về trong sự đón tiếp lạnh lùng. Duy sự vâng lời được thúc đẩy bởi tình yêu thương mới làm cho tình trạng nô lệ trong gia đình dung chịu được. Có lẽ khi biết điều này, Phaolô đã nghĩ đến những lời của Chúa Cứu Thế: "Nếu các người yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta" (Giăng 14:15). Và vì lòng yêu thương, ông thích nài xin hơn là ra lệnh. Lòng yêu thương của Philêmôn có vượt qua biển mà đến chỗ vị khâm sai đã già của Đấng Christ, là một người tù vì Đức Chúa Jêsus không? Ông có cảm động bởi hai điều đáng lưu ý đỏ không? - Phaolô, đã già, lại chịu tù nữa? Chúng ta không biết chính xác lúc này vị sứ đồ bao nhiêu tuổi. Ước tính trong khoảng từ năm mươi ba đến sáu mươi ba. Tuổi ấy có thể ngày nay dường như chưa già, nhưng ông có lẽ đã già trước tuổi vì kiệt sức trong sự hầu việc Đấng Christ. Và bấy giờ ông là một người tù vì Đức Chúa Jêsus Christ. Khi nhắc đến điều này, ông không tìm sự thương cảm nhưng
Ông thực sự mong rằng Philêmôn sẽ cân nhắc các yếu tố này trong quyết định của mình.
Câu 10: Trong bản gốc của câu này tên ônêsỉm nằm cuối cùng. "Tôi nài xỉn anh, về người con của tôi, là con tôi đã sanh trong vòng xiểng xích - tức là ônêsim." Cho đến lúc Philêmôn đọc đến tên của kẻ nô lệ vô chủ của mình, ông đã nguôi giận. Hãy hình dung sự ngạc nhiên của ông khi biết rằng "kẻ cắp" đã được quy đạo và còn ngạc nhiên hom nữa, đã được dẫn về Đấng Christ qua Phaolồ, một người tù!
Một ương những sự vui mừng ẩn dấu của đời sống người Cơ Đốc là chứng kiến Đức Chúa Trời làm việc qua nhiều cách kỳ diệu, lạ lùng, bày tỏ chính mình Ngài ưong những tình huống hội tụ không thể giải thích bởi sự trùng hợp hoặc ngẫu nhiên. Trước hết Phaolô đã dẫn Philêmôn về với Chúa. Sau đó, vị sứ đồ đã bị bắt và bị đưa đến Rôma để chịu xét xử. Tên nô lệ của Philêmôn đã bỏ trốn đến Rôma. Bằng cách này hoặc cách khác, đã gặp Phaolô và tin Chúa. Chủ và tớ đều được sanh lại bới cùng một nhà truyền đạo nhưng ở những nơi rất xa nhau và Ưong những hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Đó có phải là một sự trùng hợp không?
Câu 11: Tên ônêsim có nghĩa là có ích. Nhưng khi bỏ ừốn, Philêmôn có lẽ đã bị cám dỗ để gọi anh ta là một kẻ bất lương vô ích. Phaolô thật ra muốn nói: "Phải, trước đầy anh ta vô dụng, nhưng bây giờ anh ta có ích cho anh và cũng ích cho tôi nữa." Kẻ nô lệ đã trở về với Philêmôn là một người nô lệ tốt hơn kẻ trước đây đã bỏ ưốn. Trong thời Tân
Ước người ta nói rằng những nô lệ Cơ Đốc được đòi một giá cao hơn là những người nô lệ khác ở tại chợ nô lệ. Điều này cũng phải đúng với ngày nay, những người làm công Cơ Đốc có giá trị hom những công nhân chưa tin Chúa.
Câu 12: Thai độ của Tân Ước đối với sự chiếm hữu nô lệ bước vào trọng tâm trong bức thư này. Chúng ta để ý Phaolô không lên án sự chiếm hữu nồ lệ hoặc cấm đoán. Mà ông đưa ônêsim trở lại với chủ mình. Nhưng những sự lạm dụng đi liền với sự chiếm hữu nô lệ bị lên án và ngăn cấm xuyên suốt Tân Ước. Maclaren viết rằng:
Tân ước... không trực tiếp xen vào những sắp đặt về chính trị hoặc xã hội, nhưng đặt để các quy tắc ảnh hưởng sâu đậm đến các lãnh vực này, và để chúng ngấm sâu vào tinh thần chung.5 Cách mạng bằng vũ lực không phải là phương cách của Kinh Thánh để sửa lại những điều ác ương xã hội. Nguyên nhân sự dã man của con người nằm nơi bản chất sa ngã của loài người. Tin lành tấn công vào nguyên nhân gốc rễ, và đưa ra một sự tái tạo trong Đức Chúa Jêsus Christ.
Có thể hiểu rằng một người nô lệ có người chủ tốt thì tốt hem là sống độc lập nhiều. Điều này đúng, chẳng hạn, với những người tin Chúa, là những tôi tớ của Đức Chúa Ịêsus Christ. Những người làm nô lệ cho Ngài hưởng được hình thức tự do đúng nhất. Khi sai ônêsim về cùng Philêmôn, Phaolồ đã không làm một sự bất cồng cho người nô lệ này. Cả chủ lẫn tớ đều là người tin Chúa. Philêmôn có bổn phận đối xử với anh bằng sự tử tế của một Cơ Đốc
nhân. ônêsỉm được yêu cầu phải hầu việc bằng sự trung tín của người Cơ Đốc. Sự yêu thương sâu sắc mà vị sứ đồ dành cho Ổnêsim được bày tỏ qua những chữ người như lòng dạ tôi vậy. Phaolô cảm thấy như thể ông đã mất đi một phần của chính mình.
Chúng ta nên lưu ý rằng nguyên tắc quan trọng của sự đền bổi được trình bày. Bây giờ ônêsim đã được cứu, ông có cần thiết phải trở về với người chủ cũ không? Câu ưả lời đứt khoát là "Có." Sự cứu rỗi cất bỏ hình phạt và sức mạnh của tội lỗi, chứ không xóa bỏ các món nợ. Người tân tín hữu được yêu cầu phải giải quyết mọi khoản nợ chưa ưả và sẽ sửa lại mọi sai lầm mà khả năng con người có thể làm được. ồnêsim có bổn phận phải ứở về phục vụ chủ, và phải đền ưả bất cứ khoản tiền nào có thể đã lấy cắp.
Câu 13: Bản thân vị sứ đổ hẳn muốn cẩm ônêsim ở lại với ông tại Rôma hơn. Có nhiều việc mà người nô lệ mới quy đạo này có thể làm cho Phaolô trong khi ông vì Tin Lành mà bị cầm tù. Và đây có thể là một cơ hội để Philêmôn giúp việc cho vị sứ đồ - bằng cách cung cấp một người giúp đỡ. Nhưng điều này sẽ trở thành một sự trở ngại khi được tiến hành mà không có sự cho phép hoặc biết trước của Philêmôn.
Câu 14: Phaolô không ép buộc sự rộng rãi từ chủ nhân người nô lệ bằng cách cầm ônêsim ở lại với ông tại Rôma. Ồng sẽ không làm điểu gì có liên quan đến ônêsim mà không có sự đồng ý của Philêmôn. Ý tốt sẽ bị tước mất vẻ đẹp của nó nếu bị ép buộc và không bởi sự sẵn sàng của tình yêu và sự tự nguyện.
Câu 15: Dấu hiệu trưởng thành thuộc linh chính là khả năng nhìn vượt qua nghịch cảnh trong hiện tại và thấy Đức Chúa Trời đang làm mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Ngài (Rôma 8:28). Khi ônêsim bỏ trốn, có thể Philêmôn đầy cay đắng và cảm thấy mất mát về của cải. Liệu ông có bao giờ gặp lại tên nô lệ này không? Nay Phaolô đã tìm được cẩu vồng trong những đám mây đen. Ônêsim đã mất đối với gia đình tại Côlôse ương một thời gian cốt để họ được lại anh mãi mãi. Điều này phải là sự yên ủi cho những Cơ Đốc nhân mất những người bà con và bạn hữu đã tin Chúa bởi sự qua đời. Sự phân cách chỉ ừong một lúc, sự tái hợp sẽ là đời đời.
Câu 16: Philêmôn không chỉ được ônêsim ưở lại - ông còn nhận lại anh ương điều kiện tốt hơn trước đây ông từng biết về anh. Sẽ không còn là mối quan hệ chủ tớ theo thông lệ nữa. ônêsim bây giờ hơn cả một người tôi mọi; anh là một anh em yêu dấu trong Chúa. Từ nay trở đi động cơ sợ hãi sẽ được thay thế bởi động cơ yêu thương. Phaolồ đã hưởng được mối thông công ấy với tư cách một anh em yêu dấu rồi. Nhưng bây giờ ông không còn có ônêsim ở tại Rôma nữa. Sự mất của vị sứ đồ sẽ là sự được của Philêmôn. Bây giờ ông sẽ biết ônêsim như một anh em cả về phẩn xác, cả về phẩn trong Chúa nữa. Người nô lệ trước kia sẽ chứng minh lòng tín của Phaolô là đúng cả trong xác thịt, tức là bởi sự phục vụ tận tụy thuộc thể, và cả về phần trong Chúa, tức là bởi mối thông công trong Chúa với tư cách một người tin Chúa.
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Câu 17: Lời yêu cầu của vị sứ đồ gây sửng sốt cả ưong tính mạnh dạn của nó lẫn ữong sự mềm mại của nó. ồng xin Philêmôn hãy tiếp nhận ônêsim như nhận lấy chính mình ông vậy. ông nói: "Nếu anh coi tôi là bạn hữu anh, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy." Những lời này là sự nhắc nhở lời tuyên bố của Chúa Cứu Thế: "Ai rước các ngươi, tức là rước ta; ai rước ta, tức là rước Đấng đã sai ta" (Mathiơ 10:40), và "Hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy" (Mathiơ 25:40). Chúa cũng nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời đã tiếp nhận chúng ta qua thân vị của Con Ngài, để chúng ta được gần gũi và yêu quý đối với Đức Chúa Trời như chính Đấng Christ vậy.
Nếu Philêmôn coi Phaolô như là bạn hữu, như một người mà Philêmôn có mối thông công bạn hữu, thì vị sứ đồ xin ông hãy tiếp nhận ồnêsim ưên cùng nền tảng ấy. Điều đó không đòi hỏi ônêsim phải được đối xử như một vị khách thường xuyên ữong gia đình không có bổn phận phải làm việc. Anh vẫn là một người tôi tớ ưong gia đình, nhưng là một người đã thuộc về Đấng Chrỉst, và vì vậy là một người anh em trong đức tin.
Câu 18: Vị sứ đồ không nói rằng Onêsim đã ăn cắp bất cứ vật gì của Philêmôn, nhưng câu này cho thấy khả năng đó. Chắc chắn trộm cắp là một trong những tội chủ yếu của các nô lệ. Phaolô sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm đối với bất cứ những mất mát gì mà Philêmôn có thể đã phải chịu. Ông thừa nhận rằng sự đền trả phải được tiến hành. Sự quy đạo của ônêsim không xóa bỏ những món nợ của anh đối với con người. Vì vậy Phaolô bảo Phỉlêmôn hãy kể những điều đó cho ông.
Chúng ta không thể đọc câu này mà không được nhắc nhở về món nợ khổng lồ chúng ta đã mắc phải với tư cách những tội nhân, và thể nào toàn bộ điều đó đã được kể cho Chúa Jêsus tại Gôgôtha. Ngài đã trả hết món nợ khi chịu chết với tư cách Đấng thay thế chúng ta. Chúng ta cũng được nhắc nhở ở đây về chức vụ của Đấng Christ là Đấng biện hộ cho chúng ta. Khi Satan, kẻ kiện cáo anh em, đưa ra những lời buộc tội tố cáo chúng ta về những sai trái chúng ta đã làm, Cứu Chúa phước hạnh của chúng ta thật sự đã nói: "Hãy kể những điều đó cho ta." Giáo lý về sự giải hòa được minh họa ưong sách này. ônêsim đã bị Philêmôn xa lánh vì việc làm sai trái. Nhờ chức vụ của Phaolô (chúng ta có mọi lý do để tin) sự xa cách và "thù địch" đã bị cất bỏ. Người nô lệ đã được hòa giải với chủ mình. Vì vậy chúng ta vốn bị Chúa xa lánh vì tội lỗi mình. Nhưng bởi sự chết và sự sống lại của Đấng Christ, nguyên nhân thù địch bị cất bỏ và người tin Chúa được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.
Câu 19: Thông thường Phaolô đọc Bức Thư của mình cho người khác viết, chỉ những dòng kết thư ông mới viết bằng chính tay mình. Chúng ta không biết chắc có phải chính tay ông đã viết toàn bộ Bức Thư này hay không. Nhưng ở điểm này ít nhất ông cũng đã cầm lấy bút và bằng nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc của ông, cam kết chính mình sẽ
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ưả bất cứ những món nợ nào mà Ồnêsim đã mắc. ông làm điều này không màng việc Philêmôn đã mắc ông một khoản nợ đáng kể. Phaolô đã dẫn ông đến với Chúa. ông mắc nợ Phaolô sự sống thuộc linh liên quan đến công cụ con người. Nhưng Phaolô không đòi ông phải ưả món nợ ấy.
Câu 20: Gọi Philêmôn là anh, vị sứ đồ Phaolô cao tuổi chỉ cầu xin điều ích lợi trong Chúa, sự phục hồi trong Đấng Christ. Ông muốn nài xin rằng Ônêsim sẽ được đón nhận một cách rộng lượng, rằng anh sẽ được tha thứ và được phục hồi lại vị ưí phục vụ trong gia đình -bây giờ không phải là một người nô lệ nữa mà là một anh em trong gia đình của Đức Chúa Trời.
IV. NHỮNG LỜI KẾT THÚC (21-25) Câu 21: Vị sứ đồ tin chắc rằng
Philêmôn sẽ làm quá những gì được yêu cầu. Chính mình ông đã được tha thứ cách nhưng không bởi Đấng Christ. ồng sẽ không làm kém hơn, chắc chắn như vậy, đối với ônêsim. Chúng ta bấy giờ có được một sự minh họa sống động về Êphêsô 4:32 "Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em ưong Đấng Christ vậy."
Câu 22: Nhưng làm sao Phaolô biết Philêmôn đã đối xử thế nào với ônêsim? ông mong đến thăm Côlôse và là một người khách ở tại nhà Philêmôn. Ông mong sẽ được giới cầm quyền dân sự thả ông theo sự đáp lời cầu nguyện của các Cơ Đốc nhân. Và vì vậy ông xin Philêmôn hãy liệu sắm nhà trọ cho ông. Có thể đó là một trong những cồng tác đầu tiên được giao cho ônêsim: "Hãy chuẩn bị nhà ứọ sẵn sàng cho người anh em chúng ta là Phaolô." Chúng ta không biết Phaolô có đến được Côlôse hay không. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là cho rằng nhà trọ đã sẵn sàng cho ông, và rằng mọi thành viên trong gia đình này đang nóng lòng gặp lại ông. Tấm lòng họ đã được kết chặt với nhau bởi tình yêu thương.
Câu 23: Êphápra có thể là người đã thành lập hội thánh tại Côlôse (Côlôse 1:7,8; 4:12,13). Hiện nay là bạn đồng tù với Phaolô ở Rôma. Ồng cũng gởi những lời chào thăm đến Philêmôn.
Câu 24: ở cùng với Phaolô lúc này là Mác, Aritạc, Đẽma và Luca. Những tên này cũng được nhắc đến ương Côlôse 4:10,14. Giêsu gọi là Giúc-tu, được đề cập trong Côlôse 4 ỵkiý do nào đó đã bị loại bỏ ở đây. Mác là người viết sách Phúc Âm Thứ Nhì. ổng được chứng minh là một tôi tớ trung tín của Chúa sau thất bại đầu tiên của ông (II.Timôthê 4:11, xem Côngvụ các Sứđồ 13:13; 15:36-39). Aritạc, một người tin Chúa ở tại Têsalônica đồng hành với Phaolô ừong một số các cuộc hành trình kể cả chuyến đi đến Rôma. Trong Cồlôse 4:10, Phaolô đã gọi ông là "bạn đồng tù với tôi." Đêma về sau đã từ bỏ Phaolô vì người ham hố đời này (II.Timôthê 4:10). Luca, vị thầy thuốc yêu dấu, được chứng tỏ là người bạn trang tín và người giúp đỡ đến cuối cùng (II.TỈmôthê 4:11).
Câu 25: Bức thư kết thúc với lời chúc phước đặc trưng của Phaolô. ổng cầu cho ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ ô với tâm thần của Philêmôn. Đời sống không thể nắm giữ phước hạnh
nào lớn hơn là ơn của cứu Chúa dành cho người không xứng đáng với kinh nghiệm từng giây phút một . Bước đi trong sự nhận biết liên tục và vui hưởng Thân vị cùng công lao Ngài là tất cả những gì tấm lòng có thể ao ước.
Phaolô đặt bút xuống và trao lá thư cho Tichicơ để mang đến cho Philêmôn. Ong đã không nhận biết ảnh hướng lớn lao trên cách cư xử Cơ Đốc mà sứ điệp của Bức thư này để lại cho các thế kỷ nối theo. Bức thư này là một tác phẩm được lưu danh về tình yêu và cách cư xử tao nhã, áp dụng cho ngày nay cũng như đã được áp dụng khi được viết ra. Amen.
CHÚ THÍCH
ỉ[Phần giới thiệu) Martin Luther, được trích bởi J.B. Lighữoot, Saint Paul's Epistle to the Colosians and to Philemon, trang 317,318 (bản dịch cập nhật của nhà biên soạn thời nay).
2(Câu 2) Nếu so sánh địa vị của người phụ nữ Cơ Đốc với các phụ nữ ngoại giáo và Hồi Giáo, người ấy sẽ phải đổng ý rằng "Đấng giải phóng phụ nữ" đích thực chính là Chúa Jêsus Christ.
3(Câu 7) Đa số các thủ bản chép rằng cảm tạ thanskgiving (charin) thay cho vui mừng (charan).
4(Câu Ọ) Từ Hy lạp dành cho chữ "già" (presbutes) và khâm sai (presbeutes) giống nhau đến nỗi Bentíey đoán rằng Phaolô đã viết chữ "khâm sai." Các thủ bản truyền thống, đều chống lại hoàn toàn sự phỏng đoán này, tuy nhiên điều đó có lẽ thích hợp với bối cảnh một cách thú vị.
5(Câu 12) Alexander Maclaren, "Colosians and Philemon," the Expositor's Bible, ữang 461.
SÁCH THAM KHẢO
Xem phần Thư Mục ở cuối thơ Côlôse.
THƠ GỞI NGƯỜI HÊBƠRƠ

Giới Thiệu
"Không có phần Kinh Thánh nào bị tranh cãi về quyền tác giả nhiều hơn sách này, cũng không có phần Kinh Thánh nào không thể tranh cãi về sự soi dẫn hơn sách này."
- Conybeare và Howson
I. Vị Trí Độc Đáo Trong Kinh Thánh
Thơ gởi người Hêbơrơ là tác phẩm độc đáo trong Tần Ước ưên nhiều phương diện. Tuy sách này không mở đầu như một bức thơ, nhưng kết thúc như một bức thơ, và được gởi rõ ràng hoặc từ Italy đến hoặc gửi đến Italy (13:24), cho một nhóm người cụ thể, có lẽ là những Cơ Đốc nhân người Do Thái. Người ta cho rằng thơ này lúc đầu được gởi cho một hội thánh nhỏ nhóm tại gia, và vì thế không có liên kết gì với một hội chúng đông người và nổi tiếng để gìn giữ lâu đài truyền thống nguồn gốc và nơi đến của thơ. Bút pháp của thơ này giàu tính văn chương nhất ưong Tân Ước. Nó thuộc thể thơ ca, và đầy những câu trích từ Bản Bảy Mươi. Sách có vốn từ vựng rất rộng và sử dụng ngôn ngữ Hylạp rất chính xác trong thì động từ và nhiều chi tiết khác.
Dầu ứên một phương diện thơ này rất đậm nét Đo Thải (thơ đã được ví với sách Lê vi Ký), nhưng những lời cảnh cáo chống lại việc xa rời thực tại về sự chết của Đấng Christ để đến với nghi lễ tôn giáo suông vẫn luôn là điều cần thiết Ương Cơ Đốc giáo giới. Vì vậy, sách này hết sức quan trọng.
li. Quyển Tác Giả
Thơ Hêbơrơ không ghi tên tác giả, dầu một số các ấn bản sớm nhất của bản KJV in tên của Phaolô như một phần trong tiêu đề của sách. Giáo hội Đông Phương thời kỳ đầu (Dionysius và Clement, cả hai đều ở Alexandria) gợi ý Phaolồ là tác giả. Sau biết bao nghỉ ngờ, quan điểm này đã thịnh hành kể từ thời Athanasius trở đi, để rồi cuối cùng Tây Giáo Hội cũng chấp nhận. Tuy nhiên, ngày nay rất ít người muốn duy ưì quyền tác giả của Phaolô. Origen đồng ý rằng nội dung thì của Phaolô, và có đôi nét văn phong của Phaolô trong đó, nhưng bút pháp trong nguyên bản rất khác với bút pháp của Phaolô. (Điều này không loại ưừ quyền tác giả của Phaolô, vì một thiên tài văn chương có thể thay đổi bút pháp của mình.)
Trải nhiều năm qua, người ta đã gợi ý rất nhiều tác giả khả dĩ. Luca, là người có bút pháp tương tự, và quen thuộc với sự giảng dạy của Phaolô, Banaba, Sila, Philíp, thậm chí cả Aquila và Bênrítsin.
Luther gợi ý Abôlô, người phù hợp với bút pháp và nội dung của sách này: rất giỏi về Kinh Thánh Cựu Ước, có tài hùng biện (Alexandria thành phố quê hương của ông nổi tiếng về thuật hùng biện). Lập luận phản đối Abôlô cho rằng không một lời truyền khẩu nào tại Alexandria lưu truyền một học thuyết như thế, như nếu một
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người bản xứ Alexandria đã viết thơ này thì không lý nào họ lại im hơi lặng tiếng.
Vì nguyên nhân nào đó, Chúa thấy phù hợp để cứ giữ kín ai là tác giả. Có người cho rằng Phaolô đa thực sự viết thơ này nhưng cố ý giấu tác quyền của mình vì thành kiến của người Do Thái đối với ông. Tuy có thể như thế, nhưng xưa nay vẫn chưa có ai nói hay hơn lời của Origen thuở xưa: "Nhưng chỉ một mình Đức Chúa Trời biết chắc chắn ai đã viết thơ này."
HI. Thời Điểm Viết
Dầu không biết tác giả là ai, nhưng có thể xác định thời điểm viết thơỵhả chính xác.
Ngoại cỉiữngđòỉ hỏi thơ phải được viết ra*<yào thế kỷ thứ nhất, vì Clement ở Rome đã sử dụng sách này (vào khoảng 95 S.C.). Tuy Polycarp và Justin Martyr trích thơ này, họ không nêu danh tác giả là ai. Dionysius ở Alexandria trích thơ Hêbơrơ như của Phaolô, và Clement ở Alexandrỉa nói Phaolô viết thơ này trong tiếng Hêbơrơ và Luca dịch sang tiếng Hylạp. (Tuy nhiên, sách này không có vẻ là bản dịch.) Irenaeus và Hippolytus không cho rằng Phaolô đã viết thơ Hêbơrơ, và Tertullian nghĩ Banaba đã viết.
Về nội chứng, dường như tác giả thuộc thế hệ Cơ Đốc nhân thứ nhì (2:3; 13:7), nên sẽ không thể có sớm như thơ Giacơ hay I.Têsalônica (cũng xem 10:32). Vì không nhắc gì đến Những Cuộc Chiến Do Thái (bắt đầu vào năm Ố6 S.C.), và dường như những sinh tế trong đền thờ vẫn còn tiếp tục (8:4; 9:6; 12:27; 13:10), nên thời điểm viết có lẽ trước năm ốố và chắc chắn trước khi Giêrusalem bị phá hủy (70). Có nhắc đến những cuộc bắt bớ (12:4), nhưng tín hữu vẫn "chưa đến nỗi đổ huyết." Nếu Itali là nơi nhận bức thơ, cuộc bắt bớ đẫm máu của Nêrô tại đó (64 s.c.) sẽ khiến thơ được viết sớm nhất cũng phải vào giữa năm 64. Rất có thể thời điểm viết vào khoảng 63- Ố5.
IV. Bối Cảnh Và Chủ Để
Nói chung, thơ Hêbơrơ đề cập đến sự tranh chiến lớn lao ữong việc rời bỏ một hệ thống tôn giáo này để sang hệ thống tôn giáo khác. Có sự sai trật các mối ràng buộc cũ, có những căng thẳng của sự xa lánh, và có những áp lực ghê gớm cho những người bỏ đạo quay ưở lại.
Nhưng trong thơ Hêbơrơ, nan đề không chỉ là việc bỏ hệ thống cũ sang hệ thống mới có giá ưị tương đương. Trái lại, đây là vấn đề lìa bỏ Do Thái giáo để đến với Đấng Christ, và như tác giả cho thấy, điều này liên quan đến việc rời bỏ những cái bóng để lấy hình thật, bỏ nghỉ thức để lấy thực tại, bỏ cái trước để lấy cái sau cùng, bỏ cái tạm thời để lấy cái vĩnh viễn -nói tóm lại, bỏ cái tốt để lấy cái tốt nhất.
Nan đề cũng liên quan đến việc rời bỏ điều được mến mộ để lấy điều không được mến mộ, bỏ đa số để lấy thiểu số, lìa bỏ những người áp bức để sang những người bị áp bức. Và điều này càng đẩy nhanh đến nhiều nan đề nghiêm ữọng.
Thơ được viết cho những người mang nguồn gốc Do Thái. Những
người Hêbơrơ này đã nghe Tin Lành do các sứ đồ và nhiều người khác rao giảng ương những ngày đầu của hội thánh, và họ đã chứng kiến các phép lạ quyền năng của Thánh Linh để khẳng định sứ điệp. Họ đã đáp ứng với Tin Lành theo một Ưong ba cách:
Có người tín Chúa Jêsus và thật lòng hoán cải.
Một số người tuyên bố mình đã ưở thành Cơ Đốc nhân, chịu báptêm, và đã đứng trong các hội chúng địa phương. Tuy nhiên, họ chưa hề được tái sanh bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
Những người khác thẳng thừng bác bỏ sứ điệp cứu rỗi.
Thơ của chúng ta luận đến hai hạng người đầu - những người Hêbơrơ thực sự được cứu và những người không có gì khác hơn lớp vỏ Cơ Đốc giáo ở bề ngoài.
Giờ đây, người Do Thái nào rời bỏ đức tin của tổ phụ thì bị xem như kẻ phản bội và bội đạo (meshummed), và thường bị trừng phạt bằng một hoặc nhiều biện pháp sau:
-BỊ gia đình tước quyền thừa kế.
-Trục xuất khỏi hội chúng Ysơraên.
-Mất công ăn việc làm.
-Bị tước của cải;
-BỊ quấy rối tính thần và ưa tấn thân xác.
-Bị nhạo báng trước công chúng. -Bị tỏ tù. -Chịu tuân đạo.
Đương nhiên, luôn luôn có lối thoát. Nếu người ấy chối bỏ Đấng Christ và quay trở về với Do Thái giáo thì sẽ khỏi bị bắt bớ thêm. Khi tìm hiểu những ẩn ý của thơ này, chúng ta có thể khám phá một số những lập luận vững chắc được dùng để thuyết phục người này quay trở về với Do Thái giáo:
-Di sản phong phú của các tiên tri.
-Chức vụ nổi bật của các thiên sứ trong lịch sử dân tộc thời xưa của Đức Chúa Trời.
-Mối liên hệ với người ban phát luật pháp lừng danh là Môise.
-Những mối ràng buộc dân tộc với vị tướng dân sự lỗi lạc là Giôsuê.
-Vinh hiển của chức tế lễ dòng Arôn.
-Đền thánh nơi Đức Chúa Trời chọn để ở giữa dân sự Ngài.
-Giao ước của luật pháp do Đức Chúa Trời ban qua Môise.
-Những vật dụng do Đức Chúa Trời chỉ định Ưong đền thánh, và bức màn uy nghiêm.
-Những sự phục vụ Ương đền thánh, và đặc biệt lễ nghi Ương Ngày Đại Lễ Chuộc Tội (Yom Kippur, ngày quan trọng nhất trong lịch Do Thái).
Hầu như chúng ta có thể nghe những người Do Thái ớ thế kỷ thứ nhất trình bày toàn bộ những sự vinh hiển này của tôn giáo thiên về nghi thức thời xưa của họ, rồi hỏi với một nụ cười khinh bỉ: "Cơ Đốc nhân các anh có thứ gì đây? Chúng ta có mọi thứ này. Các anh có thứ gì? Chẳng có gì hơn là một phòng cao đom sơ, một cái bàn, một số bánh và rượu ưên bàn! Có phải anh muốn nói rằng anh đã lìa bỏ toàn bộ những điều này để lấy thứ đó không?"
Thơ gởi cho người Hêbơrơ thực sự là câu trả lời cho thắc mắc: "Anh em có gì?" Nói tóm lại, câu trả lời là Đấng Christ. Trong Ngài, chúng ta cớ.
-Đấng cao trọng hơn các tiên tri.
-Đấng cao trọng hơn các thiên sứ.
-Đấng cao ương hơn Môise.
-Đấng cao trọng hơn Giôsuê.
-Đấng có chức tế lễ troi hom chức tế lễ của Arôn.
-Đấng phục vụ Ương một đền thánh tốt hơn.
-Đấng đã giới thiệu một giao ước tốt hơn.
-Đấng làm hình thật cho những vật dụng và bức màn làm hình bóng.
-Đấng dâng chính Ngài làm của lễ để chuộc tội một lần đủ cả thì Ngài troi hơn các của tế lễ bằng bò đực và đê đực cứ phải lập đi lập lại.
Cũng giống như các ngôi sao lu mờ khỏi tầm nhìn trước vinh hiển lớn hem của mặt ười thể nào, thì những hình bóng và những cái bóng của Do Thái giáo cũng mờ nhạt để trở nên tầm thường ưước vinh hiển lớn hơn của Thân Vị Và Công Tác của Chúa Jêsus.
Thế nhưng vẫn còn nan đề sự bắt bớ. Những người xưng mình là môn đồ của Chúa Jêsus thì bị bắt bớ cách đắng cay và cuồng tín. Đối với tín hữu thật, điều này có thể dẫn đến hiểm họa ngã lòng và tuyệt vọng. Do đó, họ cần được khích lệ để tin nơi những lời hứa của Đức Chúa Trời. Họ cần nhẫn nại chịu đựng khi nghĩ về phần thưởng hầu đến.
Đối với những người chỉ là Cơ Đốc nhân hữu danh vô thực thì có nguy cơ bội đạo. Sau khi xưng mình tiếp nhận Đấng Christ, họ có thể chối bỏ Ngài hoàn toàn và quay MỞ về với tôn giáo duy lễ nghi. Điều này tương đương với việc giày đạp Con Đức Chúa Trời, báng bổ huyết Ngài, và lăng mạ Thánh Linh.
Đối với tội lỗi cố ý này không còn sự ăn năn hay sự tha thứ nào nữa. Có những lời cảnh cáo liên tiếp Ương thơ gởi cho người Hêbơrơ để cảnh cáo về tội này. Trong 2:1, tội này được mô tả như ừôi dạt khỏi sứ điệp của Đấng Christ. Trong 3:7-19, đây là tội nổi loạn hay cứng lòng. Trong ó:ó, đây là sự vấp ngã hay phạm tội bội đạo. Trong 10:25, đây là bỏ sự nhóm lại. Trong 10:26, đó là cố ý phạm tội. Trong 12:16, tội này được nói đến như bản quyền con ừưởng nam đổi lấy một bữa ăn. Cuối cùng trong 12:25, tội này được gọi là từ chối Đấng phán cùng mình từ Thiên đàng. Nhưng toàn bộ những lời cảnh cáo này đều nhằm vào nhiều phương diện khác nhau của cùng một tội - tội bội đạo.
Sứ điệp của thơ Hêbơrơ thật bất hủ cho ngày nay cũng y như trong thế kỷ thứ nhất của hội thánh. Chúng ta cần được nhắc nhở liên tục về những đặc ân và phước hạnh đời đời vốn thuộc về chúng ta hiện nay trong Đấng Christ. Chúng ta cần được khích lệ để nhịn nhục chịu đựng bất chấp mọi chống đối và những hoàn cảnh khó khăn, và những ai tự xưng là tín hữu cần được cảnh cáo về việc quay trở lại với tôn giáo của lễ nghi sau khi đã nếm và đã thấy Chúa là tốt lành.
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CHÚ GIẢI
I. ĐẤNG CHRIST TROI HƠN TRONG THÂN VỊ NGÀI (1:1-4:13)
A. Bâng CtiPist Troi Hùn Các Tiên Tri (1:1- 3)
1:1 Không một thơ tín Tân Ước nào khác đi thẳng vào ý chính nhanh như thơ này. Không cần chào thăm hay giới thiệu, tác giả đi ngay vào đề tài. Dường như thể ông bị thúc ép bởi sự nôn nóng thánh khiết để nêu những vinh hiển tột bậc của Đức Chúa Jêsus Christ.
Trước hết, ông đối chiếu sự khải thị của Đức Chúa Trời bởi các tiên tri với sự bày tỏ của Ngài trong Con Ngài. Các tiên tri là những phát ngôn nhân được Chúa soi dẫn để nói thay cho Đức Chúa Trời. Họ là những đầy tớ đáng kính của Đức Giêhôva. Tài sản thuộc linh phong phú từ chức vụ của họ được bảo tồn trong Cựu Ước.
Thế nhưng chức vụ của họ chỉ mới một phần và từng mảng rời rạc. Mỗi phần được giao một lượng khải thị nhất định, nhưng dẫu sao đi nữa thì vẫn chưa đầy đủ.
Không những chân lý được nhỏ giọt cho các tiên tri như những câu chuyện đăng nhiều kỳ; họ còn dùng nhiều phương pháp khác nhau để truyền đạt chân lý đó cho dân sự nữa. Chân lý đó được trình bày như luật pháp, lịch sử, thơ ca và lời tiên tri. Đôi khi chân lý ấy được nói lên thành tiếng, có khi được viết ra. Có khi chân lý đến bởi những sự hiện thấy, những giấc chiêm bao, những biểu tượng hay kịch câm. Nhưng cho dù dùng phương pháp nào đi nữa, ý chính vẫn là: những sự khải thị trước kia của Đức Chúa Trời cho đần Do Thái
chỉ mới là sơ bộ, tiệm tiến và trình bày nhiều lần nhiều cách khác nhau.
1:2 Những lời tiên tri định kỳ, từng phần và khác nhau của Cựu ước giờ đây đã bị lu mờ bởi khải thị nổi bật và sau cùng của Đức Chúa Trời ương Thân VỊ của Con Ngài. Các tiên ưi chỉ là những ống dẫn để lời thiên thượng được truyền đạt qua họ. Chính Đức Chúa Jêsus Christ mới là sự khải thị tối hậu của Đức Chúa Trời cho con người. Giăng nói: "Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở ương lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết" (Giăng 1:18). Chúa Jêsus đã nói về Ngài: "Ai thấy ta tức là đã thấy Cha" (Giăng 14:9). Đấng Christ không những nói cho Đức Chúa Trời, mà còn nói với tư cách là Đức Chúa Trời.
Để nhấn mạnh tính ưổi hơn vô hạn của Con Đức Chúa Trời so với các tiên tri, tác giả trước hết trình bày Ngài là Đàng kế tự muôn vại. Điều này có nghĩa cõi vũ trụ thuộc về Ngài bởi sự chỉ định của Đức Chúa Trời và Ngài sẽ mau chóng cai trị trên vũ trụ ấy.
Chính qua Ngài mà Đức Chúa Trời flã lập nên thế gian. Đức Chúa Jêsus Christ là tác nhân chủ động Ưong sự sáng thế. Ngài đã làm nên các bầu ười của tinh tú, các bầu ười của bầu khí quyển, đất, nhân loại và kế hoạch thiên thượng cho các thời đại. Mọi vật thọ tạo, cả vật thuộc linh lẫn thuộc thể, đều được dựng nên bởi Ngài.
1:3 Ngài là sự tỏa soi chói sáng của vinh hiển Đức Chúa Trời, tức là toàn bộ những sự trọn lành có ương Đức Chúa Cha thì cũng có trong Ngài. Ngài là sự chói sáng của vinh hiển Đức Chúa Trời.
Mọi sự vinh hiển về đạo đức và thuộc linh của Đức Chúa Trời đều được nhìn thấy trong Ngài.
Hem nữa, Chúa Jêsus là hình ảnh chính xác của bổn thể Đức Chúa Trời. Đương nhiên, điều này không chỉ đến sự giống về thể xác, vì về cơ bản, Đức Chúa Trời là thần linh. Điều này có nghĩa trong mọi phương diện có thể ý thức được, thì Đức Chúa Jêsus đại diện chính xác cho Đức Chúa Cha. Không còn sự giống nhau nào gần hơn thế nữa. Vì là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Con dùng những lời nói và những phương cách của Ngài để bày tỏ cho con người biết chính xác Đức Chúa Trời như thế nào.
Và Ngài nâng đỡ cõi vũ trụ bởi lời có quyền phép của Ngài. Từ lúc ban
đầu, Ngài đã phán để làm nên thế giới này (Hêbơrơ 11:3). Ngài hiện vẫn còn phán và lời nói có quyền phép của Ngài vẫn nâng đỡ sự sống, giữ cho vật chất liên kết với nhau, và giữ cho cõi vũ trụ đi đúng ưật tự. Chính bởi Ngài mà muôn vật đứng vững với nhau (Côlôse 1:17). Đây là lời giải thích đom giản về một nan đề khoa học thâm sâu. Các khoa học gia đã vật lộn để khám phá xem điều gì giữ cho các phân tử kết hợp lại với nhau. ỏ đây, chúng ta biết Chúa Jêsus là Đấng Nâng Đỡ vĩ đại, và Ngài nâng đỡ như vậy bởi lời nói có quyền phép của Ngài.
Nhưng sự vinh hiển kế tiếp của Cứu Chúa chúng ta là vinh hiển đáng sửng sốt hem hết - sau khỉ Con làm xong sự sạch tội. Đấng Tạo Hóa và Đấng Duy Trì đã trở thành Đấng gánh lấy tội lỗi. Để tạo đựng cõi vũ trụ, Ngài chỉ cần phán.
Để duy ưì và hướng dẫn cõi vũ trụ, Ngài chỉ cần phán, vì không liên quan đến một nan đề đạo đức nào. Nhưng để cất bỏ tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả, Ngài phải chết ưên thập tự giá tại Gôgôtha. Thật sửng sốt biết bao khi nghĩ Chúa cầm quyển tể trị tối cao lại hạ mình xuống ưở thành Chiên Con tế lễ. Bài thánh ca của Isaac Watt đã nói: "Kỳ diệu thay ái tình Chúa thắm tươi, xui tôi vui dâng hồn thân cả rày."
Cuối cùng, chúng ta có sự tôn cao Ngài là Chúa đang ngồi ưên ngôi: Ngài ngôi bẽn hữu Đấng Tôn Nghiêm ở trong nơi rất cao. Ngài ngồi - là tư thế nghỉ ngơi. Đây không phải sự nghỉ ngơi sau khi lao dịch mệt mỏi, nhưng sự nghỉ ngơi đầy thỏa mãn nơi một công tác đã hoàn tất. Tư thế này cho thấy công tác cứu chuộc đã hoàn tất.
Bên hữu Đấng Tôn Nghiêm ở trong nơi rất cao là địa vị tôn trọng và có đặc ân (Hêbơrơ 1:13). Vì chiến thắng vinh diệu của Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã tôn cao Ngài. Bên tay hữu cũng là địa vị của quyền lực (Mathiơ 26:04) và vui thích (Thithiên 16:11). Bàn tay mang vết đinh của Cứu Chúa nắm lấy cây phủ việt thống trị vũ trụ (I.Phierơ 3:22).
Khi đi theo con đường của Chúa chúng ta từ lúc sáng thế đến đồi Gôgôtha và rồi đến sự vinh hiển, dường như chúng ta không còn nhìn thấy các tiên tri nữa. Dầu họ rất lẫy lừng, nhưng đã lui vào trong bóng tối. Họ làm chứng về Đấng Mêsia hầu đến (Côngvụ 10:43). Giờ đây khi Ngài đã đến, họ sung sướng rút lui khỏi quang cảnh ấy.
B. Bang Christ Troi Hơn Các Thiên Sứ (1:4-2:18)
1:4 Bước kế tiếp Ưong lập luận của thơ chứng tỏ Đấng Christ troi hơn các thiên sứ. Điều này là cần thiết vì dân Do Thái rất xem ưọng chức vụ của thiên sứ. Suy cho cùng, luật pháp đã được ban ra qua các thiên sứ (Côngvụ 7:53; Galati 3:19), và các thiên sứ thường xuyên xuất hiện ương suốt lịch sử của dân sự Chúa thời xưa. Có lẽ người ta cho rằng khi lìa bỏ Do Thái giáo để theo Đấng Christ, thì người đó sẽ tự dứt mình khỏi hình ảnh đặc trưng quan Ương này trong di sản dân tộc và tôn giáo của mình. Sự thật ấy là: khi được Đấng Christ, người ấy có được Đấng trồi hem các thiên sứ ưên hai phương diện - thứ nhất với tư cách Con Đức Chúa Trời (1:4-14) và sau đó với tư cách Con Người (2:5-18).
Đấng Christ đã được hưởng danh cao hơn danh thiên sứ bao nhiêu, thì trở nên cao trọng hơn thiên sứ bấy nhiêu. Điều này trước hết nói về sự ưổi hom do đạt được, và sau đó mới đến sự ưổi hơn vốn có sẵn của Ngài.
Sự ưổi hơn do đạt được xuất phát từ sự sống lại, thăng thiên và tôn cao của Ngài lên làm Chúa và Đấng Christ. Trong sự nhập thể, Ngài đã trở nên ở dưới thiên sứ một chút để chịu sự chết (2:9). Nhưng Đức Chúa Trời đã tòn Ngài lên cao và cho Ngài ngồi trên ngai vinh hiển cao trọng nhất.
Sự troi hơn vốn có của Ngài liên quan đến mối quan hệ đời đời của Ngài ưong tư cách Con Đức Chúa Trời. Danh cao trọng hơn chính là danh của Con.
1:5 Giờ đây có hai câu được trích từ Cựu Ước xác định Đấng Mêsia là Con Đức  Chúa  Trời.  Thứ nhất, trong
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Thithiên 2:7, Đức Chúa Trời gọi Đấng Mêsia là Con: "Ngươi là Con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi?" Trên một phương diện, Đấng Christ là Con được sanh ra từ đời đời. Theo một ý nghĩa khác, Ngài được sinh ra trong sự nhập thể. Theo ý nghĩa thứ ba, Ngài được sinh ra trong sự phục sinh - sanh ra trước nhất từ trong kẻ chết (Côlôse 1:18). Phaolô dùng câu này trong nhà hội tại Antiốt xứ Bisiđi và áp đụng cho Sự Hiện Ra Lần Thứ Nhất của Đấng Christ (Côngvụ 13:33).
Nhưng ý chính ở đây là: Đức Chúa Trời không hề gọi thiên sứ nào là Con Ngài. Tập thể thiên sứ được nói đến như là các con ưai của Đức Chúa Trời (Gióp 1:6, Thithiên 89:6 [chú thích ngoài lề của bản ASV]), nhưng ương trường hợp đó, không có nghĩa gì khác hơn những tạo vật. Khi Chúa Jêsus được mô tả là Con Đức Chúa Trời thì biểu thị sự bình đẳng với Đức Chúa Trời.
Câu thứ nhì được trích từ IlSamuên 7:14: "Ta sẽ làm Cha người, người sẽ làm Con ta." Dầu những lời này dường như nói đến Salômôn, nhưng ở đây Thánh Linh xác định lời này đang nói đến Con cao trọng hơn của Đavít. Một lân nữa lập luận ở đây chính là Đức Chúa Trời không hề nói với thiên sứ nào như vậy.
1:6 Cách thứ ba cho thấy Đấng Christ trồi hơn các thiên sứ ấy là: Ngài tè đối tượng cho thiên sứ thờ phượng, trong khi thiên sứ là những sứ giả và tôi tớ Ngài. Để chứng minh ý này, tác giả trích Phụctruyền Luậtlệ Ký 32:43 (Bản LXX và DSS) và Thithiên 97:7 (xem chú thích ngoài lề của bản NKJV).
Câu Kinh Thánh ữong Phụctruyền Luậtlệ Ký nhìn hướng tới thời điểm Đức Chúa Trời đưa Con đầu lòng mình vào thế gian lẩn nữa (Bản Anh Ngữ). Nói cách khác, điều này nói về Sự Hiện Đến Lần Thứ Nhì của Đấng Christ. Lúc đó, Ngài sẽ được các thiên sứ thờ phượng công khai. Điều này chỉ có thể nói lên Ngài là Đức Chúa Trời. Thờ phượng bất kỳ điều gì ngoài Đức Chúa Trời chân thần thì đều là thờ lạy hình tượng. Thế nhưng ở đây Đức Chúa Trời truyền các thiên sứ phải thờ phượng Đức Chúa Jêsus Christ.
Con đầu lòng có thể nói đến sự trước tiên về thời gian (Luca 2:7) hay thứ nhất ương cấp bậc hoặc sự tôn trọng (Thithiên 89:27). Chữ này mang nghĩa "thứ nhất trong cấp bậc hoặc sự tôn trọng" ở tại đây và ữong Rôma 8:29 và Côiôsế 1:15, 18.
1:7 Bằng cách đối chiếu với Con nổi bật của Ngài, Đức Chúa Trời làm cho thiên sứ Ngài như các linh (hoặc như gió) và tôi tớ Ngài như ngọn lửa. Ngài là Đấng Tạo Hóa và Đấng Chỉ Huy các thiên sứ. Họ vâng theo ý muốn Ngài với tốc độ của gió và với sự nóng cháy của lửa.
1:8 Giờ đây chúng ta hãy theo dõi dải thiên hà của những vinh quang mà Đức Chúa Con được xem là vô song Ưong đó. Trước hết, Ngài được Đức Chúa Trời gọi là Đức Chúa Trời. Trong Thithiên 45:6, Đức Chúa Cha hoan nghênh Đấng Mêsia bằng những lời lẽ: "Hãi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kìa." Một lần nữa ở đây, thần tánh của Đấng Christ nổi bật rõ
ràng không lầm lẫn vào đâu được, và lập luận này xuất phát từ bản văn truyền thống ữong tiếng Hibálai. (Có ít nhất một câu ưích từ Cựu Ước trong mỗi đoạn của thơ Hêbơrơ.)
Ngài cũng là Đấng Tể Trị đời đời; ngôi Ngài còn mãi đời nọ qua đời kia. Nước Ngài sẽ thực sự "trải dài từ bờ biển này đến bờ biển kia, cho đến khi mặt trăng sẽ không còn lên xuống nữa."
Ngài là Vua công bình. Tác giả Thithiên nói Ngài đang cẩm bính quyển (phủ việt) của sự ngay thẳng, dùng cách nói của thơ ca chỉ về vị vua này cai trị ương sự ngay thẳng và trung thực tuyệt đối.
1:9 Sự công bình của cá nhân Ngài thể hiện rõ từ sự kiện Ngài nhất quán ưa điểu công bình, ghét điểu gian ác. Rõ ràng điều này chủ yếu nói đến ba mươi ba năm sống trên đất của Ngài, ữong thời gian đó mắt của Đức Chúa Trời không tìm được lỗi lầm nào ữong tính cách của Ngài và không tìm được thất bại nào trong nếp cư xử của Ngài. Ngài đã chứng tỏ tư cách xứng đáng được cai trị của Ngài.
Vì sự xuất sắc cá nhân này, Đức Chúa Trời đã lấy dầu vui mừng xức cho cách ỉrổi hơn kẻ đồng loại của Chúa. Điều này có nghĩa Đức Chúa Trời đã ban cho Đấng Christ địa vị tối cao ưên hết thảy các hữu thể khác. "Dầu" ở đây có thể làm hình bỏng về Thánh Linh; Đấng Christ được ban Thánh Linh hom hết thảy mọi người khác (Giăng 3:34). Kẻ đồng loại của Ngài bao gồm mọi người nào Ngài đã hoạt động chung với họ, nhưng cụm từ này không nói họ là những người bình đẳng với Ngài. Có lẽ số này bao gồm các thiên sứ nữa, nhưng có lẽ nói nhiều hơn đến các anh em Do Thái của Ngài.
1:10 Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng Tạo Hóa ười và đất. Điều này được chứng tỏ từ Thithiên 102:25-27. Trong Thithiên này, Đấng Mêsia cầu nguyện: "Đức Chúa Trời tôi ôi... xin chớ cất lấy tôi..." (câu 24). Lời cầu nguyện này tại vườn Ghếtsêmanê và Gôgôtha được Đức Chúa Cha nhậm lời: "Thuở xưa Chúa lập nền trái đất, các từng ười là công việc của tay Chúa."
Cũng nên lưu ý trong câu 10 ớ đây, Đức Chúa Trời gọi Con Ngài là Chúa, tức là Đức Giêhôva. Kết luận không thể tránh khỏi ấy là: Chúa Jêsus của Tân Ước chính là Gỉêhôva của Cựu Ước.
1:11,12 Trong câu li và 12, tính thoáng qua của cõi tạo vật được đối chiếu với tính vĩnh viễn của Đấng Tạo Hóa. Những công trình của Ngài sẽ hư đi, nhưng chính mình Ngài vẫn y nguyên. Dầu mặt ười, mặt trăng, các ngôi sao, núi, đại dương, và sông có vẻ bển vững lâu dài, sự thật chúng đã tiỗ nên lỗi thời rồi. Tác giả Thithiên ví chúng với cái áo: trước hết, nó sờn và mòn; sau đó bị xếp lại như đồ không thể dùng được nữa, và rồi người ta đổi nó để lấy điều gì đó tốt hơn.
Hãy nhìn lên rặng núi phủ đầy tuyết, nhìn lên buổi hoàng hôn vinh quang, nhìn lên bầu ười đầy sao. Sau đó hãy lắng nghe âm điệu tôn nghiêm của những lời này: Ngài sẽ cuốn nó lại như cái áo choàng, rồi trời đất sẽ biến đổi, nhưng Chúa vẫn y nguyên, các năm của Chúa không hể cùng.
1:13 Thêm một câu trích nữa (Thithiên 110:1) chứng tỏ quyền ưổi hơn của Con. Trong Thithiên đó, Đức Chúa Trời mời Đấng Mêsia: "Hãy ngồi bẽn hữu ta, cho đến chừng nào ỉa để kẻ thù nghịch làm bệ dưới chân ngươi." Có người hỏi: "Đức Chúa Trời có bao giờ phán những điều như thế này với thiên sứ nào?" Dĩ nhiên, câu trả lời là không thiên sứ nào cả.
Được ngồi bên hữu Đức Chúa Trời biểu thị địa vị được tôn trọng cao cả nhất và quyền phép vô biên. Có hết thảy kẻ thù địch làm bệ chân biểu thị sự khuất phục và thống trị trên cõi vũ trụ.
1:14 Sứ mạng của các thiên sứ không phải để cai ưị nhưng để phục vụ. Họ là những thần linh mà Đức Chúa Trời dựng nên để được sai xuống giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi. Có thể hiểu câu này theo hai cách: thứ nhất, các thiên sứ hầu việc những người nào vẫn chưa hoán cải; hoặc thứ nhì, thiên sứ phục vụ những người đã được cứu khỏi án phạt và quyền lực của tội lỗi, nhưng vẫn chưa được cứu khỏi hiện diện của tội lỗi tức là những tín hữu nào hiện vẫn còn sống trên đất.
Điều này nói lên có những "thiên sứ hộ vệ." Cớ sao chúng ta lại ngạc nhiên trước một chân lý như thế? Đương nhiên có những tà linh đang gây chiến không ngừng chống lại kẻ được chọn lựa của Đức Chúa Trời (Êphêsô ó;12). Chẳng phải thật kỳ diệu khi có những thiên sứ thánh đang canh giữ những người được gọi đến sự cứu rỗi sao?
Nhưng chúng ta phải quay ưở về với ý chính của phân đoạn này - không phải là sự tồn tại của những thiên thần hộ vệ, nhưng là nói về các thiên sứ kém hơn Đức Chúa Con cũng giống như tôi tớ thấp kém hem Đấng Chủ Tể Vũ Trụ này.
2:1 Tác giả vừa hoàn tất lập luận chứng minh Đấng Christ tốt hom tột cùng so với các thiên sứ vì Ngài là Con Đức Chúa Trời. Trước khi cho thấy Ngài cũng trồi hơn trong tư cách Con Người, ông dừng lại rao thêm những lời cảnh cáo nghiêm ưọng có ương thơ tín này. Đây là lời cảnh cáo về việc ừôi lạc khỏi sứ điệp Tin Lành.
Vì tính cao trọng của Đấng Ban Phát và vì tính cao ữọng của ân tứ Ngài, những người nghe Tin Lành phải càng chú tâm nghiêm túc hơn nữa đối với Tin Lành. Luôn luôn có nguy cơ trôi lạc khỏi Thân Vị để sa trở lại vào tôn giáo của những hình ảnh. Điều này nói đến việc ưôi dạt vào sự bội đạo - là tội lỗi không còn có sự ăn năn nào dành cho nó nữa.
2:2 Chúng ta nói rồi rằng người Do Thái đã đưa thêm tầm quan trọng đặc biệt cho chức vụ của thiên sứ vào ưong lịch sử của họ. Có lẽ trường hợp hàng đầu của điều này là việc ban luật pháp khi vô số thiên sứ đã có mặt (Phụctruyền Luậtíệ Ký 33:2; Thithiên 68:17). Đúng là luật pháp được rao ra thông qua các thiên sứ. Và củng đúng là điều này có hiệu lực. Đúng là mọi sự vi phạm đều phải bị hình phạt xứng đáng. Những điều này được thừa nhận (cách tự do hoàn toàn).
2:3 Nhưng giờ đây lập luận chuyển từ chỗ ít hơn sang nhiều hem. Nếu
những người phạm luật pháp đã bị phạt, thì số phận của những người trễ nải Tin Lành sẽ ra sao? Luật pháp cho người ta biết họ phải làm gì; Tin Lành nói cho họ biết Đức Chúa Trời đã làmgì rồi. Bởi luật pháp mà có hiểu biết về tội lỗi; bởi Tin Lành có sự hiểu biết về sự cứu rỗi.
Trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy còn nghiêm ữọng hơn cả việc phạm luật pháp. Luật pháp được Đức Chúa Trời ban ra qua các thiên sứ, cho Môise rồi cho dân sự. Nhưng Tin Lành được phán trực tiếp bởi chính Đức Chúa Jêsus. Không những vậy mà thôi, Tin Lành còn được chứng nghiệm cho những Cơ Đốc nhân đầu tiên bởi các sứ đồ và bởi những người đã nghe Cứu Chúa.
2:4 Chính Đức Chúa Trời đã xác chứng sứ điệp bằng những dấu kỳ sự lạ và đủ thứ phép mẩu, lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh. Dấu kỳ là những phép lạ của Chúa và các sứ đồ để cho biết những chân lý thuộc linh. Lấy ví dụ, việc nuôi năm ngàn người ăn (Giăng 6:1- 14) tạo thành cơ sở cho bài giảng về Bánh Sự sống tiếp sau đó (Giăng 6:25- 59). Những sự lạ là các phép lạ nhằm khơi dậy sự sửng sốt trong khán giả; sự kêu Laxarơ sống lại minh họa điều này (Giăng 11:1- 44). Các thứ phép mẩu là bất kỳ biểu hiện nào về quyền năng siêu nhiên đi ngược lại các quy luật tự nhiên. Sự ban cho Đức Thánh Linh là sự ban phát đặc biệt cho con người nói và hành động theo phương cách hoàn toàn vượt quá năng lực tự nhiên của họ.
Mục đích của toàn bộ những phép lạ này là để chứng thật cho chân lý của Tin Lành, đặc biệt cho dân Do Thái, là những người vốn có truyền thống xin một dấu lạ nào đó trước khi họ chịu tín. Có bằng chứng cho thấy việc cần các phép lạ để chứng nghiệm đã chấm dứt khi Tân Ước có sẵn ở hình thức văn viết. Nhưng không thể chứng minh dứt khoát rằng Đức Thánh Linh không bao giờ tái tạo các phép lạ này ừong các thời đại khác.
Những chữ Ngài đã theo ý muốn mình phát ra cho thấy những quyền năng làm phép lạ này được ban ra bởi Đức Thánh Linh theo ý Ngài muốn. Chúng là những sự ban cho tối thượng của Đức Chúa Trời. Con người không thể đòi hỏi những sự ban cho đó, cũng không có quyền đòi được nhậm lời cầu nguyện, vì Đức Chúa Trời không hề hứa ban chúng cho hết thảy mọi người.
2:5 Trong đoạn đầu, chúng ta thấy Đấng Christ troi hơn các thiên sứ ương tư cách con Đức Chúa Trời. Giờ đây sẽ tiếp tục chứng tỏ Ngài cũng là Đấng Trồi Hơn trong tư cách Con Người. Chúng ta dễ theo dõi dòng tư tưởng khi nhớ rằng đối với nếp suy nghĩ của người Do Thái, ý nghĩ về sự nhập thể của Đấng Christ là điều không thể tín được và sự kiện về những sỉ nhục Ngài chịu là một điều nhục nhã. Đối với người Do Thái, Jêsus chỉ là một con người, nên do đó Ngài thuộc về một phẩm trật thấp hơn các thiên sứ. Những cầu sau cho thấy ngay cả ứong tư cách Người, Chúa Jêsus vẫn trồi hơn các thiên sứ.
Trước hết, Đức Chúa Trời không hề ra lệnh cho thế giới con người của tương lai sẽ ở dưới quyền kiểm soát của các thiên sứ. Thế gian hầu đến ở đây muốn nói đến thời đại hoàng kim của
hòa bình và thịnh vượng mà các tiên ưi thường xuyên đề cập đến. Chúng ta gọi đó là thiên hy niên.
2:6 Thithiên 8:4- 6 được trích dẫn để chứng tỏ quyền thống trị cuối cùng ưên trần gian được giao cho con người, chứ không phải cho thiên sứ. Trên một phương diện, con người rất tẩm thường, thế nhưng Đức Chúa Trời đã nhớ đến họ. Mặt khác, con người là không quan trọng, thế nhưng Đức Chúa Trời săn sóc đến con người.
2:7 Trên chiếc cân của sự sáng thế, con người được ban cho một địa vị thấp hơn các thiên sứ. Con người bị giới hạn nhiều hơn xét về tri thức, tính linh động và sức mạnh. Và con người phải chết. Thế nhưng Ương những ý định của Đức Chúa Trời, con người được định cho đội mão triều vinh hiển tôn trọng. Những giới hạn của thân thể và tâm trí con người hầu như sẽ được đẹp bỏ, và con người sẽ được tôn cao trên đất.
2:8 Mọi sự sẽ được đặt dưới thẩm quyền của con người Ương ngày hầu đến ấy - các đạo thiên binh, thế giới của loài súc vật, chim, cá, hệ thống hành tinh - Ưên thực tế, mỗi một phần của cõi vũ trụ thọ tạo này đều sẽ được đặt dưới quyền kiểm soát của con người.
Đây là ý định ban đầu của Đức Chúa Trời đành cho loài người. Lấy ví dụ, Ngài bảo con người "Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất" (Sáng Thế Ky 1:28).
Vì sao chúng ta không nhìn thấy mọi vật phục dưới chân Người? Câu trả lời là: con người đã đánh mất quyền thống ưị của mình vì cớ tội lỗi. Chính tội lỗi của Ađam đã đem sự rủa sả giáng trên cõi tạo vật. Những sinh vật dễ bảo đã trở thành hung dữ. Đất bắt đầu sinh ra gai gốc và chà chuôm. Quyền quản trị cõi thiên nhiên của con người nay bị thách thức và bị giới hạn.
2:9 Tuy nhiên, khi Con Người trở lại để cai ữị trên đất, quyền tể Ưị của loài người sẽ được khôi phục. Với tư cách Con Người, Chúa Jêsus sẽ khôi phục những điều Ađam đã đánh mất và còn thêm nhiều điều khác nữa. Vì vậy, tuy không thấy mọi sự phục dưới quyền con người hiện lúc này, nhưng chúng ta thực sự nhìn thấy Chúa Jêsus, và ương Ngài, chúng ta tìm được chìa khóa cho quyền cai trị cuối cùng của con người trên đất.
Trong ít lâu, Ngài đã bị làm cho thấp hơn ở dưới thiên sứ, nói cụ thể là trong ba mươi ba năm chức vụ tại thế của Ngài. Việc Ngài từ Thiên đàng giáng xuống Bếtlêhem, đến Ghếtsêmanê, đến Gabatha, đến đổi Gôgôtha, rồi đến mồ mả, đánh dấu những giai đoạn trong sự sỉ nhục Ngài chịu. Nhưng giờ đây Ngài được đội mão triều vinh hiển tôn trọng. Sự tôn cao Ngài là kết quả từ sự chịu khổ và sự chết của Ngài; thập tự giá đã dẫn đến mão ưiều thiên.
Mục đích đầy ơn của Đức Chúa Trời trong toàn bộ điều ấy là để Đấng Christ vì mọi người nếm sự chết. Cứu Chúa đã chết Ương tư cách Đấng Đại Diện chúng ta và là Đấng Thay Thế chúng ta; điều đó có nghĩa Ngài đã chết trong tư cách con người và Ngài chết vì con người. Ngài đã mang ừong thân thể Ngài trên
cây thập tự toàn bộ sự đoán phạt của Đức Chúa Trời ưên tội lỗi để những ai tin Ngài sẽ không bao giờ phải gánh lấy sự đoán phạt ấy nữa.
2:10 Quyền tể ưị của con người sẽ được khôi phục thông qua sự chịu sỉ nhục của Cứu Chúa là điều hoàn toàn phù hợp với đặc tánh công bình của Đức Chúa Trời. Tội lỗi đã làm đảo lộn ưật tự của Đức Chúa Trời. Trước khi có thể đưa trật tự ấy ra khỏi cảnh hỗn loạn, phải giải quyết tội lỗi cách công bình. Chính vì phù hợp với bản tánh thánh khiết của Đức Chúa Trời mà Đấng Christ phải chịu tuôn huyết và chịu chết để cất bỏ tội lỗi đi.
Đấng Vạch Kế Hoạch khôn ngoan này được mô tả là Đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài. Trước hết, Ngài là mục tiêu của toàn cõi tạo vật; mọi vật được dựng nên vì vinh hiển và sự hài lòng của Ngài. Nhưng Ngài cũng là Nguồn hoặc Đấng Phát Sinh toàn cõi tạo vật; không vật gì đã được dựng nên mà không ra từ Ngài.
Mục đích vĩ đại của Ngài là đem nhiều con đến sự vinh hiển. Khi chúng ta xem xét sự vô giá ưị của chính mình, thì nghĩ đến chuyện Ngài chịu bận tấm đến chúng ta cũng đã đủ khiến chúng ta choáng váng rồi, nhưng chính vì Ngài là Đức Chúa Trời đầy om nên đã gọi chúng ta đến sự vinh hiển đời đời của Ngài.
Giá phải trả cho sự làm vinh hiển chúng ta là gì? Đấng làm cội rễ sự cứu rỗi của chúng ta đã phải nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành. Xét về tính cách đạo đức của Ngài, Chúa Jêsus luôn luôn trọn lành và vô tội. Trên phương diện này, không bao giờ có thể làm cho Ngài trở nên ữọn lành hơn được. Nhưng Ngài phải được làm nên trọn lành trong tư cách Cứu Chúa của chúng ta. Để trả giá sự cứu chuộc đời đời cho chúng ta, Ngài đã phải chịu mọi hình phạt xứng đáng cho tội lỗi chúng ta đã phạm. Chúng ta không nhờ đời sống không tì vít của Ngài mà được cứu; sự chết thay thế của Ngài là lẽ thiết yếu tuyệt đối.
Đức Chúa Trời đã tìm được phương cách cứu rỗi chúng ta sao cho xứng đáng với chính mình Ngài. Ngài sai Con Độc Sanh của Ngài đến chết thay chúng ta.
2:11 Ba câu tiếp theo nhấn mạnh sự Ưọn lành của nhân tánh Chúa Jêsus. Nếu Ngài muốn đoạt lại quyền thống ưị do Ađam đã đánh mất, thì phải chứng tỏ được Ngài là một con người thật sự.
Trước hết, sự kiện được nêu ra: Vì Đấng làm nên thánh và kẻ được nên thánh thảy đểu cùng thuộc về một tập hợp (Bản Anh ngữ là "are all of one"), tức họ hết thảy đều sở hữu nhân tánh. Hoặc "...có cùng một nguồn gốc" (RSV), nghĩa là trong nhân tánh của họ, họ thảy đều có một Đức Chúa Trời, là Cha.
Đấng Christ chính là Đấng làm nên thánh, tức là Ngài biệt riêng hay phân rẽ những con người ra khỏi thế gian để thuộc về Đức Chúa Trời. Phước cho những ai được Ngài biệt riêng như vậy!
Người được nên thánh hay vật được nên thánh tức là được biệt riêng ra khỏi cách sử dụng bình thường để làm tài sản riêng của Đức Chúa Trời, để Ngài dùng và thướng thức. Phản nghĩa của nên thánh chính là sự báng bổ.
Có bốn loại nên thánh trong Kinh Thánh: Sự nên thánh ưước khi hoán
cải, Sự nên thánh về địa vị, sự nên thánh ừong nếp sống đạo, và sự nên thánh ữọn vẹn. Bốn thể loại nên thánh nào này được bàn chi tiết trong Phần Phụ Lục ở I.Têsalônica 5:23, và nên đọc kỹ phần này.
Độc giả cũng nên lưu ý xem những phân đoạn khác nhau ương thơ Hêbơrơ có nói đến sự nên thánh, và nên tìm cách xác định xem đang nói đến thể loại nên thánh.
Chính vì đã ưở nên Con Người thật nên Ngài không hổ thẹn mà gọi những người theo Ngài là anh em. Có thể nào Đấng Tể Trị đời đời của cả cõi vũ trụ lại trở nên con người và gắn bó mật thiết với tạo vật của Ngài đến nỗi Ngài sẽ gọi họ là anh em được sao?
2:12 Câu trả lời được tìm thấy trong Thithiên 22:22, ương đó chúng ta nghe Ngài phán: "Tôi sẽ truyền danh Chúa cho anh em tôi." Câu này cũng mô tả Ngài đang hòa mình với dân sự ương sự thờ phượng chung: "Và ngợi khen Chúa ở giữa hội." Trong cơn thống khổ hấp hối của Ngài, Ngài nhìn hướng tới ngày Ngài sẽ hướng dẫn đoàn người đông đúc đã được chuộc để ca ngợi Đức Chúa Cha.
2:13 Cỏ thêm hai câu Kinh Thánh nữa trích từ Kinh Thánh của người Do Thái để chứng minh nhân tánh của Đấng Christ. Trong Êsai 8:17 (Bản LXX), Ngài nói về việc Ngài phó thác cho Đức Chúa Trời. Lòng tin quyết hoàn toàn nơi Đức Giêhôva là một Ương những dấu hiệu vĩ đại nhất của nhân tánh đích thực. Rồi trong Êsai 8:18, tác giả trích lời Chúa đang nói: "Ta đây, ta với các con cái mà Đức Chúa Trời đã ban cho ta!" Ý chính ở đây là: họ là thành viên của một gia đình chung, công nhận một Cha chung.
2:14 Những ai xem sự sỉ nhục của Con Người là đáng hổ thẹn thì giờ đây được mời gọi xem xét bốn phước hạnh quan Ương lưu phát từ sự thương khỏ của Ngài.
Phước hạnh thứ nhất là sự phá diệt Satan. Điều này xảy ra bằng cách nào? Có một phương diện đặc biệt để qua đó Đức Chúa Trời ban con cái của Ngài cho Đấng Christ để làm nên thánh, cứu rỗi và giải phóng. Vì những con cái này có nhân tánh, nên Chúa Jêsus đã mang lấy một thân thể bằng thịt và huyết. Ngài đã gạt bỏ biểu hiện bề ngoài của thần tánh Ngài và che bản tánh của Ngài trong "chiếc áo bằng đất sét."
Nhưng Ngài đã không dừng lại tại Bếtíêhem. "Ngài đã đi trọn đường đến Gôgôtha vì tôi, bởi vì Ngài rất yêu tôi."
Bởi sự chết của Ngài, Ngài đã phá diệt kẻ cầm quyển sự chết, là ma quỉ. Sự phá diệt ở đây có nghĩa "mất sức khỏe" hơn là "mất sự hiện hữu." Chữ này có nghĩa vô hiệu hóa hay làm cho không còn giá ỪỊ gì nửa. Satan vẫn đang chủ động chống đối những mục đích của Đức Chúa Trời ữong thế gian, nhưng nó đã nhận một vết thương chí tử tại thập tự giá. Thời gian của nó còn rất ngắn ngủi và số phận của nó đã bị định đoạt chắc chắn. Nó là một kẻ thù đã bại rồi.
Trên phương diện nào ma quỉ nắm quyển của sự chết? Chắc ý nghĩa chính yếu của việc nó nắm quyền này ấy là Ương việc đỏi hỏi phải có sự chết. Chính bởi Satan mà tội lỗi lần đầu tiên
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vào thế gian. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời tuyên án chết cho mọi người nào phạm tội. Vì vậy ưong vai ưò kẻ thù địch, ma quỉ có thể đòi hỏi phải ữả án phạt ấy.
Trong những lãnh thổ ngoại giáo, cũng có thể nhìn thấy quyền lực của ma quỉ qua khả năng nơi những tác nhân của hắn, tức những pháp sư, để rủa sả một con người và làm người ấy chết bất đắc kỳ tử.
Trong Kinh Thánh không có lời nào gợi ý rằng ma quỉ có thể gây ra sự chết cho tín hữu nếu không được phép của Đức Chúa Trời (Gióp 2:6), nên do đó nó không thể ấn định thời điểm chết của một tín hữu. Thông qua những kẻ ác, đôi khi ma quỉ được phép giết chết tín hữu ấy. Nhưng Chúa Jêsus báo trước cho môn đổ Ngài đừng sợ những người có thể phá hủy thần thể, nhưng trái lại phải sợ Đức Chúa Trời là Đấng có thể hủy diệt cả linh hồn và thân thể Ương địa ngục (Mathiơ 19:28).
Trong Cựu Ước, Hênóc và Êli đã lên Thiên đàng mà không phải chết. Rõ ràng, sớ dĩ như vậy là vì với tư cách người tín Chúa, họ được kể là đã chết ữong sự chết hãy còn trong tương lai của Đấng Christ.
Khi Đấng Christ đến vào lúc cất Lên, mọi tín hữu còn đang sống đều sẽ đi Thiên đàng mà không phải ữải qua sự chết. Nhưng họ cũng thoát khỏi sự chết vì cớ đức thánh khiết của Đức Chúa Trời đã được thỏa mãn cho họ Ương sự chết của Đấng Christ. Đấng Christ phục sinh giờ đây "cầm chìa khóa của Âm Phủ Và Sự Chết" (Khải Huyền 1:18), tức là Ngài có thẩm quyền tuyệt đối trên chúng.
2:15 Phước hạnh thứ nhì ra từ nơi sự sỉ nhục của Đấng Christ chính là sự giải phóng khỏi nỗi sợ hãi. Trước thời thập tự giá, nỗi SỢ sự chết đã bắt con người làm nô lệ suốt đời. Dầu đôi khi có những tia sáng lóe lên Ương Cựu Ước nói về sự sống sau cái chết, nhưng ấn tượng chung vẫn là không biết chắc chắn, vẫn có nỗi kinh khiếp và ảm đạm. Điều vốn là sương mù nay đã rõ ràng vì cớ Đấng Christ đã dùng Tin Lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra rõ ràng (II.Timôthê 1:10).
2:16 Phước hạnh lớn lao thứ ba ấy là sự đền chuộc tội lỗi. Khi vào thế gian, Chúa không vua giúp các thiên sứ, bèn là vua giúp dòng dõi của Ápraham. "Vua giúp" dịch từ chữ epiỉambanõ, nghĩa là "nắm chặt lấy" (vì vậy Bản KJV dịch "Ngài đã không mặc lấy [cho Ngài bản chất của] các thiên sứ; nhưng Ngài đã mặc lấy [cho Ngài] dòng dõi của Ápraham"). Tuy động từ này có thể không mang ý về sự nắm lấy một cách thô bạo như ý thường có ồ chỗ khác, nhưng theo cách dùng ở đây thì nói đến những ý về sự giúp đỡ và giải thoát.
Dòng dõi của Ápraham có thể nói đến dòng đôi thuộc thể của Ápraham, là người Do Thái, hoặc cũng có thể nói đến dòng dõi thuộc linh của ông - là tín hữu thuộc mọi thời đại. Ý quan trọng ở đây là: họ là con người, chứ không phải là thiên sứ.
2:17 Vì vậy, Ngài cần phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi phương diện. Ngài đã mang lấy nhân tánh thật và trọn lành. Ngài đã ưở nên lệ thuộc vào những ước vọng, tư tưởng, cảm xúc, tình cảm và những tính tình
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của con người - với một ngoại lệ quan ừọng này: Ngài không hề phạm tội: nhân tánh của Ngài là nhân tánh lý tưởng; nhưng nhân tánh của chúng ta đã bị xâm lấn bởi yếu tố ngoại lai là tội lỗi.
Nhân tánh trọn vẹn của Ngài khiến Ngài xứng đáng trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín đối với Đức Chúa Trời. Ngài có thể thương xót đối với con người và trung tín với Đức Chúa Trời. Chức năng chính của Ngài ữong tư cách thầy tế lễ thượng phẩm chính là đền tội cho chúng dân. Để hoàn thành việc này, Ngài đã làm một việc không một thầy tế lễ thượng phẩm nào khác từng làm hay có thể làm được - Ngài đã dâng chính mình Ngài làm của tế lễ vô tội. Ngài sẵn lòng chết thay chúng ta.
2:18 Phước hạnh thử tư là giúp kẻ bị cám dỗ. Vì chính mình Ngài đã chịu khổ và đã chịu bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ. Ngài có thể cứu giúp những người đang trải qua sự cám dỗ bởi vì chính mình Ngài cũng đã đích thân trải qua.
Một lần nữa ở đây, chúng ta phải bổ sung thêm một từ ngữ hạn định. Đức Chúa Jêsũs bị cám dỗ từ bên ngoài, nhưng không bao giờ bị cám dỗ từ bên trong. Sự cám dỗ trong đồng vắng cho thấy Ngài bị cám dỗ từ bên ngoài. Satan đã hiện ra với Ngài và tìm cách lôi cuốn bằng những tác nhân kích thích từ bên ngoài. Nhưng Cứu Chúa không bao giờ bị cám dỗ để phạm tội bởi những tham muốn và đàm mê từ bên trong, vì ương Ngài không hề có tội lỗi nào và không có điều gì để đáp ứng với tội lỗi. Ngài đã chịu khổ, chịu cám dỗ. Trong khi chúng ta thật đau đớn để chống cự sự cám dỗ, thì Ngài lấy làm đau đớn khi bị cám dỗ.
c. nấng ChPist Trồi Hon Môise và Giôsuê (3:1-4:13)
3:1 Môise là một ữong những anh hùng dân tộc vĩ đại nhất của Ysơraên. Do đó, bước thứ ba ưong chiến lược của tác giả ấy là chứng minh sự ưổi hom vô hạn của Đấng Christ so với Môise.
Sứ điệp này gởi cho anh em thánh, là kẻ dự phẩn ơn trẽn trời gọi. Mọi tín hữu thật đều là thánh xét về địa vị của họ và họ đáng phải thánh ương nếp sống đạo. Trong Đấng Christ, họ là thánh; trong chính bản thần họ, họ đáng phải nên thánh,
Sự kêu gọi từ trẽn trời của họ tương phản với sự kêu gọi dưới đất của Ysơraên. Các thánh đồ Cựu Ước được kêu gọi đến với các phước hạnh vật chất trong Đất Hứa (dầu vậy họ cũng thật sự có niềm trông cậy ưên ười nữa). Trong Thời Đại Hại Thánh, tín hữu được gọi đến các phước hạnh thuộc linh trong các nơi trên ười hiện nay và đến với cơ nghiệp ữên ười ương tương lai.
Hãy suy tưởng đến Chúa Jêsus. Ngài xứng đáng vô cùng cho chúng ta suy nghĩ đến Ngài như vị sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo. Khi xưng Ngài là Sứ Giả (Bản Anh ngữ là "sứ đồ"), chúng ta muốn nói rằng đối với chúng ta Ngài đại diện Đức Chúa Trời. Khi xưng Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, chúng ta muốn nói Ngài đại diện cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời.
3:2 Phải thừa nhận rằng ưên một phương diện, Ngài tương tự với Môỉse. Ngài đã trung tín với Đức Chúa Trời, cũng như Môise đã trung tín trong nhà của Đức Chúa Trời. Nhà ở đây không chỉ có nghĩa là đền tạm, nhưng còn là toàn bộ phạm vi mà Môise đại diện cho những mối quan tâm của Đức Chúa Trời. Đó chính là nhà Ysơraên, là dân sự thời xưa trên trần gian này của Đức Chúa Trời.
3:3 Nhưng sự tương tự chấm dứt tại đó. Trong mọi phương diện khác, có sự ưu việt ưổi hơn không thể chối cãi vào đâu được. Trước hết, Chúa Jêsus đáng vinh hiển cao trọng hơn Môise vì người thợ xây được tôn trọng hơn chính cái nhà. Chúa Jêsus là Thợ Xây nhà Đức Chúa Trời; Môise chỉ là một phần ương ngôi nhà đó.
3:4 Thứ nhì, Chúa Jêsus cao trọng hom vì Ngài là Đức Chúa Trời. Mỗi cái nhà đều phải có một người đựng nên. Đấng dựng nên muôn vật ấy là Đức Chúa Trời. Từ Giăng 1:3, Côlôse 1:1 ó, và Hêbơrơ 1:2,10, chúng ta biết Chúa Jêsus là Tác Nhân hành động ương sự sáng thế. Kết luận không thể ưánh khỏi ấy là: Chúa Jêsus Chrỉst là Đức Chúa Trời.
3:5 Ý thứ ba là: Đấng Christ cao trọng hem ương tư cách Con. Môise, người đã trung tín trong cả nhà Chúa, như một kẻ tôi tớ (Dânsố Ký 12:7), để chỉ cho con người tiến đến với Đấng Mêsia hầu đến. Ông làm chứng về điểu ngày sau sẽ được rao giảng, tức là Tin Lành cứu rỗi Ưong Đấng Christ. Đây là nguyên nhân có lần Đấng Christ phán: "Vì nếu các ngươi tín Môi-se, cũng sẽ tín ta; bới ấy là về ta mà người đã chép" (Giăng 5:4Ố). Trong bài Ngài giảng cho các môn đồ ưên đường về Emaút, Chúa Jêsus bắt đầu từ Môise và mọi đấng tiên tri, và "cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài ương cả Kinh Thánh" (Luca 24:27).
3:6 Nhưng Đấng Christ trung tín Ương cả nhà Chúa với tư cách Con Trai, chứ không làm tôi tớ, và Ương trường hợp của Ngài, tư cách làm con có nghĩa là bình đẳng với Đức Chúa Trời. Nhà của Đức Chúa Trời chính là nhà của chính Đấng Christ.
Ổ đây, tác giả giải thích ý nghĩa của "nhà Chúa" ngày nay. Nhà Chúa hợp thành bởi mọi tín hữu thật trong Chúa Jêsus: nhà Chúa tức là chúng ỉa, miễn là chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng.1 Thoạt nghe có vẻ điều này hàm ý sự cứu rỗi của chúng ta tùy thuộc vào việc giữ cho vững vàng. Trong trường hợp đó, sự cứu rỗi sẽ là bởi sự bền đỗ chúng ta hem là bởi công tác đã hoàn tất của Đấng Christ trên thập tự giá. Ý nghĩa thật ấy là: nếu chúng ta đứng vững thì chúng ta chứng minh mình là nhà của Đức Chúa Trời. Đứng vững vàng là bằng chứng của thực tại. Những ai mất lòng tín quyết nơi Đấng Chrỉst và nơi lời hứa của Ngài để quay trở về với những nghi lễ và kỳ lễ thì chứng tỏ họ chưa hề được tái sanh. Điều này nhằm chống lại tình trạng bội đạo mà lời cảnh cáo tiếp theo nhắm vào.
3:7 Đến đây, tác giả đưa ra lời cảnh cáo thứ nhì của thơ này - cảnh cáo sự cứng lòng, điều này xảy ra cho Ysơraên trong đồng vắng và có thể xảy ra lẩn
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nữa. Vì vậy Đức Thánh Lỉnh vẫn đang phán qua Thithiên 95:7-11, như Ngài đã phán khi Ngài soi dẫn câu ấy lúc ban đầu: "Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài."
3:8 Mỗi khi Chúa phán, chúng ta phải mau chóng nghe. Nghi ngờ Lời Ngài tức là gọi Ngài là kẻ nói dối và chuốc lấy cơn thạnh nộ của Ngài.
Thế nhưng đó là lịch sử của Ysơraên trong đồng vắng. Đó là bản tường ưình ảm đạm về những lời than phiền, tham muốn, thờ hình tượng, vô tín và nổi loạn. Chẳng hạn, tại Rêphiđim, họ lầm bằm vì thiếu nước và nghi ngờ Chúa không hiện diện giữa họ (Xuất Êdíptô Ký 17:1-17). Tại đổng vắng Pharan, khi các thám tử vô tín trở về đem theo lời tường trình gian ác gây nản lòng và nghi ngờ (Dânsố Ký 13:25-29), dân sự quyết định sẽ ưỏ về Êdíptô, là xứ nô lệ (DânsốKý 14:4).
3:9 Đức Chúa Trời rất giận đến nỗi quyết định phạt dân sự phải lang thang trong đồng vắng suốt bốn mươi năm (Dânsố Ký 14:33-34). Trong số toàn bộ những chiến binh ra khỏi xứ Êdíptô từ hai mươi tuổi ưở lên, chỉ hai người được vào xứ Canaan - là Calép và Giôsuê (DânsốKý 14:28-30).
Thật có ý nghĩa vì như Ysơraên trải bôn mươi năm trong đồng vắng thể nào, thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời cũng đối đãi với dân Ysơraên trong khoảng chừng bốn mươi năm sau khi Đấng Christ chịu chết thể ấy. Dân sự này đã cứng lòng trước sứ điệp của Đấng Christ. Vào năm 70 S.C., Giêrusalem bị phá hủy và dân sự tản lạc Ưên khắp các nước ngoại bang.
3:10 Vì Chúa không vui về Ysơraên ưong đồng vắng dẫn đến lời lên án nghiêm khắc này. Ngài lên án họ là luôn luôn thích đi lang thang xa Ngài, và cố tình không biết đường lối Ngài.
3:11 Trong cơn thạnh nộ Ngài, Ngài thề rằng họ sẽ không hể được vào sự yên nghỉ Ngài, tức là xứ Canaan.
3:12 Câu 12-15 nêu phần Thánh Linh áp dụng cho chúng ta từ kinh nghiệm của Ysơraên. Cũng như ở chỗ khác ừong thơ Hêbơrơ, độc giả được gọi là anh em. Điều này không có nghĩa họ hết thảy đều là Cơ Đốc nhân thật. Vì vậy, mọi người tự xưng là tín hữu phải luôn luôn đề phòng lòng dữ và chẳng tin, kẻo khiến họ trái bò Đức Chúa Trời hằng sống. Đây là hiểm họa không ngừng.
3:13 Một trong các giải pháp là khuyên bảo nhau. Đặc biệt trong những ngày khó khăn hoạn nạn, dân sự Chúa phải hằng ngày khuyên người khác đừng từ bỏ Đấng Christ để đi theo nhưng tôn giáo không giải quyết được nan đề tội lỗi.
Để ý lời khuyên này không giới hạn cho tầng lớp phục vụ Chúa nhưng là bổn phận của hết thảy mọi anh em. Phải tiếp tục khuyên bảo nhau chừng nào còn gọi là "ngày nay," tức là chừng nào Đức Chúa Trời còn tiếp tục bàn ơn cứu rỗi bới ân điển qua đức tín. "Ngày nay" là thì giờ được chấp nhận; đây là ngày cứu rỗi.
"Trái bỏ" tức là "bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng." Mới nhìn thì thấy tội lỗi thường xinh đẹp. ở đây, nó chào mời lối thoát khỏi sự quở ưách của Đấng
Christ, nó đưa ra những tiêu chuẩn thánh khiết thấp kém hơn, những nghi lễ hấp dẫn đối với những sở thích thẩm mỹ, và lời hứa hẹn được lợi lộc trên ưần gian. Nhưng nhìn lại thấy nó thật ghê tởm. Nó không đem đến cho con người sự tha tội, không có hy vọng bên kia mồ mả, và không còn có cơ hội ăn năn.
3:14 Một lần nữa, chúng ta được nhắc chúng ta đã trở thành những bạn đổng hành của Đấng Chrisỉ nếu giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững bển đến cuối cùng. Những câu Kỉnh Thánh như thế này thường bị lạm dụng để dạy rằng người ta có thể được cứu và rồi bị hư mất tiở lại. Tuy nhiên, không thể giải thích như thế vì Kinh Thánh đầy dẫy lời làm chứng rằng sự cứu rỗi được ban cách nhưng không bởi ơn của Đức Chúa Trời, được mua bởi huyết của Đấng Christ, nhận lấy bằng đức tín của con người, và được thể hiện rõ qua việc lành của người ấy. Đức tín thật luôn luôn có phẩm chất lâu bền. Chúng ta đứng vững không phải để giữ lại sự cứu rỗi của mình, nhưng để làm bằng chứng mình đã được cứu thật. Đức tín là cội rễ của sự cứu rỗi; sự bền đỗ là bông trái. Ai là những bạn đồng hành của Đấng Christ? Câu trả lời ấy là: "Những người nào bởi sự đứng vững ữong đức tin chứng tỏ họ thực sự thuộc về Ngài."
3:15 Giờ đây tác giả kết thúc phần áp dụng cá nhân về kinh nghiệm đáng buồn của Ysơraên bằng cách lập lại lời Thithiên 95:7,8: "Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng, như lúc nổi loạn." Lời kêu gọi xót xa này đã có thời rao cho Ysơraên, giờ đây được nói cho bất kỳ ai có thể bị cám dỗ từ bỏ Tin Lành để quay lại với luật pháp.
3:16 Đoạn này kết thúc với phần giải thích lịch sử về sự bội đạo của Ysơraên. Với loạt ba câu hỏi và trả lời, tác giả lần theo sự nổi loạn, sự chọc giận của Ysơraên và sự trừng phạt. Sau đó ông kết luận.
Sự nổi loạn. Những người nổi loạn được xác định là những người nhờ Môise dẫn ra khỏi xứ Êdípỉô. Calép và Giôsuê là những ngoại lệ duy nhất.
3:17 Sự chọc giận. Củng chính những người nổi loạn này đã chọc giận Giêhôva ừong bốn mươi năm. Họ có khoảng 600.000 người, và khi kết thúc bốn mươi năm ấy, đồng vắng đã có 600.000 nấm mồ.
3:18 Sự trừng phạt Cũng chính những người này bị loại khỏi xứ Canaan bởi sự bất tuân của họ.
Chỉ cần nhắc lại những câu hỏi và trả lời này cũng đủ tạo ảnh hưởng sâu sắc ưên bất kỳ ai đang bị cám đỗ để lìa bỏ nhóm thiểu số Cơ Đốc nhân thật vốn bị khinh bỉ này để đi theo đại đa số mang vẻ bề ngoài mộ đạo nhưng phủ nhận quyền phép của sự tín kính. Có phải đa số là luôn luôn đúng? Trong đoạn nói về Ysơraên này, chỉ có hai người đúng và hơn nửa triệu người đã sai!
A. T. Pierson nhấn mạnh tính nghiêm trọng của tội lỗi Ysơraên như sau:
Lòng vô tín của họ là sự chọc giận gồm bốn mặt:
Ì. Đây là công kích lẽ thật của Đức Chúa Trời, khiến Ngài trớ thành người nói dối.
2.	Đây là công kích quyền năng Ngài, vì đã kể Ngài là yếu đuối và không thể đưa họ vào đất hứa.
3.	Đây là công kích tính bất biến của Ngài; vì dầu họ không nói như thế, nhưng cách hành động ám chỉ Ngài là một Đức Chúa Trời thay đổi thất thường, và không thể nào làm những dấu kỳ mà trước đó Ngài đã có lần làm.
4.	Đây cũng là công kích sự thành tín của Ngài ừong tư cách một người cha, dường như thể Ngài cứ khích lệ sự chờ đợi nhưng không hề có ý định làm cho trọn.2
Trái lại, Calép và Giôsuê đã kính trọng Đức Chúa Trời bằng cách kể lời Ngài là tuyệt đối chân thật, quyền năng Ngài là tuyệt đối vô hạn, bản tánh của Ngài là đầy ơn và bất biến, và Ngài thành tín đến nỗi không bao giờ khơi lên niềm hy vọng nào mà Ngài không làm cho thành.
3:19 Kết luận: Chính lòng vô tín ngăn những con cái nổi loạn này không được vào đất hứa, và chính lòng vô tín ngăn trở con người hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời Ưong mọi định kỳ. Bài học đạo đức rất rõ ràng: Hãy coi chừng tấm lòng dữ và chẳng tin.
Những câu tiếp theo là một trong những phân đoạn khó hiểu nhất của toàn thơ tín. Dầu sự dạy dỗ toàn diện của phần này là khá rõ, nhưng các nhà giải kinh ít đồng ý với nhau về dòng lập toàn chính xác của phân đoạn.
Chủ đề của 4:1-13 là sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời và nhu cần phải chuyên tâm vào cho được sự yên nghỉ ấy. Có lẽ sẽ hữu ích cho chúng ta ngay từ đầu nếu thấy Kinh Thánh đề cập đến nhiều loại yên nghỉ khác nhau:
1.	Đức Chúa Trời đã yên nghỉ sau ngày thứ sáu của công cuộc sáng tạo (Sáng Thế Ký 2:2). Sự yên nghỉ này không chỉ ra sự mệt mỏi sau khi làm việc khó nhọc, nhưng trái lại là sự thỏa lòng về công tác Ngài đã làm xong. Đây là sự yên nghỉ đầy thỏa mãn (Sáng Thế Ký 1:31). Sự yên nghỉ của Ngài bị gián đoạn bởi tội lỗi vào ương thế gian. Kể từ đó, Ngài vẫn đang làm việc không ngừng. Đúng như Chúa Jêsus nói: "Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy" (Giăng 5:17).
2.	Canaan được định làm xứ yên nghỉ cho con cái Ysơraên. Hầu hết họ không hề được vào xứ này và những người không được vào thì không thấy được sự yên nghỉ Chúa định dành cho họ. Canaan được dùng ở đây làm hình bóng hay điển hình về sự yên nghỉ cuối cùng và đời đời của Đức Chúa Trời. Phần lớn những người không được vào Canaan (như Côrê, Bathan, và Abiram chẳng hạn) mô tả những người bội đạo thời nay, là người không vào được sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời vì cớ lòng không tin.
3.	Tín hữu ngày nay được hướng sự yên nghỉ của lương tâm, biết rằng án phạt tội lỗi của họ đã được trả xong qua công tác đã làm trọn của Chúa Jêsus. Đây là sự yên nghỉ được Cứu Chúa hứa ban: "Hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ" (Mathiơ 11:28).
4.	Tín hữu cũng được hưởng sự yên nghỉ khi phục vụ Chúa. Trong khi sự
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yên nghỉ nói ở phần ba là sự yên nghỉ của sự cứu rỗi, thì đây là sự yên nghỉ của sự phục vụ. "Hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ" (Mathiơ 11:29).
5. Cuối cùng, có sự yên nghỉ đời đời đang chờ đợi tín hữu tại nhà Cha ưên Thiên đàng. Sự yên nghỉ trong tương lai này còn được gọi là sự yên nghỉ Sabát (Hêbơrơ 4:9), và là sự yên nghỉ chung cuộc mà các sự yên nghỉ khác hoặc làm hình bóng hoặc nếm trước về nó. Sự yên nghỉ này là đề tài chính yếu (Hêbơrơ 4:1-13).
4:1 Đừng ai nghĩ lời hứa về sự yên nghỉ không còn hiệu lực nữa. Lời hứa ấy chưa hề ứng nghiệm đầy đủ và chung cuộc ữong quá khứ; do đó, lời mời vẫn còn hiệu lực.
Nhưng mọi người nào xưng mình là tín hữu phải bảo đảm chắc chắn để mình không bị trật mục tiêu ấy. Nếu lời tuyên xưng của họ chỉ là sáo rỗng, thì luôn có hiểm họa xây bỏ Đấng Christ và tiếp nhận hệ thống tôn giáo nào đó vốn không có quyền cứu được ai.
4:2 Tin Lành đã được rao truyền cho chúng ta - Tin Lành về sự sống đời đời qua đức tín nơi Đấng Christ. Người Ysơraên cũng đã được nghe giảng Tin Lành - Tin Lành về sự yên nghỉ trong xứ Canaan. Nhưng họ không được ích lợi chi từ Tin Lành yên nghỉ ấy.
Có hai lối giải thích khả dĩ cho thất bại của họ, tùy theo cách chúng ta chấp nhận lối giải thích thủ bản nào về câu 2. Theo bản NKJV, nguyên nhân họ thất bại chính là sứ điệp đã "không đi kèm với đức tin của những người nghe." Nói cách khác, họ không tín sứ điệp ấy hoặc không hành động theo sứ điệp ấy.
Cách lý giải khác (chú thích lề của NKJV) ấy là: "Họ đã không lấy đức tín hiệp một với những người đã nghe theo lời ấy." Cách này lý giải rằng đại đa số Ysơraên đã không lấy đức tin hiệp một với Calép và Gỉôsuê, hai thám tử biết tin lời hứa của Đức Chúa Trời.
Dầu trường hợp nào đi nữa, ý nổi bật vẫn là: lòng vô tín đã loại họ ra khỏi sự yên nghỉ mà Chúa đã chuẩn bị cho họ ương đất hứa.
4:3 Mạch ý tưởng trở nên khó hiểu ữong câu này. Dường như có ba mệnh đề rời rạc và không liên hệ với nhau, thế nhưng chúng ta thấy có một mạch chung trong mỗi mệnh đề - chủ đề sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời.
Trước hết, chúng ta biết chúng ta là kẻ đã tin thì vào sự yên nghỉ của Chúa. Đức tin là chìa khóa để mở cánh cửa ấy. Như đã nói, tín hữu ngày nay được hưởng sự yên nghỉ của lương tâm vì họ biết họ không còn bị đoán phạt về tội mình nữa (Giăng 5:24). Nhưng cũng đúng là những người tin Chúa sẽ là những người duy nhất được vào sự yên nghỉ cuối cùng của Đức Chúa Trời ương vinh hiển. Có lẽ sự yên nghỉ trong tương lai này được nói đến chủ yếu tại đây.
Mệnh đề tiếp theo củng cố ý này bằng câu tuyên bố tiêu cực: như Đức Chúa Trời đã phán rằng: "Nẩy là lời thể ta đã lập trong cơn thạnh nộ. Chúng nó sẽ chẳng hể vào sự yên nghỉ ta!" (được trích từ Thithiên 95:11). Đức tín cho vào, còn lòng vồ tín loại ra. Chúng ta là những người tin Đấng Christ thì biết chắc chắn về sự yên nghỉ của Chúa; những người Ysơraên không tin thì
không thể biết chắc sự yên nghỉ ấy vì họ không tin lời Chúa.
Mệnh đề thứ ba là khó hiểu nhất: mệnh đề này nói, dầu vậy công việc của Ngài đã xong rồi từ buổi sáng thế. Có lẽ cách giải thích đơn giản nhất là liên kết mệnh đề này với mệnh đề đi trước. Trong mệnh đề đi trước, Chúa dùng thì tương lai khỉ nói về sự yên nghỉ của Ngài: Chúng nó sẽ chẳng hể vào sự yên nghi ta. Thì tương lai hàm ý sự yên nghỉ của Chúa vẫn còn là sự lựa chọn thực sự hiện nay, dầu có người đã từ bỏ sự yên nghỉ ấy vì cớ không tín, và sự yên nghỉ này vẫn dành sẵn dẫu sự thực là công việc của Đức Chúa Trời đã xong rồi từ buổi sáng thế.
4:4 Câu nẩy nhằm dùng Kinh Thánh chứng minh Đức Chúa Trời đã yên nghỉ sau khi công cuộc sáng thế hoàn tất. Việc tác giả không xác định rõ đã trích phân đoạn Kinh Thánh này ở đâu không có nghĩa là ông không biết phân đoạn ấy. Đây chỉ là một biện pháp văn chương để ưích một câu từ một sách mà thời bấy giờ chưa chia thành các đoạn và câu. Câu này từ Sáng Thế Ký 2:2: "Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm."
Ở đây sử dụng thì quá khứ, và đối với một số người, điều này có vẻ như chứng tỏ sự yên nghỉ của Chúa chỉ thuộc về lịch sử chứ không thuộc về lời tiên tri, nên không thích ứng gì cho chúng ta ngày nay. Nhưng không phải như vậy.
4:5 Để củng cố ý nói rằng Đức Chúa Trời yên nghỉ sau khi sáng thế không có nghĩa đó là một vấn đề đã kết thúc, tác giả với một chút chuyển đổi một lần nữa đã ưích dẫn Kinh Thánh Thithiên 95:11, ương đó sử dụng thì tương lai: "Chúng nó sẽ chẳng hể vào sự yên nghỉ ta." Thực ra ông đang nói: "Theo cách nghĩ của anh em, đừng giới hạn sự yên nghỉ của Chúa vào những việc đã xảy ra ở ữong Sáng Thế Ký 2 mà thôi; hãy nhớ rằng về sau Chúa đã phán về sự yên nghỉ của Ngài là vẫn đang có sẵn."
4:6 Mãi đến đây ưong lập luận, chúng ta đã thấy kể từ lúc sáng thế, Chúa vẫn đang ban sự yên nghỉ cho con người. Cửa vào vẫn luôn mở rộng.
Người Ysơraên ương đồng vắng không vào được vì cớ họ không tin. Nhưng điều này không có nghĩa lời hứa khống còn hiệu lực!
4:7 Bước tiếp theo là chứng minh ngay cả trong trường hợp của Đavít, khoảng 500 năm sau khi người Ysơraên bị loại khỏi xứ Canaan, Đức Chúa Trời vẫn đang dùng chữ "ngày nay" như là ngày còn cơ hội. Tác giả đã trích Thithiên 95:7,8 rồi ương Hêbơrơ 3:7,8,15. Giờ đây ông ưích lần nữa để chứng minh Lời Chúa hứa ban sự yên nghỉ không dừng lại với người Ysơraên trong đồng vắng. Trong thời Đavít, Ngài vẫn đang mời gọi con người tín cậy Ngài và đừng cứng lòng.
4:8 Đương nhiên, có một số người Ysơraên đã vào Canaan cùng với Giôsuô. Nhưng ngay cả họ cũng không hướng được sự yên nghi chung cuộc mà Chúa đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài. Trong Canaan vẫn có chiến ưận, tội lỗi, bệnh tật, đau buồn, hoạn nạn, và sự chết nứa. Nếu họ đã nhận trọn hết
lời Chúa hứa ban sự yên nghỉ, thì chắc Ngài không hứa một lần nữa ương thời Đavít.
4:9 Những câu đi trước dẫn đến kết luận này: Vậy thì còn lại một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời. ở đây, tác giả sử dụng một từ ngữ Hy văn khác chỉ về sự yên nghỉ (sabbatismos), có liên hệ với chữ "Sabbath" (ngày Sabát). Chữ này nói về sự yên nghỉ đời đời mà mọi người được chuộc bởi huyết báu của Đấng Christ sẽ được hưởng. Đây sẽ là việc giữ "Ngày Sabát" không bao giờ dứt.
4:10 Ai bước vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ vào ngày thứ bảy vậy.
Khi chưa được cứu, có thể chúng ta cố làm việc để kiếm sự cứu rỗi. Khi nhận thấy Đấng Christ đã hoàn tất công tác cứu rỗi tại Gôgôtha, chúng ta bỏ hết mọi nỗ lực vô giá trị của mình và tin cậy nơi Đấng Cứu Chuộc phục sinh.
Sau khi được cứu, chúng ta dốc sức làm công việc trong tình yêu thương để phục vụ Đấng đã yêu chúng ta và phó chính mình Ngài vì chúng ta. Việc lành của chúng ta là bông trái của Thánh Linh đang ngự Ưong lòng. Chúng ta thường mỏi mệt khi phục vụ Chúa, dầu vậy không hề mỏi mệt chán ngán phục vụ Ngài.
Trong sự yên nghỉ đời đời của Chúa, chúng ta sẽ nghỉ công việc khó nhọc của mình dưới đất này. Điều này không có nghĩa chúng ta không làm việc trên Thiên đàng. Chúng ta sẽ vẫn thờ phượng và phục vụ Ngài, nhưng sẽ không còn mỏi mệt, buồn thảm, bắt bớ hoặc hoạn nạn.
4:11 Những câu trước chứng minh sự yên nghỉ của Chúa vẫn còn dành sẵn. Câu này nói cần phải chuyên tâm để được vào sự yên nghỉ đó. Chúng ta phải gắng sức để bảo đảm chắc chắn rằng hy vọng duy nhất của chúng ta chính là Chúa và là Đấng Christ. Chúng ta phải gắng sức chống lại mọi sự cám dỗ chỉ tuyên xưng đức tin nơi Ngài nhưng rồi từ bỏ Ngài khi gặp bắt bớ và chịu khổ nguy kịch.
Người Ysơraên đã bất cẩn. Họ xem thường những lời hứa của Chúa. Họ khao khát xứ Êdíptô, là xứ nô lệ. Họ không gắng sức lấy đức tín nắm giữ lời hứa của Đức Chúa Trời. Kết quả họ không hề đến được Canaan. Tấm gương của họ phải là lời cảnh báo cho chúng ta.
4:12 Hai câu tiếp theo chứa lời cảnh cáo nghiêm ữọng, ấy là, không bao giờ có thể che giấu lòng vô tín được. Trước hết, lòng vô tín bị phát hiện bởi Lời của Chúa. (Thuật ngữ được dùng ở đây chỉ về "lời" là rhẽma chứ không phải logos, một từ ngữ quen thuộc được Giăng sử dụng mở đầu sách Tin Lành của mình. Câu này không nói đến Lời Hằng sống, tức Chúa Jêsus, nhưng nói đến lời thành văn, là Kinh Thánh.) Lời Đức Chúa Trời này là:
Lời sống - sống luôn luôn và chủ động.
Linh nghiệm - đem lại sức lực.
Cắt đứt - sắc hơn gươm hai lưỡi.
Phân tách - thấu vào đến đổi chia hồn linh, là hai phần vô hình và phi vật chất của con người. Thấu vào cốt tủy, cốt cho phép có cử động bên ngoài và tủy là sự sống kín giấu nhưng hết sức quan trọng của xương.
Biện biệt - phân biệt và phán xét các tư tưởng và ý định trong lòng.
Chính Lời Chúa đoán xét chúng ta, chứ không phải chúng ta là người đoán xét Lời Chúa.
4:13 Thứ nhì, lòng vô tín bị phát hiện bởi Chúa Hằng sống. ở đây, đại từ nhân xưng chuyển từ đại từ phiếm chỉ sang đại từ chỉ ngôi: Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa. Không điều nào thoát khỏi sự chú ý của Ngài. Ngài toàn tri tuyệt đối. Ngài luôn biết mọi điều đang diễn ra trong cõi vũ trụ. Đương nhiên, ý quan Ương ừong văn mạch này ấy là: Ngài biết nơi đâu có đức tin thật và nơi đâu chỉ cỏ sự đồng ý của lý ừí đối với sự thật.
li. ĐẤNG CHRIST TROI HƠN TRONG CHỨC TẾ LỄ CỦA NGÀI (4:14-10:18)
A. Chức Tế Lễ Thượng Phẩm cùa Đấng Chpisl Trồi Hun Chức Của Arôní (4:14- 7:28)
4:14 Những câu này một lần nữa khơi dậy luồng tư tưởng mạnh mẽ được tác giả giới thiệu ở 3:1 - Đấng Christ là thầy tế lễ thượng phẩm lớn của dân sự Ngài. Những câu này giới thiệu Ngài là nguồn cung ứng tuyệt vời cho dân sự cùng túng của Ngài, có thể giữ họ khỏi vấp ngã. Một lần nữa, chúng chuyển điểm nhấn mạnh "từ Lời Chúa ừong tư cách người xem xét tỉ mỉ sang Chúa trong tư cách Đấng Cảm Thông." Khi Lời Chúa đã phơi bày chúng ta hoàn toàn (câu 12,13), chúng ta có thể đến với Ngài để tìm sự thương xót và ân điển.
Để ý những điều xuất sắc ữổi hơn của Chúa chúng ta:
Ì • Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Lởn. Có rất nhiều thầy tế lễ thượng phẩm dưới định kỳ Môise, nhưng chưa người nào được gọi là lớn.
2.	Ngài đã trải qua từng ười của bầu không khí và từng ười tinh tú đến từng ười thứ ba, là nơi ngự của Đức Chúa' Trời. Đương nhiên, điều này nói đến sự thăng thiên và tôn vinh hiển Ngài bên tay hữu Đức Chúa Cha.
3.	Ngài là con người. Jêsus là tên gọi được đặt cho Ngài khi chào đời và đây là tên liên kết đặc biệt với nhân tánh của Ngài.
4.	Ngài là Đức Chúa Trời. "Con Đức Chúa Trời", khi được dùng chỉ về Đấng Christ, nói đến sự bình đẳng tuyệt đối của Ngài với Đức Chúa Cha. Nhân tánh Ngài khiến Ngài đủ tư cách từ quan điểm của chúng ta; thần tánh của Ngài khiến Ngài đủ tư cách trước mặt Đức Chúa Trời. Chẳng lấy gì làm lạ khỉ Ngài được gọi là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Lớn.
4:15 Rồi chúng ta cũng phải xét đến kinh nghiệm của Ngài. Không ai có thể thực sự cảm thông với người khác trừ khi đã đích thân kinh nghiệm tương tự. Với tư cách Con Người, Chúa chúng ta đã dự phần trong những kinh nghiệm của chúng ta nên bới đó có thể hiểu những thử thách chúng ta đang chịu. (Ngài không thể đổng cảm với việc chúng ta làm quấy vì Ngài không hề kinh nghiệm điều đó.)
Trong mỗi cơn đau xé nát cõi lòng,
Thống Khổ Nhân cũng đều có phần.
Ngài đã bị thử thách trong mọi phương diện như chúng ta, song chẳng phạm tội. Kinh Thánh ra sức bảo vệ sự hoàn hảo vô tội của Chúa Jêsus, và chúng ta cũng phải làm như vậy. Ngài
chẳng hề biết tội lỗi (Il.Côrinhtô 5:21), Ngài không hề phạm tội (I.Phierơ 2:22), và ữong Ngài không có tội (I.Gi 3:5).
Ngài không thể phạm tội, hoặc trong tư cách Đức Chúa Trời hoặc trong tư cách con người cũng vậy. Là Con Người Ưọn vẹn, Ngài không tự mình làm điều gì cả; Ngài tuyệt đối vâng phục Đức Chúa Cha (Giăng 5:19), và đương nhiên Đức Chúa Cha không bao giờ bắt Ngài phạm tội.
Nói rằng "Nếu Ngài không thể phạm tội thì sự cám dỗ của Ngài không có ý nghĩa gì cả" là một lập luận sai lầm. Một mục đích của cám dỗ chính là để chứng minh dứt khoát rằng Ngài không thể phạm tội được. Nếu bạn đem thử vàng, thì phép thử ấy không kém hiệu lực vì cớ vàng tính ròng. Nếu có tạp chất, phương pháp thử nghiệm sẽ cho thấy ngay. Tương tự, quả là lập luận sai lầm khi bảo nếu Ngài không phạm tội thì Ngài không ươn vẹn là người. Tội lỗi không phải là một thành phần thiết yếu ứongnhấn tánh, đúng hơn, nó là kẻ xâm nhập từ bên ngoài. Nhân tánh chúng ta đã bị tội lỗi phá hoại; nhân tánh của Ngài là nhân tánh ữọn lành.
Nếu với tư cách Con Người, Chúa Jêsus đã có thể phạm tội trên ữần gian, điều gì sẽ ngăn cản Ngài phạm tội với tư cách Con Người trên Thiên đàng? Ngài không bỏ lại nhân tánh của Ngài khi thăng thiên về bên hữu Đức Chúa Cha. Ngài không thể phạm tội trên ưần gian và Ngài không thể phạm tội trên Thiên đàng.
4:16 Giờ đây đến lời mời đầy om: dạn dĩ đến gần ngôi ơn phước. Chúng ta dạn dĩ là nhờ hiểu biết rằng Ngài chết để cứu rỗi chúng ta và Ngài sống để giữ gìn chúng ta. Chúng ta được bảo đảm sẽ được đón nhận hết lòng vì cớ Ngài bảo chúng ta hãy đến.
Dân sự thời Cựu Ước không thể đến gần Ngài. Chỉ thầy tế lễ thượng phẩm mới đến gần Ngài được, và chỉ đến một ngày trong năm. Chúng ta có thể ra mắt Ngài bất kể ngày đêm để được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ỉa trong thì giờ có cẩn dùng. Lòng thương xót của Ngài khỏa lấp mọi điều đáng lẽ chúng ta không nên làm, và ơn của Ngài ban cho chúng ta sức mạnh để làm những điều đáng phải làm nhưng không có năng lực để làm.
Morgan viết rất bổ ích:
Tôi không hề biết chán để nói rõ về cụm từ Hylạp được dịch "trong thì giờ có cần dùng " là câu nói hoàn toàn thông dụng tương đương với "vừa kịp lúc." "Hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta vừa kịp lúc" - ơn ngay tại lúc và tại nơi tôi cần. Bạn bị cám dỗ áp đến tấn công. Ngay lúc bị tấn công, bạn ngửa trông Ngài, và ân điển có sẵn tại đó để giúp vừa kịp lúc. Không có điều gì để hoãn lời khẩn xin của bạn mãi cho đến giờ cầu nguyện tối. Nhiữig khi đang ở trên đường phố đối diện với cám dỗ phừng phìờĩg trước mặt, hãy hướng đến Đấng Christ kêu cứu, và ân điển sẽ có sẩn vừa kịp lúc tại đó.4
Cho đến lúc này, tác giả cho thấy Chúa Jêsus ưổi hơn các tiên tri, các thiên sứ và Môise. Giờ đây chúng ta quay sang chủ đề quan ữọng về chức tế lễ để thấy chức tế lễ thượng phẩm của
Đấng Christ là theo ban trồi hem ban của Arôn.
Khi Chúa ban luật pháp cho Môise trên núi Sinaỉ, Ngài đã thiết lập chức tế lễ loài người để nhờ đó dân sự có thể đến gần Ngài. Ngài truyền các thầy tế lễ phải ra từ chi phái Lêvi và từ họ Arôn. Dòng tế lễ này còn được gọi là chức. tế lễ Lêvi hay chức tế lễ Arôn.
Cựu Ước nhắc đến một chức tế lễ khác nữa do Đức Chúa Trời tấn phong, là chức tế lễ của tổ phụ Mênchixêđéc. Nhân vật này sống vào thời Ápraham, rất lâu trước khi ban bố luật pháp, và vừa là vua vừa là thầy tế lễ. Trong phân đoạn này của chúng ta, tác giả sẽ cho thấy Chúa Jêsus Christ là thầy tế lễ theo ban Mênchixêđéc, và ban tế lễ này trồi hơn chức tế lễ của Arôn.
Trong bốn câu đầu, chúng ta có phần mô tả thầy tế lễ dòng Arôn. Rồi câu 5-10 mô tả chi tiết Đấng Christ xứng đáng làm thầy tế lễ, phần lớn bằng cách đối chiếu tương phản.
5:1 Phẩm cách đầu tiên của thầy tế lễ thuộc dòng Arôn ấy là phải được chọn ra từ giữa con người. Nói cách khác, thầy tế lễ đó phải là một con người.
Thầy tế lễ này được lập lên để hành động thay loài người trước mặt Đức Chúa Trời. ông thuộc một đẳng cấp đặc biệt của những người phục vụ ương tư cách trung gian giữa con người với Đức Chúa Trời. Một Ương những chức năng chính của ông là dâng lễ vật và hy sinh yì tội lỗi. Lễ vật nói đến bất kỳ của dâng nào được đem đến dâng cho Chúa. Cua hy sinh nói đến những của tế lễ đặc biệt có đổ huyết ra để làm của lễ chuộc tội.
5:2 Ông phải thương xót sự yếu đuối
của con người và đối đãi dịu dàng với kẻ ngu dốt sai lầm. Xác thịt yếu đuối của chính ông giúp ông hiểu được nan đề dân sự đang đối diện.
Câu này nhắc đến kẻ ngu dốt và sai lầm, và đây là dấu nhắc nhở rằng những của tế lễ này ương Cựu Ước là để chuộc những tội không cố ý phạm. Trong luật pháp không có điều khoản nào dành cho tội cố ý phạm.
5:3 Nhưng tuy việc làm người là một lợi thế ở chỗ giúp thầy tế lễ hòa mình với dân sự, nhân tánh tội lỗi của ông lại là một bất lợi. Ông buộc phải vì tội lỗi mình dâng của tế lễ, cũng như vì tội lỗi của dân chúng.
5:4 Chức vụ thầy tế lễ không phải là điều con người chọn như một nghề nghiệp. Họ phải được Đức Chúa Trời kêu gọi như Arôn ngày xưa. Sự kêu gọi của Chúa đã giới hạn cho Arôn và dòng dõi ông. Ngoài họ hàng đó, không ai có thể phục vụ ừong đền tạm hay Ương đền thờ.
5:5 Giờ đây tác giả quay sang Đấng Christ và chứng minh Ngài xứng đáng làm thầy tế lễ vì được Đức Chúa Trời lập lên, vì nhân tánh rõ ràng của Ngài, và vì những tư cách Ngài đã có.
Xét về sự phong chức, nguồn phong chức chính là Đức Chúa Trời. Đây là sự kêu gọi tối thượng, không liên quan đến phả hệ con người. Nó bao gồm mối quan hệ tốt hom bất kỳ chức tế lễ nào ưên trần gian này có được. Thầy Tế Lễ của chúng ta là Con độc nhất vô nhị của Đức Chúa Trời, được sanh ra đời đời, được sanh ra ương sự nhập thể, và được sanh ra Ưong sự phục sinh.
5:6 Rồi chức tế lễ của Đấng Christ theo ban tốt hơn vì trong Thithiên 110: 4, Đức Chúa Trời tuyên bố Đấng Christ là thầy tế lễ đời đời theo ban Mênchỉxêđéc. Sự ưu việt này được giải thích đầy đủ hơn ương đoạn 7. Ý tưởng nổi bật ở đây là: khác với chức tế lễ theo dòng Arôn, chức tế lễ theo dòng Mênchixêđéc còn đến đời đời.
5:7 Đấng Christ không những là Con vô tội của Đức Chúa Trời; Ngài còn là Con Người thật. Tác giả nói đến rất nhiều từng trải đa dạng của con người mà Chúa đã trải qua khi còn trong xác thịt để chứng minh ý này. Hãy để ý những từ ngữ được dùng mô tả đời sống của Ngài và đặc biệt kinh nghiệm của Ngài ữong vườn Ghếtsêmanê: đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xỉn. Chúng đều nói đến công việc của Ngài trong tư cách Con Người biết nương cậy, sống vâng lời Đức Chúa Trời, và dự phần mọi cảm xúc không liên kết với tội lỗi của con người.
Lời cầu nguyện của Đấng Christ không phải xin được cứu khỏi chết; suy cho cùng, chết thay tội nhân chính là mục đích khiến Ngài đến thế gian này (Giăng 12:27). Lời cầu nguyện của Ngài là xin để Ngài có thể được giải thoát ra khỏi sự chết (JND), để linh hồn Ngài không bị bỏ lại Ưong âm phủ. Lời cầu nguyện này được nhậm khi Đức Chúa Trời khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài được nhậm lời vì cớ lòng nhân đức Ngài.
5:8 Một lần nữa, chúng ta đối mặt trực tiếp với lẽ mầu nhiệm thâm thúy của sự nhập thể - làm sao Đức Chúa
Trời có thể trở nên Con Người để chịu chết thay con người.
Dầu Ngài là Con, hay nối rõ hơn, dầu Ngài đã là Con Độc Sanh - Ngài không phải là một người Con, tức là một ừong số rất nhiều người con, nhưng Ngài đã là con độc sanh của Đức Chúa Trời. Dẫu có sự kiện ưọng đại này, Ngài cũng vẫn học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ Ngài đã chịu. Ngài vào thế gian này để làm Con Người để phải chịu những từng ưải mà ắt hẳn Ngài không bao giờ biết nếu cứ ở trên Thiên đàng. Mỗi sáng tai Ngài được mớ ra để nghe lời chỉ dạy từ Cha Ngài cho ngày hôm ấy (Êsai 50:4). Ngài đã học tập vâng lời bằng thực nghiệm ương tư cách Con luôn luôn vâng phục ý của Cha Ngài.
5:9 Và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi. Câu này không thể nói đến phẩm cách cá nhân của Ngài, vì Chúa Jêsus là ươn vẹn tuyệt đối. Lời nói, việc làm và đường lối Ngài là tuyệt đối không chỗ trách được. Vậy Ngài được nên trọn vẹn theo ý nghĩa nào? Câu ưa lời ấy là trọn vẹn ương chức vụ của Ngài với tư cách Cứu Chúa của chúng ta. Hẳn Ngài không bao giờ có thể tíở thành Cứu Chúa trọn vẹn của chúng ta nếu cứ ở trên Thiên đàng. Nhưng qua sự nhập thể, sự chết, chôn, sống lại và thăng thiên, Ngài đã hoàn tất công tác cần phải có để cứu chúng ta khỏi tội lỗi, và giờ đây Ngài đã đạt đến vinh hiển Ương tư cách Cứu Chúa ưọn vẹn của thế gian.
Sau khi ưở về ười, Ngài trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài. Ngài là nguồn cứu rỗi cho mọi
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người, nhưng chỉ những ai vâng lời Ngài mới được cứu.
ở đây, sự cứu rỗi kèm theo điều kiện vâng lời Ngài. Trong nhiều phân đoạn khác, sự cứu rỗi kèm theo điều kiện đức tín. Làm sao chúng ta đung hòa điều có vẻ như mâu thuẫn này? Trước hết, đây là sự vâng lời của đức tín (Rôma 1:5; 16:25-27): "Sự vâng lời mà Chúa đòi hỏi chính là đức tín nơi lời Ngài." Nhưng cũng đúng là chính loại đức tín cứu rỗi dẫn đến sự vâng lời. Không thể nào tín - theo đúng ý nghĩa thật của Tân Ước - mà không vâng lời.
5:10 Sau khi đã hoàn tất công tác nền tảng của chức tế lễ một cách vinh quang, Chúa Jêsus được Đức Chúa Trời xưng Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mẽnchixẽđéc.
ở đây, cần thấy rằng dầu chức tế lễ của Chúa Jêsus theo ban Mênchixêđéc, nhưng những chức năng tế lễ của Ngài tương tự với chức năng của các thầy tế lề dòng Arôn. Thực ra, chức vụ của các thầy tế lễ Do Thái làm hình bóng trước, hay là hình ảnh, về công tác Đấng Christ sẽ hoàn tất.
5:11 Đến đây, tác giả phải tẻ khỏi chủ đề chính, ông muốn tiếp tục đề tài chức tế lễ theo ban Mênchixêđéc, nhưng chưa được. ông được Chúa buộc phải quở trách độc giả về tình trạng ấu trĩ và đồng thời cảnh cáo họ cách nghiêm khắc về nguy cơ sa ngã.
Một sự thật đáng buồn ấy là khả năng hiểu chân lý thiên thượng bị giới hạn bởi chính tình trạng thuộc linh của chúng ta. Những lỗ tai chậm hiểu không the tiếp nhận những chân lý sâu nhiệm được! Điều này thường đúng cho chúng ta biết bao - như cho các môn đồ: Chúa có rất nhiều điều để nói với chúng ta nhưng chúng ta không hiểu nổi (Giăng 16:12).
5:12 Tác giả nhắc người Hêbơrơ nhớ họ đã nhận sự dạy dỗ đủ lâu để có thể dạy được người khác rồi. Nhưng thật bi thảm vì họ vẫn đang cần người khác dạy cho họ những điểu sơ học của Lời Đức Chúa Trời.
Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi. Mạng lịnh của Đức Chúa Trời truyền mỗi tín hữu phải trướng thành đến mức có thể dạy người khác. Mỗi người dạy một người! Đúng là có những người có ân tứ dạy đỗ đặc biệt, nhưng cũng đúng không kém là mỗi tín hữu phải dự phần vào một mục vụ dạy dỗ nào đó. Đức Chúa Trời không hề có ý định giới hạn công tác này cho một số ít người.
Anh em cẩn ăn sữa thay vì đồ ăn đặc. Trong lãnh vực thuộc thể, đứa trẻ nào không hề bỏ sữa để ăn thức ăn đặc thì ốm yếu suy nhược. Trong lãnh vực thuộc linh cũng có kiểu tăng trưởng còi cọc như thế (I.Côrinhtô 3:2).
5:13 Những người tự xưng là tín đồ Đấng Christ mà vẫn ăn sữa thì không hiểu đạo công bình. Họ là người nghe lời nhưng không làm theo. Họ đánh mất những gì mình không sử dụng, và vẫn cứ ở hoài ữong tình trạng con đỏ.
Họ không có ý thức phân biệt sâu sắc các vấn đề thuộc linh và bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ đành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc" (Êphêsô 4:14).
5:14 Thức ăn thuộc linh đặc dành cho người đã trưởng thành, là người hay
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dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điểu lành và dữ. Nhờ vâng theo sự sáng nhận được từ Lời Chúa, họ có thể đưa ra những đánh giá thuộc linh và giữ mình thoát khỏi những sai lầm nguy hiểm về đạo đức và giáo lý.
Trong vãn mạch này, độc giả được khuyên cụ thể phải phân biệt giữa lành và dữ ữong mối liên quan với Cơ Đốc giáo và Do Thái giáo. Tự Do Thái Giáo không phải là xấu; hệ thống của người Lêvi đo chính Đức Chúa Trời đưa ra. Nhưng nó nhằm để chỉ đến Đấng Christ. Đấng Christ là sự ứng nghiệm những hình và bóng ương lễ nghi. Giờ đây khi Đấng Christ đã đến, quay trở lại với những hình ảnh nổi về Ngài tức là đã phạm tội. Bất kỳ điều gì tranh giành tình cảm và lòng trung thành của con người với Đấng Christ thì đều là dữ. Những tín hữu trưởng thành về mặt thuộc linh có thể phân biệt giữa sự thấp kém của chức tế lễ Arôn với sự ưu việt ữong chức tế lễ của Đấng Christ.
6:1 Lời cảnh cáo bắt đầu từ 5:1 vẫn tiếp tục qua suốt đoạn này. Đây là một trong những phân đoạn gây ữanh cãi nhiều nhất của toàn Tân Ước. Vì rất nhiều Cơ Đốc nhân tín kính Chúa bất đồng ý kiến với nhau về cách giải thích, nên chúng ta không được phép nói cách độc đoán. Chúng tôi trình bày lời giải thích dường như phù hợp nhất với văn mạch và với phần còn lại của Tân Ước.
Trước hết, có lời khuyên độc giả bỏ qua các điểu sơ học về Tin Lành của Đấng Christ, nghĩa đen là "lời về khởi đầu của Đấng Christ" (FWG), hoặc "những lời nói thuở đầu của Đấng Christ" (KSW). Chúng tôi hiểu điều này nói đến những giáo lý cơ bản của tôn giáo được dạy dỗ ương Cựu Ước và nhằm chuẩn bị cho Ysơraên đón Đấng Mêsia hiện đến. Những giáo lý này được liệt kê ương phần cuối của câu Ì và câu 2. Nhưng chúng ta sẽ tìm cách chứng minh, đây không phải là những giáo lý nền tảng về Cơ Đốc giáo, đúng hơn là những sự dạy dỗ về bản chất sơ đẳng làm thành cái nền để về sau xây tiếp lên đó. Chúng thiếu Đấng Christ phục sinh và được vinh hiển. Lời khuyên ồ đây là phải bỏ qua những điểu cơ bản này, không phải theo ý nghĩa bỏ đi vì chúng vô giá ữị, nhưng đúng hơn là phải từ nơi chúng để tiến đến trưởng thành. Hàm ý ở đây là: thời kỳ của Do Thái giáo là thời kỳ ấu trĩ thuộc linh. Cơ Đốc giáo đại diện cho sự trưởng thành trọn vẹn.
Khi đã lập xong nền, thì bước kế tiếp là phải xây lên ưên nền đó. Nền giáo lý được thiết lập trong Cựu Ước, bao gồm sáu sự dạy dỗ nền tảng sắp được liệt kê ra đây. Những giáo lý này đại diện cho điểm khởi đầu. Những chân lý trọng đại của Tân Ước về Đấng Christ, Thân Vị Ngài, và cồng tác Ngài, đại điện cho chức vụ của sự trướng thành.
Giáo lý Cựu Ước đầu tiên là từ bỏ (Bản Anh ngữ "ăn năn") các việc chết. Các tiên tri cũng như người mở đường cho Đấng Mêsia đã liên tục dạy dỗ điều này. Họ thảy đều kêu gọi dân chúng từ bỏ các việc chết theo ý nghĩa chúng hoàn toàn không có đức tin.
Các việc chết ở đây có thể còn nói đến những việc ngày trước vốn là đúng, nhưng giờ đây là chết vì Đấng Christ đã
đến. Lấy ví dụ, mọi sự phục vụ liên quan đến sự thờ phượng trong đền thờ đã trở nên lạc hậu bởi công tác đã ưọn của Đấng Christ.
Thứ nhì, tác giả đề cập đức tin nơi Đức Chúa Trời. Một lần nữa, đây là điểm nhấn mạnh của Cựu Ước. Trong Tân Ước, hầu như luôn luôn ưình bày Đấng Christ là đối tượng của đức tin. Không phải đức tin ấy thay thế đức tin nơi Đức Chúa Trời; nhưng đức tín nơi Đức Chúa Trời mà bỏ Đấng Christ ra ngoài thì giờ đây là đức tín chưa đầy đủ.
6:2 Lời dạy về phép báptêm không nói đến phép báptêm Cơ Đốc,5 nhưng nói đến sự tẩy rửa theo lễ nghi thể hiện rất nổi bật trong sinh hoạt tôn giáo của các thầy tế lễ và dân Ysơraên (cũng xem 9:10).
Nghi lễ đặt tay được mô tả ương Lêvi Ký 1:4; 3:2; 1Ó:2L Người dâng tế lễ hay thầy tế lễ phải đặt tay mình ưên đầu con sinh như một hành động đồng nhất hóa. Xét về nghĩa bóng, con thú gánh lấy tội lỗi của người đã liên kết với nó. Nghi lễ này làm hình bóng về sự chuộc tội thay thế. Chúng ta không nghĩ câu này nói đến việc đặt tay do các sứ đồ và nhiều người khác thực hiện trong hội thánh đầu tiên (Côngvụ 8:17; 13:3; 19:6).
Sự sống lại của kẻ chết được dạy trong Giỏp 19:25-27, Thithiên 17:15, và được hàm ý ưong Êsai 53:10-12. Điều nhìn thấy mơ hồ ương Cựu Ước giờ đây dược bày tỏ rạng lòa trong Tân Ước (II.Timôthê 1:10).
Giáo lý nền tảng cuối cùng của Cựu Ước chính là sự phán xét đời đời (Thithiên 9:17; Êsai ỏó:24).
Những nguyên tắc đầu tiên này đại diện cho Do Thái giáo, và để chuẩn bị cho sự hiện đến của Đấng Chrỉst. Cơ Đốc nhân đừng nên tiếp tục thỏa lòng với những giáo huấn này, nhưng phải cố gắng tiến lên đến sự bày tỏ đầy đủ hơn mà giờ đây họ cỏ trong Đấng Christ. Độc giả được khuyên phải chuyển "từ bóng sang vật thật, từ hình sang nguyên mẫu, từ vỏ sang nhân, từ những hình thức chết ương tôn giáo của tổ phụ họ tiến đến những thực tại sống động của Đấng Christ."
6:3 Tác giả bày tỏ lòng khao khát giúp họ làm điểu đó,6 nếu Đức Chúa Trời cho phép. Tuy nhiên, yếu tố giới hạn lại ồ về phía họ chứ không từ phía Đức Chúa Trời. Chúa sẽ giúp họ tiến đến bậc thành nhân thuộc lỉnh trọn vẹn, nhưng họ phải đáp ứng tích cực với Lời Chúa bằng cách vận dụng đức tín thật và sự bền đỗ.
6:4 Giờ đây chúng ta tiến đến trọng tâm lời cảnh cáo về sự bội đạo. Lời này áp dụng cho hạng người không thể khiến họ lại -ăn năn nữa. Dường như những người này đã từng ăn năn (dầu không hề nói đến đức tin của họ nơi Đấng Christ). Giờ đây, Kinh Thánh nói rõ không thể có sự ăn năn lần nữa.
Họ là ai? Câu trả lời được nêu ương câu 4 và 5. Khi xét đến những đặc ân lớn lao họ đã hưởng, phải thấy rằng toàn bộ những điều này có thể đúng cho người chưa được cứu. Kinh Thánh không hề nói rõ rằng họ đã được tái sanh. Cũng không nói về những điều cơ bản thiết yếu như đức tin cứu rỗi, sự cứu chuộc bởi huyết Ngài, hay sự sống đời đời.
Họ đã có lần được soi sáng. Họ đã
được nghe Tin Lành về ân điển của Đức Chúa Trời. Họ không còn ở trong tối tăm đối với con đường cứu rỗi nửa. Giuđa íchcariốt đã được soi sáng nhưng ông khước từ sự sáng ấy.
Họ đã nếm sự ban cho từ trên trời. Chúa Jêsus là Sự Ban Cho từ trên ười. Họ đã nếm về Ngài, nhưng chưa hề tiếp nhận Ngài bằng hành động tin dứt khoát. Có thể nếm mà không ăn hay uống vào. Khi người ta đưa rượu và mộc dược cho Chúa Jêsus ữên thập tự giá, Ngài nếm nhưng không uống (Mathiơ 27:34). Nếm Đấng Christ thì chưa đủ; nếu chúng ta không ăn thịt Con Người và uống huyết Ngài, tức là nếu chúng ta không thực sự tiếp nhận Ngài làm Chúa và Cứu Chúa, thì chúng ta không có sự sống ương mình (Giăng ó:53).
Họ đã trở thành người dự phẩn về Đức Thánh Linh. Trước khi chúng ta đi đến kết luận rằng điều này bắt buộc phải bao hàm sự hoán cải, chúng ta nên nhớ Đức Thánh Linh thực hiện chức vụ trước khi hoán cải ương đời sống con người. Ngài thánh hóa người chưa tín Chúa (I.Côrinhtô 7:14), đặt họ vào địa vị có đặc ân bề ngoài. Ngài cáo trách người chưa tin về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét (Giăng 16:8). Ngài dẫn con người đến sự ăn năn và chỉ cho họ đến với Đấng Christ là nguồn hy vọng duy nhất của họ. Do đó, con người có thể dự phần những lợi ích của Đức Thánh Linh mà không hề được Ngài ngự trong lòng.
6:5 Họ đã nếm đạo lành của Đức Chúa Trời. Khi nghe giảng Tin Lành, họ chịu cảm động lạ lùng và được kéo đến
Tin Lành ấy. Họ như hạt giống rơi ưên lớp đất đá; họ nghe đạo và lập tức mừng rỡ tiếp nhận, nhưng không có rễ. Họ chịu đựng được một lúc, nhưng khi hoạn nạn hoặc bắt bớ xảy đến vì cớ đạo Chúa, họ lập tức sa ngã (Mathiơ 13:20,21).
Họ đã nếm quyển phép của đời sau. Quyển phép ở đây nói đến "các phép lạ." Đời sau là Thời Đại Thiên Hy Niên, kỷ nguyên hầu đến của bình an và thịnh vượng khi Đấng Christ cai trị ưên đất ương một ngàn năm. Các phép lạ đi kèm với công tác rao giảng Tin Lành trong thời kỳ đầu của hội thánh (Hêbơrơ 2:4) là sự nếm trước về các dấu kỳ phép lạ sẽ được thực hiện trong vương quốc của Đấng Christ. Những người này đã chứng kiến các phép lạ ấy ở thế kỷ thứ nhất, ưên thực tế, có lẽ họ còn dự phần ữong đó nữa. Chẳng hạn như các phép lạ về các ổ bánh và cá. Sau khi Chúa Jêsus nuôi năm ngàn người, đoàn dân theo Ngài đến bờ biển bên kia. Cứu Chúa thấy dầu họ đã nếm phép lạ, họ vẫn không thực sự tin Ngài. Ngài phán cùng họ: "Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no" (Giăng ó:26).
6:6 Nếu lại vấp ngã,7 sau khi đã hướng những đặc ân vừa kể ra, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa. Họ đã phạm tội bội đạo. Họ đang tiến vào nơi ánh sáng lịm tắt, ừên con đường đi đến địa ngục.
Trọng tội bội đạo được chỉ ra Ương những chữ vì họ đóng đỉnh Con Đức Chúa Trời trẽn thập tự giá cho mình
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một lẩn nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường, (câu ób). Điều này biểu thị sự cự tuyệt Đấng Christ cách cố tình và ác ý, chứ không phải chỉ là bất cẩn xem thường Ngài. Điều này cho thấy sự chủ động phản bội Ngài, gia nhập các thế lực chống cự Ngài, và nhạo báng giễu cợt thân vị và công tác của Ngài.
Sự BỘI ĐẠO
Những người bội đạo là người nghe Tin Lành, xưng mình là Cơ Đốc nhân, đã trở nên gắn bó liên hiệp với hội thánh Đấng Christ, nhưng rồi từ bỏ lời tuyên xưng đức tin, quyết tâm chối bỏ Đấng Christ, xa lánh mối thông công Cơ Đốc, và đứng về phía kẻ thù của Chúa Jêsus Christ. Chỉ những người chưa tin Chúa mới có thể phạm tội bội đạo. Không phải những người bị lừa dối, nhưng chính là những người đã biết nhưng cố tình và ác ý chống lại Chúa.
Đừng nên nhầm lẫn bội đạo với tội của những người chưa tin Chúa bình thường đã nghe Tin Lành nhưng không đáp ứng gì cả. Lấy ví dụ, có thể một người đáp ứng với Đấng Christ sau khi được Thánh Linh mời gọi liên tục. Nhưng đấy không phải là người bội đạo. Người ấy vẫn có thể được cứu nếu đầu phục Cứu Chúa. Dĩ nhiên, nếu chết mà tòng vẫn vô tín thì bị hư mất đời đời, nhưng người ấy chưa tuyệt vọng chừng nào còn có thể vận dụng đức tin nơi Chúa.
Đừng nên nhầm lẫn bội đạo với sa ngã. Tín hữu thật cỏ thể đi lang thang và xa Đấng Christ. Vì phạm tội, mối thông công của người với Chúa bị tan vỡ. Thậm chí còn có thể tiến đến chỗ người khác không còn nhận ra người này là Cơ Đốc nhân nữa. Nhưng người có thể được phục hồi Ưọn vẹn mối tương giao ngay khi xưng tội và từ bỏ tội (ì Giang 1:9).
Bội đạo không phải là tội không thể được tha mà các sách Tin Lành có nói đến. Đây là tội gán các phép lạ của Chúa Jêsus cho quỷ vương. Các phép lạ của Chúa Jêsus thực sự được làm bởi quyền năng của Thánh Linh. Gán chúng cho ma quỉ tức là trắng ươn phạm thượng Đức Thánh Linh. Làm như vậy tức là ám chỉ Thánh Linh là ma quỉ. Chúa Jêsus tuyên bố tội như thế sẽ không bao giờ được tha, hoặc trong đời này hoặc ương đời hầu đến (Mác 3:22-30). Tội bội đạo tương tự với tội nói phạm đến Đức Thánh Linh ở chỗ đây là một tội đời đời, nhưng chỉ giống nhau ữong phạm vi đó mà thôi.
Tôi tin tội bội đạo cũng chính là tội dẩn đến sự chết, được nói đến trong I.Gi 5:1 ób. Giăng đang viết về những người xưng mình là tín hữu và đã dự phần vào các sinh hoạt của hội thánh địa phương. Rồi họ tiếp thu giáo lý giả dối của Trí Huệ Phái và hằn học lìa bỏ hội thông công Cơ Đốc. Tình trạng cố ý ra đi cho thấy họ chưa hề được tái sanh thật (I.Giăng 2:19). Bằng cách công khai chối bỏ Chúa Jêsus là Đấng Christ (I.Giăng 2:22), họ đã phạm tội dẫn đến sự chết, và không ích gì để cầu thay cho họ được phục hổi (I.Giăng 5:lób).
Một số Cơ Đốc nhân sốt sắng rất hoang mang khi đọc Hêbơrơ ó và nhiều phân đoạn tương tự. Satan dùng những câu như thế này đặc biệt đối với các tín hữu đang hoang mang vì những khó khăn về thể chất, tinh thần hoặc tình
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cảm. Họ sợ đã lìa bỏ khỏi Đấng Christ mà không còn hy vọng được phục hồi nữa. Họ lo sợ đã trôi dạt ra khỏi mốc được cứu chuộc rồi. Chính sự kiện họ đang lo lắng về điều đó là bằng chứng dứt khoát rằng họ không phải là người bội đạo! Người bội đạo sẽ chẳng còn những nỗi sợ hãi như thế nữa; người bội đạo sẽ trơ tráo bác bỏ Đấng Christ.
Nếu tội bội đạo không áp dụng cho tín hữu, vậy thì áp dụng cho ai trong thời của chúng ta? Chẳng hạn, tội này áp dụng cho một thanh niên tuyên xưng đức tin nơi Đấng Christ và dường như bước đi hanh thông ương ít lầu, nhưng rồi có chuyện xảy ra Ương đời anh. Có lẽ anh bị bắt bớ cách đắng cay. Có lẽ anh rơi vào tội gian dâm ưầm trọng. Hoặc có lẽ anh vào đại học và bị rúng động bởi những lập luận chống Đấng Christ của các giáo sư vô thần. Đã hiểu biết đầy trọn về chân lý rồi, nhưng anh vẫn cố tình từ bỏ chân lý. Anh hoàn toàn chối bỏ Đấng Christ và tàn nhẫn giày đạp mọi giáo lý nền tảng thiêng liêng của đức tin Cơ Đốc. Kinh Thánh nói không thể đem một người như thế trớ về ăn năn nữa, và kinh nghiệm xác chứng cho Kinh Thánh. Chúng ta biết rất nhiều người đã bội đạo Đấng Christ, nhưng chưa hề biết có ai trong số đó quay trở về với Ngài.
Khi đến gần kỳ tận thế, chúng ta có thể chờ đợi làn sóng bội đạo ngày càng dâng cao (II.Têsalônica 2:3; I.Timôthê 4:1). Do đó, mỗi ngày trôi qua, lời cảnh cáo về tội sa ngã lại càng trớ nên thích ứng hem.
6:7 Giờ đây, tác giả quay sang cõi thiên nhiên để tìm phần tương ứng với tín hữu thật (câu 7) và với người bội đạo (câu 8). Cả hai trường hợp đều được ví với đất. Những đặc ân được nêu trong câu 4 và 5 được ví với mưa đượm nhuần. Vụ mùa rau quả nói đến đáp ứng tối hậu của người này với đặc ân đã nhận. Đến lượt điều này xác định đất nào được phước hay bị rủa sả.
Tín hữu thật giống như đất nhờ mưa đượm nhuần (Bản Anh ngữ "uống lấy nước mưa"), sinh ra rau quả hữu ích, và được Đức Chúa Trời chúc phước.
6:8 Người bội đạo giống như đất cũng được tưới đượm nhuần nhưng không sinh ra thứ gì khác hơn cỏ rạ gai gốc, là bông ưáỉ của tội lỗi. Nó nhận lãnh, nhưng không hề sinh ra cây cối có ích. Đất như thế thì vô giá ưị. Nó đã bị đoán phạt rồi. số phận của nó là bị đốt.
6:9 Có hai dấu chỉ đậm nét Ương câu 9 và 10 cho thấy những người bội đạo được mô tả ương các câu trước chính là người chưa tín Chúa. Thứ nhất, có sự thay đổi đột ngột về đại từ nhân xưng. Khi nói về người bội đạo, tác giả gọi nhóm người ấy là "họ." Giờ đây khi nói về tín hữu thật, ông dùng những đại từ anh em và của anh em.
Dấu thứ nhì còn rõ ràng hơn nữa. Khi nói với tín hữu, ông bảo: "Hỡi những kẻ rất yêu dấu, dẫu chúng ta nói vậy, vẫn còn đương trông đợi những việc tốt hơn từ nơi anh em, là những việc đưa đến sự cứu rỗi." Chúng ta suy ra những điều ông mô tả ữong câu 4-ố và 8 khôngđưa đến sự cứu rỗi.
6:10 Hai Ương số những điều đi kèm với sự cứu rỗi đã thể hiện Ương đời sống các thánh đổ - là công việc của họ và lòng yêu thương của họ. Đức tin của
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họ thể hiện qua đời sống có các việc lành, và họ có dấu hiệu của Cơ Đốc giáo thật - tình yêu tích cực đối với người nhà của đức tin. Họ tiếp tục vì cớ Ngài phục vụ dân sự Chúa.
6:11 Hai câu tiếp theo dường như được viết cho một hạng người khác; tức là viết cho những người mà tác giả chưa biết chắc về họ. Đây là những người dường như đang gặp nguy cơ ưói dạt trở về Do Thái giáo.
Trước hết, ông ước ao họ sẽ tỏ lòng sốt sắng như vậy, y như các tín đồ thật đã tỏ ra để giữ lòng đầy dẫy sự trâng cậy cho đến cuối cùng. ỏng muốn họ cứ tiếp tục đứng vững vì Đấng Christ cho đến khi sự ưông cậy cuối cùng của Cơ Đốc nhân được thực hiện trên Thiên đàng. Đây là bằng chứng của thực tại.
6:12 Họ đừng trở nên trễ nải, để chân mình lê lết và tinh thần tụt hậu. Họ nên tiến tới, noi gương mọi tín hữu thật, là những người bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa.
6:13 Phần kết thúc đoạn 6 được nối với lời khuyên ương câu 12 thúc giục họ tiến tới với lòng tín quyết và nhịn nhục. Gương của Ápraham được nêu ra làm tác nhân kích thích, và sự ưông cậy chắc chắn của tín hữu đã được khẳng định.
Trên một phương điện, dường như Cơ Đốc nhân có vẻ đang thất thế. Người đã từ bỏ mọi sự vì cớ Đấng Christ, và chẳng có thứ của cải vật chất nào để chứng tỏ điều đó. Mọi sự đều còn trong tương lai. Vậy làm sao có thể biết chắc sự trông cậy của mình không vô ích?
Câu ưả lời nằm trong Lời Đức Chúa Trời hứa cùng Ápraham, một lời hứa chứa đựng hình thức phôi thai của toàn bộ mọi điều về sau Ngài sẽ ban cho trong Đấng Christ. Khi Đức Chúa Trời hứa lời ấy, Ngài chỉ chính mình Ngài mà thể vì không thể chỉ Đấng nào lớn hơn.
6:14 Lời hứa này được chép ừong Sáng Thế Ký 22:16,17: "Đức Giêhôva phán rằng... ta lấy chánh mình ta mà thề rằng sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều..." Đức Chúa Trời đã đích thân thề thực hiện lời hứa này, vì vậy sự ứng nghiệm lời hứa đã được bảo đảm.
6:15 Ápraham tin Đức Chúa Trời; ông đã nhịn nhục đợi chờ; và ông đã nhận được lời hứa đầy trọn. Thực ra, Ápraham không tín Đức Chúa Trời theo cách may rủi. Không hề có sự phiêu lưu nào ở đây. Lời Đức Chúa Trời là điều chắc chắn nhất Ương cõi vũ trụ. Bất kỳ lời hứa nào của Chúa cũng đều chắc chắn ứng nghiệm dường như thể đã xảy ra rồi vậy.
6:16 Trong công việc loài người, người ta thường mượn danh Đấng lớn hơn mình mà thể. Chẳng hạn, tại tòa án, họ hứa sẽ nói sự thật và rồi nói thêm: "Vì vậy xin Chúa giúp tôi." Họ viện đến Đức Chúa Trời để khẳng định những điều mình sắp nói là sự thật.
Khi người ta lấy lời thể để khẳng định lời hứa, điều đỏ thường chấm dứt mọi chuyện cãi lẫy. Người ta hiểu rằng lời hứa ấy sẽ được giữ.
6:17 Chúa muốn những người tín Ngài được bảo đảm tuyệt đối rằng lời Ngài hứa sẽ xảy đến. Thực ra, chỉ lời hứa của Ngài thôi cũng đã đủ rồi,
nhưng Ngài muốn tỏ ra điều đó còn lớn lao hơn là một lời hứa nữa. Vì vậy Ngài thêm lời thể vào lời hứa đó.
Những kẻ hưởng lời hứa là tất cả những người bởi đức tín làm con cái của Ápraham trung tín. Lời hứa được nhắc đến ở đây chính là lời hứa ban sự cứu rỗi đời đời cho mọi ai tin Ngài. Khỉ Chúa lập lời hứa ban một hậu tự cho Ápraham, lời hứa được ứng nghiệm đầy đủ và tối hậu ữong Đấng Christ, và mọi phước hạnh phát xuất từ mối liên hiệp với Đấng Christ do đó được bao gồm ữong lời hứa này.
6:18 Giờ đây tín đồ có hai điều chẳng thay đổi để nương dựa vào - lời của Ngài và lời thề của Ngài. Không thể nghĩ ra điều gì chắc chắn hoặc an toàn hơn thế được.8 Chúa hứa cứu mọi người nào tín Đấng Christ; sau đó Ngài khẳng định lời hứa bằng một lời thề. Không thể không kết luận: tín hữu được an ninh đời đời.
Trong phần còn lại của đoạn 6, tác giả dùng bốn hình ảnh để làm sáng tỏ sự ưông cậy của Cơ Đốc nhân là đáng tin tột cùng: (1) thành ẩn náu, (2) chiếc neo, (3) Đấng đi trước, và (4) Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm.
Thứ nhất, những ai là tín hữu thật thì được mô tả như đang chạy trốn khỏi thế gian đã bị đoán phạt này để đến thành ẩn náu ưên ười. Để khích lệ họ trong cuộc chạy trốn, Chúa ban cho họ Sự trông cậy không nao núng căn cứ trên lời hứa và lời thề của Ngài.
6:19 Trong những cơn giông tố và thử thách của cuộc đời, sự trông cậy này trở nên như cái neo của linh hồn. Biết được rằng sự làm vinh hiển chúng ta là chắc chắn dường như thể đã xảy ra rồi sẽ giúp chúng ta khỏi bị Ưôi dạt ứên những cơn sóng hung hăng của nghi ngờ và tuyệt vọng.
Chiếc neo này không thả vào lớp cát trôi dạt của thế gian này, nhưng thấu chặt vào đền thánh trên ười. Vì sự trông cậy của chúng ta là chiếc neo, nên có nghĩa sự ưông cậy của chúng ta được bảo đảm chắc chắn ương chính sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở phía trong bức màn. Chiếc neo ở đó chắc chắn thể nào, thì chúng ta cũng sẽ ở đó chắc chắn thể ấy.
6:20 Chúa Jêsus cũng đã vào ương nơi thánh với tư cách Đấng đi trước chúng ta. Sự hiện diện của Ngài tại đó bảo đảm cho mọi người thuộc về Ngài dứt khoát được vào. Không phải cường điệu khi bảo rằng một tín hữu đơn sơ nhất trên trần gian này cũng được chắc chắn ở Thiên đàng y như các thánh đồ đã ở tại đó rồi vậy.
D. Anderson- Berry viết:
Chữ được dịch là "Đấng đi trước" không xuất hiện bất kỳ chỗ nào khác trong Tân Ước. Chữ này diễn tả một ý chưa ai nghĩ đến trong hệ thống của người Lêvi, vì thầy tế lễ thượng phẩm đi vào Nơi Chí Thánh chỉ với tư cách người đại diện. Ông bước vào một nơi mà không ai được phép đi theo. Nhưng Đấng Đi Trước của chúng ta chính là một của làm tin để báo rằng Ngài ở đâu, chúng ta cũng sẽ ở đó. Với tư cách Đấng Đi Trước, Ngài (ỉ) công bố chúng ta cũng được đến đó trong tương lai; (2) sở hữu những vinh hiển của Thiên đàng vì cớ chúng ta; và (3) dã đến nơi để có thể nghênh đón dân
sự Ngài khi họ đến, và để trình diện họ trước mặt Đấng Tôn Nghiêm của Thiên đàng.9
Hình ảnh thứ tư ấy là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. Chúa chúng ta đã trở thành Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đời đời theo ban Mẽnchixêđéc. Chức tế lễ đời đời của Ngài bảo đảm giữ gìn chúng ta đời đời. Chúng ta đã được hòa giải cách chắc chắn với Đức Chúa Trời nhờ sự chết của Ngài thể nào, thì cũng được cứu chắc chắn thể ấy bởi sự sống của Ngài trong tư cách Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta bên hữu Đức Chúa Trời (Rôma 5:10).
Khi nói Chúa Jêsus là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm theo ban Mẽnchixêđéc, câu này nhắc chúng ta nhớ đề tài bị gián đoạn ở 5:10 khi tác giả chuyển đề tài sang lời cảnh cáo mở rộng về tội bội đạo. Giờ đây, ông sẵn sàng ứở lại chủ đề chức tế lễ thượng phẩm của Đấng Christ là ưổỉ hơn chức của Arôn. Ổng đã tài tình trớ lại dòng lập luận chính.
7:1 Mênchỉxêdéc là một nhân vật bí ẩn và khó hiểu, xuất hiện ngắn ngủi trong lịch sử loài người (Sáng Thế Ký 14:18-20), rồi biến mất. Nhiều thế kỷ sau, tên ông được Đavít nhấc đến (Thithiên 110:4). Sau đó, vài thế kỷ nữa, tên này xuất hiện ưở lại trong sách Hêbơrơ. Có một điều thật rõ ràng: Đức Chúa Trời sắp xếp các chi tiết trong đời sống của Mênchixêđéc để ông trở thành một hình bóng xuất sắc về Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.
Trong ba câu đầu này của đoạn 7, chúng ta có một số sự kiện lịch sử về Mênchixêđéc. Những câu này nhắc chúng ta nhớ Mênchixêđẻc đã kết hợp cả chức vụ vua và thầy tế lễ. ông là vua của Salem (về sau gọi là Gỉêrusalem), và Thầy Tế Lễ của Đức Chúa Trời Rất Cao. Ông là lãnh tụ chính ưị và thuộc linh của dân sự. Đương nhiên, đây là điều lý tưởng của Đức Chúa Trời -không nên tách biệt giữa thế tục và thiêng liêng. Khi con người đầy tội lỗi đang cai Ưị, cần phải tách riêng hội thánh và chính quyền. Chỉ khi nào Đấng Chrỉst cai ưị trong sự công bình thì mới có thể hiệp nhất hai điều này (Êsai 32:1,17).
Mẽnchỉxẽđéc gặp Ápraham khi Ápraham thắng ừận trở về và đã chúc phước cho Ápraham. Ý nghĩa của hành động này được giữ lại mãi đến câu 7 mới nói. Nếu chỉ có Kinh Thánh Cựu Ước, chúng ta không bao giờ nhận thấy ý nghĩa sâu sắc của những chi tiết có vẻ như không thích hợp này.
7:2 Ápraham đã dâng một phẩn mười chiến lợi phẩm cho vị vua kiêm thầy tế lễ mầu nhiệm này. Một lần nữa, chúng ta phải chờ đến tận câu 4, 6, 8-10 thì mới biết nghĩa ẩn giấu của phần mười Ápraham đã dâng.
Trong Kinh Thánh, tên của nhân vật thường đại diện cho con người của nhân vật. Chúng ta học về tên gọi và danh xưng của Mêchixêđéc: tên của ông cỏ nghĩa là "vua sự công bình" và danh hiệu của ông (vua của Salem) có nghĩa là "vua bình an."
Không phải ngẫu nhiên mà nhắc đến sự công bình trước, sau đó mới tới bình an. Không thể có bình an nếu chưa có sự công bình trước đã.
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Chúng ta thấy rõ điều này trong công tác của Đấng Christ. Tại thập tự giá, "sự thương xót và sự chân thật đã gặp nhau; sự công bình và sự bình an đã hôn nhau" (Thithiên 85:10). Vì Cứu Chúa đáp ứng mọi đòi hỏi công bình của Đức Chúa Trời về tội lỗi chúng ta, nên chúng ta được bình an với Đức Chúa Trời.
7:3 Sự khó hiểu về Mênchixêđéc càng tăng lên khi chúng ta đọc thấy ông không cha không mẹ, không gia phổ, không ngày sanh cũng không ngày qua đời. Nếu tách những câu này ra khỏi văn mạch của chúng, chúng ta sẽ phải kết luận rằng ông là một du khách đến từ Thiên đàng hay từ một hành tính nào khác, hoặc ông là một tạo vật đặc biệt của Đức Chúa Trời.
Nhưng bí quyết để hiểu điều này nằm ở chỗ phải hiểu những câu này ương văn mạch của chúng. Đề tài là chức tế lễ. Tác giả đang phân biệt giữa chức tế lễ của Mênchixêđéc với chức của Arôn. Để đủ tư cách nhận chức tế lễ dòng Arôn thì phải sanh ương chi phái Lêvi và thuộc họ hàng của Arôn. Bảng gia phổ hết sức quan trọng. Phẩm cách của người ấy bắt đầu từ lúc sinh ra và kết thúc lúc qua đời.
Chức tế lễ của Mênchixêđéc hoàn toàn khác. ông không kế thừa chức tế lễ do được sinh ra ương gia đình tế lễ. Đức Chúa Trời chỉ việc chọn ông ra và lập làm thầy tế lễ. Xét về chức tế lễ của ồng, không có bản ký thuật nào về cha hoặc mẹ của ông hay bảng gia phổ nào. Trong trường hợp của ông, việc này không quan trọng gì cả, và xét về hồ sơ, không hề có câu nào nhắc đến sự sinh ra hay qua đời của ông; do đó, chức tế lễ của ông vẫn còn tiếp diễn.
Chúng ta đừng kết luận rằng Mênchixêđéc không hề có cha mẹ, rằng ông không hề được sinh ra, và không hề qua đời. Đó không phải là ý chính ở đây. Ý chính ấy là xét về chức tế lễ của ồng, không có bản ký thuật nào về những thống kê quan ữọng này vì chức vụ thầy tế lễ của ông không lệ thuộc vào chúng.
Ồng không phải là con Đức Chúa Trời như có người đã nghĩ lầm, nhưng đã được làm cho giống như Con Đức Chúa Trời trong phương diện này, và chức tế lễ của ông tiếp tục không hề bị gián đoạn. Giờ đây tác giả sẽ chứng minh chức tế lễ của Mênchixêđéc là troi hơn chức của Arôn. Trong bằng chứng này có ba lập luận: lập luận về của dâng phần mười và sự chúc phước; lập luận cho thấy đã có sự thay đổi diễn ra để thay thế chức tế lễ của Arôn; và lập luận về tính vĩnh viễn của chức tế lễ theo ban Mênchixêđéc.
7:4 Trong câu 4-10, chúng ta cỏ lập luận thứ nhất. Lập luận mớ đầu với một cụm từ cảm thán, mời độc giả nghĩ đến sự cao trọng của Mênchixêđéc. Chính tiên tổ là Ápraham đã dâng cho Mênchixêđéc một phần mười chiến lợi phẩm. Vì Ápraham là một trong những ngôi sao vĩ đại nhất trên bầu ười Hêbơrơ, nên suy ra Mênchixêđéc chắc chắn phải là một vì sao còn cao trọng hơn nữa.
7:5 Đối với các thầy tế lễ dòng Lêvi, họ được luật pháp cho phép thâu của dâng một phần mười từ đồng bào Do Thái của mình. cả thầy tế lễ lẫn dân sự
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đều xuất thân từ Ápraham, tổ phụ của những người có đức tin.
7:6 Nhưng khỉ Mênchixêđéc nhận của dâng một phẩn mười từ Ápraham,
đây là sự Ưao đổi khác thường và không theo quy ước. Ápraham, được gọi là tổ phụ của dân tộc mà Đấng Mêsia sẽ xuất thân từ đó, đã tôn kính một người không liên quan gì với tuyển dân. Chức tế lễ của Mênchỉxêđéc đã vượt qua những rào cản chủng tộc.
Thêm một sự kiện có ý nghĩa nữa ấy là: Mênchixêđéc đã chúc phước cho Apraham. Mênchixêđéc đã nói: "Nguyện Đức Chúa Trời Chí Cao, là Đấng dựng nên ười và đất, ban phước cho Ápram!" (Sáng Thế Ký 14:19,20).
7:7 Khi người này chúc phước người kia, thì phải hiểu là người cao trọng hơn chúc phước cho người thấp hơn. Đương nhiên, điều này không biểu thị sự thấp kém về mặt thân vị hay đạo đức, nhưng chỉ là sự thấp hơn về địa vị.
Khi đọc những lập luận này căn cứ trên Cựu Ước, chúng ta nên cố hình dung những phản ứng của độc giả Hêbơrơ. Họ luôn luôn tôn kính Apraham như một trong những anh hùng dân tộc vĩ đại nhất của mình, và quả thật là như vậy. Nhưng giờ đây họ biết Ápraham đã công nhận một thầy tế lễ "không thuộc dân Do Thái" là người cao trọng hem mình. Cứ nghĩ thử xem! Điều này luôn luôn nằm Ưong Kinh Thánh của họ thế mà họ chưa hề thấy.
7:8 Trong chức tế lễ dòng Arôn, những người thâu của dâng một phần mười đều là những người hay chết. Đã có sự kế truyền các thầy tế lễ liên tục, mỗi người phục vụ ương thế hệ của mình, rồi qua đi. Trong trường hợp Mênchixêđéc, không hề nhắc gì đến việc ông qua đời. Do đó, ông có thể đại diện cho chức tế lễ độc nhất vô nhị ở chỗ chức tế lễ ấy là vĩnh viễn.
7:9 Khi nhận của dâng một phần mười từ Ápraham, Mênchixêđéc hầu như đã nhận từ Lêvi. Vì Lêvỉ là đầu của chi phái thầy tế lễ, nên như vậy cũng chính là nói chức tế lễ Arôn đã dâng phần mười cho Mênchixêđéc, bới đó công công nhận sự ưổi hơn của Mênchixêđéc.
7:10 Bởi chuồi nhận biết nào mà nói được rằng Lêvi dâng phần mười cho Mênchixêđéc? Trước hết, Ápraham thực sự là người đã dâng phần mười. Ông là ông cố của Lêvỉ. Dầu Lêvi chưa ra đời, nhưng Lêvi đã ở trong lòng của Ápraham, tức là đã được định để xuất thân từ tổ phụ này. Ápraham thực sự đóng vai trò người đại diện toàn bộ dòng dõi khi đàng phần mười cho Mênchixêđéc. Do đó Lêvi, và chức tế lễ ra từ ông, đứng hàng thứ nhì sau Mênchixêđéc và sau chức tế lễ của Mênchixêđéc.
7:11 Trong câu 11-20, chúng ta thấy lập luận thứ nhì để chứng minh chức tế lễ của Mênchixêđéc là ưổi hơn chức tế lễ của Arôn. Lập luận này là: đã có sự thay đổi trong chức tế lễ. Chức tế lễ của Đấng Christ đã gạt chức tế lễ của Lêvỉ sang một bên. Việc này ắt không cần thiết nếu chức tế lễ của Arôn đạt được mục đích của nó một cách đầy đủ và chung quyết.
Sự thực là không thể đạt được sự trọn lành nhờ chức tế lễ của người Lẽvi. Tội lỗi chưa hề bị cất bỏ, và người thờ phượng chưa hề tìm được sự yên nghỉ
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cho lương tâm. Chức tế lễ được lập lên dưới luật pháp Môỉse không phải là chức tế lễ tối hậu.
Giờ đây, một chức tế lễ khác đang có hiệu lực. Thầy tế lễ ữọn vẹn giờ đây đã đến, và chức tế lễ của Ngài không theo ban Arôn, nhưng ưáỉ lại theo ban Mênchixêđéc.
7:12 Sự kiện chức tế lễ đã thay đổi buộc phải kết luận cấu trúc luật pháp làm cơ sớ cho chức tế lễ ấy cũng phải thay đổi nữa. Đây là một công bố rất triệt để! Giống như chiếc chuông đang gióng tiếng, nó thông báo sự kết thúc những chuyện cũ và đón mừng những chuyện mới. Chúng ta không còn ở dưới luật pháp nữa.
7:13 Có sự thay đổi ương luật pháp, và điều này thấy rõ từ sự kiện Chúa Jêsus thuộc về một chỉ phái không được phép thi hành chức tế lễ theo luật pháp Lê vi.
7:14 Chúa chúng ta ra từ chính chi phái Gỉuđa. Bộ luật Môise không bao giờ cho phép người thuộc chi phái Gỉuđa được làm thầy tế lễ. Thế nhưng Chúa Jêsus là Thầy Tế Lễ. Làm sao như vậy được? Vì luật pháp đã được thay đổi.
7:15 Tác giả có thêm bằng chứng cho thấy đã có sự thay đổi lớn lao trong luật về chức tế lễ. Một chức thầy tế lễ khác đã dấy lên giống như Mẽnchixẽđéc và phẩm chất để đủ tư cách nhận chức vụ ấy của Ngài hoàn toàn khác với điều kiện dành cho các con trai Arôn.
7:16 Các thầy tế lễ dòng Lêvi ưở nên hợp pháp nhờ đáp ứng các quy định pháp lý về đòng dõi xuất thân. Họ phải sinh từ chi phái Lêvi chứ không từ gia đình của Giuđa.
Nhưng điều khiến Chúa đủ tư cách làm thầy tế lễ giống như Mênchỉxêđéc chính là sự sống chẳng hay hư hay hết của Ngài. Đây không phải là vấn đề nòi giống, nhưng là vấn đề quyền năng vốn có của bản thân. Ngài sống đời đời.
7:17 Điều này được khẳng định ữong Thithiên 110:4, qua đó, Đavít nói trước đến chức tế lễ của Đấng Mêsỉa: "Ngươi là thầy tế lễ đời đời, tùy theo ban Mênchixẽđéc." ổ đây, điểm nhấn mạnh nhằm vào chữ đời đời. Chức vụ của Ngài không hề dứt vì sự sống của Ngài không hề chấm dứt.
7:18 Luật pháp lập chức tế lễ Arôn là luật pháp đã bị bãi bỏ vì không quyển không ích. Nó bị bãi bỏ bới sự hiện đến của Đấng Christ.
Luật pháp là yếu đuối và không ích lợi theo ý nghĩa nào? Chẳng phải luật pháp đo chính Đức Chúa Trời ban bố sao? Ngài có thể ban một điều không quyền không ích sao? Câu trả lời ấy là: Đức Chúa Trời không hề định luật pháp này ưd thành luật pháp tối hậu của chức tế lễ. Luật này chuẩn bị cho sự xuất hiện chức tế lễ lý tưởng của Đức Chúa Trời. Đây là hình ảnh một phần và tạm thời của điều sẽ là ữọn lành và chung quyết.
7:19 Luật pháp này cũng yếu đuối và vồ ích theo ý nghĩa nó không làm cho điểu chi trọn lành cả. Dân sự chưa bao giờ được bước vào hiện diện của Đức Chúa Trời ừong Nơi Chí Thánh. Khoảng cách bắt buộc này giữa Đức Chúa Trời và con người là dấu nhắc nhỏ không ngừng rằng vấn đề tội lỗi vẫn chưa giải quyết dứt khoát được.
Nhưng giờ đây đã có sự trông cậy hay hơn, để bởi sự trông cậy đó chúng
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ta đến gần Đức Chúa Trời. Sự trông cậy
hay hơn đó chính là Đức Chúa Jêsus; ai có Ngài làm sự ưông cậy duy nhất của mình thì được ừọn quyền đến gần Đức Chúa Trời vào bất cứ lúc nào.
7:20 Không những có thay đổi về ban tế lễ và luật về chức tế lễ, mà giờ đây chúng ta thấy còn có thay đổi ương phương pháp bổ nhiệm nữa. Lập luận ở đây xoay quanh công dụng lời thể của Đức Chúa Trời đối với chức tế lễ của Đấng Christ. Lời thề biểu thị sự giới thiệu một điều không thể thay đổi và còn đến đời đời. Rainsbuiy nói: "Không một điều nào bảo đảm được tính hiệu quả và đời đời cho chức tế lễ của Chúa ỉêsus đầy ơn của chúng ta cho bằng lời thề của Đức Chúa Trời Toàn Năng.1"
7:21 Các thầy tế lễ dòng Arôn được lập lên mà không có lời thề kèm theo. Do đó, hàm ý ở đây là: chức tế lễ của họ đã được định là dự bị tạm thời và không lâu dài.
Nhưng Đức Chúa Trời lập Đấng Christ lên làm thầy tế lễ kèm theo lời thề. Hình thức lời thề này được chép trong Thithiên 110:4: "Chúa đã thể rồi, và không hối lời thề ấy đâu; Con làm thầy tế lễ sến đời đời."
Henderson nói:
Đức Chúa Trời đặt đằng sau sứ mạng của Đấng Chrỉst những chân lý đời đời về ngai của Ngài, và những thuộc tánh bất biển của bản tánh Ngài. Nếu chúng có thể thay đổi, thì chức tế tè mới này cũng có thể thay đổi. Nếu chúng không thể thay đổi thì cũng không thể thay đổi chức tế lễ mới này.11
7:22 Từ đây dẫn đến việc Chúa Jêsus là Oang bảo lãnh cho giao ước tốt hơn. Chức tế lễ Arôn là một phần của Giao Ước Cũ. Chức tế lễ của Đấng Christ gắn liền với Giao Ước Mới. Giao ước và chức tế lễ cùng đứng vững hoặc cùng sụp đổ với nhau.
Giao Ước Mới là thỏa thuận vô điều kiện của ân điển mà Đức Chúa Trời sẽ lập với nhà Ysơraên và Giuđa khi Chúa Jêsus thiết lập vương quốc Ngài ưên đất (Giêrêmi 31:33, 34). Tín hữu ngày nay được hưởng một số phước hạnh của Giao Ước Mới, nhưng sự ứng nghiệm đầy đủ của giao ước ấy vẫn chưa xảy đến cho tới khi toàn dân Ysơraên được phục hưng và được cứu chuộc.
Chúa Jêsus là sự bảo đảm của Giao Ước Mới theo ý nghĩa chính Ngài là Đấng Bảo Lãnh. Bởi sự chết, sự chôn và sự sống lại của Ngài, Ngài cung ứng cơ sở công bình để Đức Chúa Trời có thể làm Ưọn các điều khoản của giao ước. Chức tế lễ đời đời của Ngài cũng liên kết sống còn với sự ứng nghiệm bất tuyệt các điều khoản của giao ước.
7:23 Giờ đây chúng ta tiến tới lập luận thứ ba và là lập luận cuối chứng tỏ sự ưổỉ hom của chức tế lễ Mênchỉxêđéc.
Số các thầy tế lễ của Ysơraên là rất đông. Người ta nói có tám mươi tư thầy tế lễ thượng phẩm ương lịch sử của dân tộc này, và đương nhiên có vô số các thầy tế lễ bậc thấp hơn. Chức vụ này chuyển giao theo định kỳ vì sự chết của những người giữ chức vụ. Công việc này không ưánh khỏi những gián đoạn như vậy.
7:24 Trong chức tế lễ của Đấng Christ không có những thất bại như thế vì Ngài sống đời đời. Chức tế lễ của
Ngài không hề bị giao cho người khác, và tính hiệu quả của chức vụ ấy không hề bị gián đoạn. Chức tế lễ ấy không hể đổi thay và không thể chuyển giao.
7:25 Vì Ngài sống đời đời, nên Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời. Chúng ta thường hiểu câu này nói đến công tác của Ngài để cứu tội nhân khỏi hình phạt tội lỗi, nhưng thực ra tác giả đang nói về công tác của Đấng Christ để cứu các thánh đồ khỏi quyền lực của tội lỗi. Câu này không nói đến vai trò làm Cứu Chúa của Ngài, mà nói về vai ưò Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. Không hề có nguy cơ tín hữu sẽ bị hư mất. Sự an ninh đời đời của họ căn cứ nơi sự cẩu thay mãi mãi của Ngài dành cho họ. Ngài có thể cứu họ luôn luôn vì sự chết không bao giờ có thể làm gián đoạn chức vụ hiện tại của Ngài cho họ bên hữu Đức Chúa Trời.
7:26 Chức tế lễ của Đấng Christ là ưổi hom chức của Arôn nhờ sự ưổi hơn của chính bản thân Ngài. Ngài thánh khiết khi Ngài đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài không lội ương cách đối đãi với con người. Ngài không ô uế trong chính bản tánh của Ngài. Ngài biệt khỏi kẻ có tội trong đời sống của Ngài tại bên hữu Đức Chúa Trời. Ngài được cất lẽn cao hơn các từng trời Ương sự vinh hiển hiện tại và đời đời của Ngài. Chúng ta thật cẩn có Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm như thế.
7:27 Khác với các thầy tế lễ dòng Lêvi, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta không cẩn phải hằng ngày dâng tế lễ; Ngài làm việc đó một lẩn thì đủ cả. Ngài không cẩn dâng tế lễ chuộc tội của Ngài vì Ngài tuyệt đối vô tội. Ngài khác với các thầy tế lễ ngày trước ữên một phương diện lạ lùng thứ ba nữa ấy là Ngài dâng chính mình Ngài làm tế lễ chuộc tội cho dân sự. Thầy Tế Lễ này dâng chính mình Ngài làm của tế lễ. Ân điển của Chúa Jêsus thực kỳ diệu và vố song thay!
7:28 Luật pháp thiết lập những thầy tế lễ mà bản thân họ vốn bất toàn, đặc tính của họ là yếu đuối và thất bại; họ chỉ thánh khiết về mặt lễ nghi.
Lời thể của Đức Chúa Trời, được lập sau luật pháp, lập Con làm thầy tế lễ, là Đấng đã nên trọn lành đời đời. Lời thề này được nói đến trong câu 21 của đoạn này, và được ưích từ Thithiên 110:4.
Có những hàm ý quan trọng Ưong phần tư liệu chúng ta vừa luận qua. Chức tế lễ của con người đã bị thay thế bởi chức tế lễ thiên thượng và đời đời. Như vậy, thật dại đột biết bao khi con người lập những hệ thống tế lễ theo kiểu mẫu của Cựu Ước và xâm phạm vào những chức năng của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm lớn của chúng ta!
B. Chức Vọ Của Đấng Gbpisl Trối Hơn Chức Vụ Của Arỗn (Đoạn 8)
8:1 Trong những câu tiếp theo, chức vụ của Đấng Christ được chứng minh là trồi hơn chức vụ của Arôn vì Ngài thi hành chức vụ trong một đền thánh tốt hem (câu 1-5) và gắn liền với một giao ước tốt hơn (câu 7-13).
Giờ đây tác giả tiến tới đại ý của lập luận. Không phải ông đang tóm tắt những điều vừa nói, nhưng đang phát biểu luận điểm chính mà ông đang tiến đến từ đầu thơ đến nay.
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Chúng ta có một Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. Những chữ "chúng ta có" dội
vang âm hưởng chiến thắng. Đó là câu trả lời cho những người Do Thái nào đang chế giễu Cơ Đốc nhân đầu tiên bằng những lời lẽ: "Chúng ta có đền tạm; chúng ta có chức tế lễ; chúng ta có các của dâng; chúng ta có những lễ nghi; chúng ta có đền thờ, chúng ta có những lễ phục thật đẹp của thầy tế lễ." Câu ưả lời tin quyết rõ ràng của tín hữu là: "Đúng, anh em có những cái bóng, nhưng chúng tôi có sự ứng nghiệm. Anh em có những lễ nghi, nhưng chúng tôi có Đấng Christ. Anh em có hình ảnh nhưng chúng tôi có chính Đấng ấy. Và Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng tôi ngôi bên hữu ngai Đấng Tôn Nghiêm trong các tầng trời. Chưa hề có thầy tế lễ nào khác từng ngồi để công nhận một công tác đã hoàn tất, và chưa hề có ai nhận được địa vị tôn trọng và quyền năng như thế."
8:2 Ngài phục vụ dân sự trong nơi thánh ữên ười. Đây là đền tạm thật, mà đền tạm dưới ưần gian này chỉ là một bản sao hay một vật tượng trưng. Đền tạm thật bởi Chúa dựng, không phải bởi một người nào, không giống như đền tạm dưới đất.
8:3 Vì một trong những chức năng chính của thầy tế lễ thượng phẩm là dâng lễ vật và hy sinh, nên Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta cũng phải làm công việc này nữa.
Các lễ vật là từ ngữ chung bao gồm mọi loại lễ vật dâng lên cho Chúa. Tế lễ hy sinh là những của dâng phải giết con thú để dâng lên. Đấng Christ dâng điều gì? Vẫn chưa có câu trả lời trực tiếp mãi đến đoạn 9.
8:4 Câu này bỏ qua câu hỏi Đấng Christ dâng lễ vật gì, và chỉ nhắc chúng ta rằng nếu Ngài còn ở trên thế gian thì Ngài không thể dâng lễ vật trong đền tạm hay đền thờ. Chúa chúng ta ra từ chỉ phái Giuđa chứ không từ chi phái Lêvi hoặc hự Arôn. Vì vậy, Ngài không đạt tư cách phục vụ ưong đền thánh dưới đất. Khi chúng ta đọc ương các sách Tin Lành thấy Chúa Jêsus vào đền thờ (xem Luca 19:45), chúng ta phải hiểu Ngài chỉ vào khu vực xung quanh đền thờ, chứ không phải vào trong Nơi Thánh hay Nơi Chí Thánh.
Đương nhiên điều này dẫn đến thắc mắc: Khi Đấng Christ còn trên thế gian, Ngài có thi hành chức năng tế lễ nào không, hay chỉ sau khi thăng thiên Ngài mới bắt đầu công tác tế lễ? Ý chính của câu 4 ấy là ưên thế gian, Ngài không đạt tiêu chuẩn làm thầy tế lễ theo dòng Lêvi, và không thể phục vụ ữong đền thờ tại Giêrusalem. Nhưng như vậy không có nghĩa Ngài không thể thỉ hành những chức năng của thầy tế lễ theo ban Mênchixêđéc. Suy cho cùng, lời cầu nguyện của Ngài Ưong Giăng 17 chính là lời cầu nguyện của thầy tế lễ thượng phẩm, và việc Ngài dâng chính Ngài là một của lễ trọn vẹn duy nhất tại Gôgôtha đương nhiên là một hành động của thầy tế lễ (xem 2:17).
8:5 Đền tạm dưới đất là mô hình của đền thánh trên trời. Cách bài trí của đền tạm dưới đất mô tả phương cách để dân sự giao ước của Đức Chúa Trời có thể đến thờ phượng Ngài. Trước hết, có cửa ở hành lang ngoài, rồi đến bàn thờ của lễ thiêu, rồi đến biển bằng đồng. Sau đó, thầy tế lễ vào Noi Thánh và
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thầy tế lễ thượng phẩm vào Nơi Chí Thánh, là nơi Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài.
Đền tạm chưa bao giờ được định để trở thành đền thánh tối hậu. Nó chỉ là hình và bóng. Khi Chúa gọi Môỉse lên núi Sỉnai và truyền ông cất đền tạm, Ngài cho Môise một kiểu mẫu rõ ràng để làm theo. Kiểu mẫu này là hình bóng về một thực tại thuộc linh cao cả hơn, ở trẽn trời.
Vì sao tác giả tập trung nhấn mạnh điều này đến như vậy? Đơn giản là để ghi khắc vào tâm khảm những ai bị cám dỗ quay trở về với Do Thái rằng họ đang bỏ thực chất để lấy cái bóng ương khi đáng ra họ phải đang tiến từ cái bóng đến thực chất.
Câu 5 dạy rõ các định chế Cựu Ước là hình bóng về những thực tại ưên ười; do đó, câu này xác nhận sự dạy dỗ của hình bóng học là đúng khỉ được dạy phù hợp với Kinh Thánh và không bị biến thành khác thường.
8:6 Câu này làm thành phần chuyển ý giữa đề tài đền thánh troi hơn với phần luận về giao ước tốt hơn.
Trước hết, có sự so sánh. Chức vụ của Đấng Christ là ưổi hơn chức vụ của các thầy tế lễ dòng Arôn cũng như giao ước mà Ngài Đấng Trung Bảo troi hơn giao ước cũ.
Thứ nhì, câu này nêu nguyên nhân: giao ước này tốt hơn vì được lập lên trẽn những lời hứa tôi hơn.
Chức vụ của Đấng Christ là tốt hơn vô hạn. Ngài dâng chính Ngài, chứ không phải dâng một con sinh. Ngài dâng giá trị của chính huyết Ngài, chứ không phải huyết của bò đực và dê đực.
Ngài cất bỏ tội lỗi, chứ không phải chỉ che lấp. Ngài ban cho tín hữu một lương tâm ừọn vẹn, chứ không phải là dấu nhắc nhở hằng nằm về tội lỗi. Ngài mở đường cho chúng ta vào trước hiện diện của Đức Chúa Trời, chứ không phải đứng cách xa ở bên ngoài.
Ngài cũng là Đấng Trung Bảo của giao ước tốt hơn. Là Đấng Trung Bảo, Ngài đứng giữa Đức Chúa Trời và con người để nối lại khoảng trống của sự xa cách. Griffỉth Thomas đối chiếu các giao ước này thật súc tích:
Giao ước này "tốt hơn " vì tuyệt đối vỏ điều kiện, là thuộc linh chứ không phải xác thịt, là phổ thông chứ không phải địa phương, là đời đời chứ không phải tạm thời, lập với cá nhân chứ không phải với dân tộc, ở bề trong chứ không phải ở bề ngoài}2
Đây là giao ước tốt hơn vì được lập lên trẽn những lời hứa tốt hơn. Giao ước của luật pháp hứa ban phước hạnh cho sự vâng lời nhưng dọa đem đến sự chết cho sự không vâng lời. Nó đòi hỏi sự công bình, nhưng không ban năng lực để đem lại sự công bình ấy.
Giao Ước Mới là giao ước vô điều kiện của ân điển. Giao ước này quy kể sự công bình tại nơi không hề có sự công bình. Giao ước này dạy con người sống công bình, ban quyền năng cho họ sống công bình, và ban thưởng khi họ sống công bình.
8:7 Giao ước thứ nhất không ưọn vẹn, tức là không thành công Ương việc đem đến mối quan hệ lý tưởng giữa con người và Đức Chúa Trời. Chúa không hề có ý định cho giao ước thứ nhất làm giao ước chung quyết, nhưng chỉ tạm
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thời cho tới lúc Đấng Christ đến. Chính sự kiện giao ước thứ nhì được nhắc đến về sau này chứng minh giao ước thứ nhất không phải là giao ước lý tưởng.
8:8 Thực ra, chính giao ước thứ nhất không có gì trục ưặc cả: "Luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành" (Rôma 7:12). Trục ưặc là ỏ chỗ những người được nhận luật pháp ấy; luật pháp có những nguyên liệu thô và tầm thường cho họ bắt tay làm việc. Điều này được nói tại đây: vả, trong những lời này thật có ý trách, là lời Đức Chúa Trời phán cùng dân Giuđa rằng..." (Bản Anh ngữ "vì thấy họ có lôi, nên Ngài phán..."). Ngài không thấy giao ước có lỗi, nhưng thấy dân sự giao ước của Ngài có lỗi. Giao ước thứ nhất căn cứ vào lời con người hứa tuân theo (Xuất Êdíptô Ký 19:8; 24:7), do đó Ngài không định cho giao ước ấy tồn tại dài lâu. Giao Ước Mới là sự tường thuật lại, từ đầu cho đến cuối, việc Đức Chúa Trời đồng ý thực hiện, đây là ưu điểm của Giao Ước Mới.
Giờ đây tác giả trích Giêrêmi 31:31-34 để cho thấy Đức Chúa Trời đã hứa ban Giao Ước Mới Ương chính Kinh Thánh của người Do Thái. Toàn bộ lập luận xoay quanh chữ "mới." Nếu giao ước cũ đã đủ và thỏa mãn rồi, thì tại sao còn giới thiệu Giao Ước Mới làm gì?
Thế nhưng Đức Chúa Trời đã hứa cụ thể để lập một giao ước mới cùng nhà Ysơraên và nhà Giuđa. Như đã nói trước đây, Giao Ước Mới chủ yếu liên quan đến dân Ysơraên chứ không phải với hội thánh. Giao Ước Mới sẽ được ứng nghiệm ừọn vẹn khi Đấng Christ trô lại cai Ưị ừên dân tộc biết ăn năn và 1551
được cứu chuộc này. Trong lúc này, mọi tín hữu được hưởng một số phước hạnh của Giao Ước Mới. Do vậy, khi Cứu Chúa ữao chén nước nho cho các môn đồ, Ngài phán: "Chén nẩy là sự giao ước mới ứong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nẩy để nhớ ta" (I Côrinhtô 11:25). Henderson nói như sau:
Như vậy, chúng ta phân biệt giữa lời giải thích chủ yếu cho Ysơraên, và áp dụng thuộc linh thứ yếu cho Hội Thánh ngày nay. Hiện nay chúng ta được hưởng các phước hạnh của Giao Ước Mới trong quyền năng Thánh Linh, thê nhưng vẫn còn những biểu hiện khác nữa trong tương lai cho Ysơraên đúng theo lời Đức Chúa Trời đã hứa.13
8:9 Chúa hứa cụ thể Giao Ước Mới sẽ không giống như giao ước Ngài đã lập với họ khi Ngài cầm tay họ dẫn ra khỏi xứ Êdíptô. Sẽ khác nhau như thế nào? Ngài không nói, nhưng có lẽ câu ưả lời được hàm ý ương phần còn lại của câu Kinh Thánh này, vì họ không bển giữ lời ước ỉa, nên ỉa không đoái xem họ, ấy là lời Chúa phán. Giao ước của luật pháp đã thất bại vì giao ước ấy có điều kiện; nó đòi hỏi sự vâng lời từ một dân tộc đã không vâng lời được. Bằng cách lập Giao Ước Mới trở thành giao ước và điểu kiện của ân điển, Đức Chúa Trời loại mọi khả năng thất bại, vì sự làm ươn giao ước tùy thuộc nơi một mình Ngài và Ngài không thể thất bại được.
Câu trích từ Giêrêmi có thay đổi triệt để. Lời lẽ ương Kinh Thánh Hibálai của Giêrêmi 31:32 là: "Dầu rằng ta làm
chồng chúng nó." Một số những bản dịch sớm của Giêrêmi ghi là: "Vì vậy ta không đoái xem (hoặc "xây bỏ" họ). Thánh Linh, Đấng soi dẫn những lời trong Giêrêmỉ và giám sát sự bảo tổn Kinh Thánh, cũng chính là Đấng hướng dẫn tác giả thơ Hêbơrơ chọn cách lý giải thay thế này.
8:10 Để ý sự lập lại những lời "ta sẽ." Giao Ước Cũ truyền dạy những điều con người phải làm; Giao Ước Mới cho biết việc Đức Chúa Trời sẽ làm. Sau những ngày bất tuân của Ysơraên thời trước, Ngài sẽ đặt luật pháp Ngài trong trí họ để họ sẽ biết luật pháp ấy, và ghi tạc vào lòng họ để họ yêu mến chúng. Họ sẽ muốn vâng lời, không phải vì sợ hình phạt, nhưng bởi yêu mến Ngài. Luật pháp không còn viết trên đá nữa, nhưng trên những bảng bằng thịt của tấm lòng.
Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ, và họ sẽ làm dân ta. Điều này nói đến sự gần gũi. Cựu Ước truyền con người đứng cách xa; ân điển truyền người đến gần. Điều này cũng nói mối quan hệ không thể phá vỡ và sự an ninh vô điều kiện. Không một điều nào làm gián đoạn được mối ràng buộc được mua bằng huyết này.
8:11 Giao Ước Mới cũng bao gồm sự hiểu biết phổ thông về Chúa. Trong Thời Cai Trị Vinh Hiển của Đấng Christ, không ai cần dạy cho công dân mình hay anh em mình phải nhìn biết Chúa. Mọi người đều có ý thức bề trong về Ngài, từ kẻ rất nhỏ cho đến kẻ rất lớn: "Thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giêhôva, như các đòng nước che lấp biển" (Êsai 11:9).
8:12 Điều tốt hơn hết ấy là: Giao Ước Mới hứa ban sự thương xót cho dân sự không công bình và đời đời quên tội lỗi của họ. Luật pháp thật cứng rắn và không thể linh động được: "Sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi" (Hêbơrơ 2:2).
Hơn nữa, luật pháp không giải quyết tội lỗi cách hữu hiệu được. Luật pháp cung cấp sự chuộc tội lỗi, nhưng không cất bỏ tội lỗi. (Từ ngữ Hibálai chỉ về sự chuộc tội ra từ động từ có nghĩa là "che phủ.") Các sinh tế được quy định trong luật pháp khiến con người được tính sạch về mặt lễ nghỉ, có nghĩa chúng giúp người ấy đủ tư cách dự phần sinh hoạt tôn giáo của dân tộc này. Nhưng sự tẩy sạch về lễ nghi chỉ ở bề ngoài; nó không đụng đến được đời sống bề trong của người; nó cũng không cung cấp sự tẩy sạch về đạo đức, cũng không ban cho một lương tâm trong sạch.
8:13 Chính sự kiện Đức Chúa Trời giới thiệu Giao Ước Mới có nghĩa giao ước trước là cũ. Vì vậy, không nên nghĩ đến việc quay trở lại với luật pháp. Thế nhưng đây chính xác là việc một số người xưng mình là tín hữu đang bị cám dỗ thực hiện. Tác giả cảnh cáo họ rằng giao ước của luật pháp đã lỗi thời; giao ước tốt hơn đã được giới thiệu. Họ nên đi đổng nhịp với Đức Chúa Trời.
c. Của Dâng Của Đấng Christ Tít Hơn Gác Sinh Tế Của cựu Ước (9:1-10:18)
9:1 Trong đoạn 8:3, tác giả nhắc thoáng qua về sự kiện mỗi thầy tế lễ thượng phẩm phải dâng lên của lễ nào đó. Giờ đây ông sẵn sàng luận đến của tế lễ của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Lớn của chúng ta, sau đó đối chiếu với các
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của dâng thời Cựu ước. Để giới thiệu đề tài, tác giả ôn nhanh qua cách bài trí đền tạm và những quy định về sự thờ phượng.
9:2 Đền tạm là một cấu trúc giống như chiếc lều, nơi đó Đức Chúa Trời ngự giữa Ysơraên từ thời họ đóng ưại tại núi Sinai cho đến khi xây cất đền thờ. Khu vực chung quanh đền tạm được gọi là hành lang (hay sân) ngoài. Chung quanh có một hàng rào gồm một loạt các trụ bằng đồng căng vải gai giữa các trụ. Sau khi người Ysơraên bước vào hành lang của đền tạm qua cổng ở phía đông thì đến tại bàn thờ dâng của lễ thiêu, là nơi giết và thiêu con sinh; sau đỏ đến biển bằng đồng, một bệ bằng đồng rất lớn chứa nước, để các thầy tế lễ rửa tay và chân tại đó.
Đền tạm dài khoảng 13,5 mét, rộng 4,5 mét và cao 4,5 mét. Nó được chia làm hai phần. Phần thứ nhất, là Nơi Thánh, đài 9 mét và phần thứ nhì, là Nơi Chí Thánh, dài 4,5 mét.
Lều làm bằng khung gỗ phủ các bức màn bằng lông dê và những bức màn bằng da thú để bảo vệ tránhmưa nắng. Các bức màn này che thành mái, đàng sau và hai bên hông lều. Phía trước của đền tạm là một bức màn thêu.
Nơi Thánh có ba vật dụng:
1.	Bàn để bày bánh, ưên đó bày mười hai ổ bánh, đại diện cho mười hai chi phái Ysơraên. Những ổ bánh này được gọi là "bánh Trần Thiết" vì chúng được bày ra trước mặt hay trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
2.	Chân đèn bằng vàng, có bảy nhánh hướng lên và giữ những ngọn đèn châm bằng dầu.
3. Bàn thờ xông hương bằng vàng, trên đó xông hương mỗi buổi sáng và tối.
9:3 Rồi đến phía trong màn thứ hai, tức phẩn gọi là nơi rất thánh. Nơi đây, Đức Chúa Trời biểu lộ chính Ngài qua một đám mây sáng chói. Đây là nơi duy nhất trên đất để con người có thể đến gần Ngài với huyết của của lễ chuộc tội.
9:4 Phần thứ nhì của đền tạm nguyên thủy cỏ hòm giao ước, là một cái rương lớn bằng gỗ toàn bọc bằng vàng. Bên Ương rương có mội cái bình bằng vàng đựng đẩy ma na, cây gậy trổ hoa của Arôn, và hai bảng luật pháp. (Về sau khi dựng đền thờ, ưong hòm giao ước không còn gì khác hai bảng luật pháp - xem I.Cácvua 8:9).
Câu 4 nói rằng lư hương bằng vàng cũng ở Nơi Chí Thánh. Từ ngữ Hylạp dịch ra "lư hương"14 có nghĩa là bàn thờ xông hương (được nói đến ương Xuất Êdíptô Ký 30:6 là ở Ưong Nơi Thánh) hoặc có nghĩa lư hương mà thầy tế lễ dùng để đem hương đi. Cách giải thích tốt nhất chính là nghĩa thứ nhì. Tác giả xem lư hương thuộc về Nơi Chí Thánh vì thầy tế lễ thượng phẩm mang lư hương từ bàn thờ xông hương vào ưong Nơi Chí Thánh vào Ngày Lễ Chuộc Tội.
9:5 Nắp bằng vàng của rương giao ước được gọi là nơi chuộc tội (ngai thỉ ân). Trên nắp có hai tượng bằng vàng còn gọi là chêrubỉn. Hai chêrubin này đối mặt nhau, cánh giang ra, đầu cúi xuống ưên nắp rương giao ước.
Tác giả dừng lại với phần mồ tả ngắn ngủi này. Mục đích của ông không phải là mô tả thật chi tiết, nhưng chỉ phác họa nội dung của đền tạm và
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phương cách để đến gần Đức Chúa Trời do đền tạm mô tả.
9:6 Vì tác giả sắp đối chiếu của tế lễ của Đấng Christ với các của dâng của Do Thái giáo, nên trước hết ông phải mô tả hết những điều luật pháp quy định. Có nhiều thứ để ông chọn, nhưng ông tuyển điều quan trọng nhất trong toàn bộ hệ thống luật pháp, là của tế lễ hy sinh được dâng lên trong Ngày Đại Lễ Chuộc Tội (Lêvi Ký ló). Nếu có thể chứng minh công tác của Đấng Christ là ưổi hom công tác của thầy tế lễ thượng phẩm ương ngày lễ nổi bật ấy của lịch tôn giáo Do Thái, thì ồng đã chứng minh thành công ý này.
Những thầy tế lễ được quyền đến phần đền tạm phía ngoài, tức là Nơi Thánh. Họ liên tục đến đó để thi hành các bổn phận lễ nghi của mình. Thường dân không được phép vào phòng này; họ phải ở bên ngoài.
9:7 Chỉ một người duy nhất trên thế gian này được phép vào Nơi Chí Thánh -là thầy tế lễ thượng phẩm của Ysơraên. Và con người duy nhất ấy, ra từ một chủng tộc duy nhất, ra từ một chỉ phái duy nhất, ra từ một họ hàng duy nhất, có thể bước vào đó vào một ngay duy nhất ương năm - là Ngày Lễ Chuộc Tội. Khi vào bên ưong, ông buộc phải mang theo một chậu huyết dâng vì chính mình và vì sự lẩm lỗi của dân chúng.
9:8 Có những chân lý thuộc linh sâu nhiệm liên kết với vấn đề này. Đức Thánh Lỉnh đang dạy rằng tội lỗi đã tạo ra sự xa cách giữa con người và Đức Chúa Trời, con người phải đến gần Đức Chúa Trời qua một người trung bảo, và người trung bảo đó chỉ có thể đến gần
Đức Chúa Trời thông qua huyết của một nạn nhân hy sinh. Đây là bài học trực quan để dạy rằng đường vào nơi hiện diện của Đức Chúa Trời vẫn chưa mở ra cho người thờ phượng.
Đường vào chưa trọn vẹn này vẫn tiếp tục chừng nào đền tạm thứ nhất đương còn. Có lẽ ở đây cách dịch của Darby thích hợp hơn: "Chừng nào đền tạm thứ nhất vẫn còn địa vị của nó." Đền tạm được thay thế bởi đền thờ ừong thời trị vị của Salômôn, nhưng vẫn còn địa vị của nó mãi cho đến thời Đấng Christ chịu chết, chịu chôn và sống lại. Các nguyên tắc mà đền thờ công bố về con đường đến gần Đức Chúa Trời vẫn còn hiệu lực cho đến khi bức màn của đền thờ bị xé ra làm đôi từ trên chí dưới.
9:9 Hệ thống đền tạm làm hình bóng cho đời bây giờ. Vì là một hình ảnh về điều tốt hơn sẽ đến, nên nó chỉ là đại diện không hoàn hảo về công tác hoàn hảo của Đấng Christ.
Các lễ vật và hy sinh không bao giờ có thể khiến người thờ phượng được vẹn lành về lương tâm. Nếu trước đó đã có sự xóa tội hoàn toàn, thì lương tâm của người dâng của lễ hẳn đã được thoát khỏi mặc cảm phạm tội. Nhưng điều này chưa bao giờ xảy ra.
9:10 Sự thật là các của dâng của người Lêvi chỉ giải quyết những sự ô uế về mặt lễ nghi. Chúng liên quan đến những điều bề ngoài như là các lễ ăn, uống, và sự rửa sạch về lễ nghi để loại bỏ ô uế về mặt lễ nghi cho dân chúng, nhưng không giải quyết ô uế về mặt đạo đức.
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Các lễ vật liên quan với người ở trong mối quan hệ giao ước với Đức Chúa Trời. Chúng nhằm duy trì dân sự ở địa vị thanh sạch về lễ nghi để họ có thể thờ phượng. Chúng không liên quan đến sự cứu rỗi hay sự tẩy sạch tội. Dân sự đã được cứu bởi đức tin nơi Chúa, dựa Ưên công tác của Đấng Chrỉst mà lúc đó vẫn hãy còn trong tương lai.
Cuối cùng, các lễ vật hy sinh mang tính tạm thời. Chúng được lập cho đến kỳ hoán cải. Chúng hướng tới sự hiện đến của Đấng Christ và của dâng trọn lành của Ngài. Kỷ nguyên Cơ Đốc là "kỳ hoán cải" được nói đến tại đây.
9:11 Đấng Christ đã hiện ra làm Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của những sự tót lành sau này,15 tức là của những phước hạnh lớn lao Ngài ban cho những ai tiếp nhận Ngài.
Đền thánh của Ngài là đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn. Đền ấy không do tay người lập ra theo ý nghĩa không xây cất bằng những vật liệu xây cất của thế gian này. Đây là đền thánh của Thiên đàng, nơi ngự của Đức Chúa Trời.
Không một đền thờ nào do tay người làm ra,
Lại là nơi Ngài phục vụ;
Ngài phục vụ trong chính trên trời,
Chức vụ của Ngài là chức tế lễ trên trời:
Các bóng của luật pháp được ứng nghiệm trong Ngài,
Và nay bóng ấy biến mất.
- Ttiomas Kelly 9:12 Chúa chúng ta vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết. Lúc Thăng Thiên, Ngài vào trước hiện diện của Đức Chúa Trời, sau khi đã làm xong
công tác chuộc tội tại Gôgôtha. Chúng ta đừng bao giờ thôi vui mừng về những lời này, "một lần thì đủ hết." Công tác đã hoàn tất. Ngợi khen Chúa!
Ngài dâng chính huyết mình, chứ không phải huyết của bò đực và dê đực. Huyết súc vật không cỏ quyền để cất bỏ tội lỗi; nó chỉ hiệu quả trong trường hợp những tội phạm nghịch lại cùng lễ nghi của tôn giáo. Nhưng huyết của Đấng Chrỉst có giá trị vô hạn; quyền năng của huyết ấy đủ để tẩy sạch mọi tội lỗi của mọi người đã từng sống, mọi người hiện đang sống, và mọi người sẽ từng sống. Đương nhiên, quyền năng của huyết ấy chỉ áp dụng cho những ai lấy đức tín đến với Ngài mà thôi. Nhưng tiềm năng tẩy sạch của huyết ấy là vô hạn.
Bởi của tế lễ hy sinh Ngài, Ngài được sự chuộc tội đời đời. Các thầy tế lễ ngày trước tìm được sự chuộc tội hằng năm. Có sự khác biệt lớn lao giữa hai bên.
9:13 Để minh họa khác biệt giữa sinh tế của Đấng Chrỉst với những lễ nghi của luật pháp, giờ đây tác giả quay sang lễ nghi của bò cái tơ sắc hoe. Dưới luật pháp, nếu người Ysơraên đụng đến xác chết, người đó trở nên ô uế về mặt lễ nghi trong bảy ngày. Cách giải quyết là pha tro của bò cái tơ với nước suối tinh khiết và ray trên người đã bị ô uế vào ngày thứ ba và ngày thứ bảy. Sau đó người sẽ được sạch.
Mantle nói:
Tro được xem là tập trung những chất thiết yếu của lễ chuộc tội, và bất kỳ lúc nào cũng có thể dùng đến nó với tương đối ừ rắc rối và không mất thì
giờ. Một con bò cái tơ được dùng suốt nhiều thế kỷ. Trong toàn lịch sử Do Thái chỉ đòi hỏi có sáu bò cái tơ; vì một lượng nhỏ nhất số tro này cũng có giá trị để ban sự tẩy sạch nhờ nước suối tinh khiết (DânsốKý I9:l7)}b
9:14 Nếu ưo của bò cái tơ có quyền năng tẩy sạch lớn lao đến như thế khỏi một trong những hình thức ô uế bề ngoài nghiêm trọng nhất, thì huyết của Đàng Chrisỉ lại có quyền năng biết dường nào để tẩy sạch khỏi những tội lỗi bề trong xấu xa nhất!
Của dâng của Ngài được thực hiện qua Thánh Linh đời đời. Người ta có nhiều ý kiến khác nhau về ý nghĩa cụm từ này. Có người cho rằng cụm từ này có nghĩa: "Thông qua một tính thần đời đời," có nghĩa tinh thần sẵn sàng mà Ngài dâng của tế lễ hy sinh mình trái ngược với bản chất không tự nguyện Ương các của tế lễ bằng con sinh. Người khác hiểu câu này có nghĩa: "Thông qua linh đời đời của Ngài." Đúng hơn, chúng ta tín rằng ở đây đang nói đến Đức Thánh Linh, Đấng Christ đã dâng của lễ hy sinh của Ngài ương quyền năng của Thánh Linh.
Đây là một của dâng cho Đức Chúa Trời. Ngài là Chiên Con không tì vít, vô tội của Đức Chúa Trời, sự trọn lành về đạo đức của Ngài khiến Ngài đủ tư cách trở thành Đấng Mang Lấy Tội Lỗi Chúng Ta. Các của dâng bằng con sinh phải không tì vít trong thân xác của chúng; Ngài không tì vít về mặt đạo đức.
Huyết Ngài tẩy sạch lương tâm khỏi công việc chết đặng hẩu việc Đức Chúa Trời Hằng sống. Đây không chỉ là tẩy uế thuộc thể hay tẩy sạch về lễ nghi, nhưng là sự đổi mới đạo đức tẩy sạch được lương tâm. Nó tẩy sạch khỏi những công việc chết mà người chưa tin Chúa đã làm ra khi nỗ lực kiếm sự tẩy sạch cho riêng mình. Nó giải thoát con người khỏi những công việc không có sức sống để họ hầu việc Đức Chúa Trời Hằng Sống.
9:15 Những câu trước nhấn mạnh tính ưu việt của huyết trong Giao Ước Mới đối với huyết của Giao Ước Cũ. Điều này dẫn đến kết luận của câu 15 -Đấng Ghrist là Đấng Trung Bảo của Giao Ước Mới. Wuest giải nghĩa:
Chữ "Đấng Trung Bảo" dịch từ chữ "mesites" nói đến người can thiệp giữa hai bên, để lập ra hay khôi phục hòa bình và tình bạn, để lập thành một hiệp ước, hay để phê chuẩn một giao ước. Ớ đây, Đấng Mêsia hành động như người đi giữa hai bên hay người trung bảo giữa Đức Chúa Trời thánh khiết với con người tội lỗi. Bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá, Ngài cất bỏ chướng ngại vật (tội lỗi) đã gây ra sự xa cách giữa con người và Đức Chúa Trời. Khi tội nhân tiếp nhộn công đức từ của tế lễ hy sinh của Đấng Mêsia, sự phạm tội và hình phạt cho tội lỗi người ấy không còn là của người nữa, quyền lực của tội lỗi trong đời sống người bị phá vỡ, người trở thành người nhận bản tánh thiên thượng, và sự xa cách giữa chính người với Đức Chúa Trời - cả về mặt pháp lý lẫn mặt cá nhân - đã biến mất.17
Giờ đây những người được kêu gọi có thể nhận lấy cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình. Qua công tác của Đấng Christ, các thánh đồ của Cựu Ước cũng
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như của Tân Ước được hưởng sự cứu rỗi đời đời và sự cứu chuộc đời đời.
Sự kiện khiến tín hữu của thời trước Đấng Christ đủ tư cách hưởng lấy cơ nghiệp chính là có một sự chết đã xảy ra, tức là sự chết của Đấng Christ. Sự chết của Ngài đã cứu chuộc họ khỏi những ỉội đã phạm dưới luật pháp.
Trên một phương diện, Đức Chúa Trời cứu dân sự Cựu Ước theo cách "cứu trước, ừả giá chuộc sau." Họ được xưng công bình bới đức tin, cũng y như cách chúng ta được xưng công bình vậy. Nhưng bấy giờ Đấng Christ vẫn chưa chịu chết. Vậy làm sao Đức Chúa Trời cứu họ được? Câu ữả lời ấy là: Ngài cứu họ căn cứ ưên những điều Ngài biết Đấng Chrỉst sẽ hoàn tất. Họ biết rất ít hoặc không biết gì về việc Đấng Christ sẽ thực hiện tại Gôgôtha. Nhưng Đức Chúa Trời biết, và Ngài kể giá ưị của công tác ấy cho họ khi họ tin vào bất kỳ sự khải thị nào về chính Ngài mà Ngài ban cho họ.
Trên một phương diện, món nợ lớn lao của sự phạm tội đã được tích lũy dưới Giao Ước Cũ. Bới sự chết của Đấng Christ, Ngài cứu chuộc tín hữu từ định kỳ trước ra khỏi những tội đã phạm này.
Phương cách Đức Chúa Trời cứu họ thông qua công tác hãy còn trong tương lai của Đấng Christ được gọi là sự bỏ qua (pretermission) tội lỗi. Điều này được thảo luận ừong Rôma 3:25- 26.
9:16 Lời tác giả nhắc đến cơ nghiệp trong câu 15 nhắc ông nhớ trước khi có thể chứng thực di chúc và giao ước, phải nộp bằng chứng cho thấy người lập di chúc đã chết. Thông thường, giấy báo tá là bằng chứng thỏa đáng.
9:17 Người trối có thể lập di chúc của mình từ nhiều năm trước và cất an toàn ương két sắt, nhưng nó vẫn chưa có hiệu lực cho đến khi người ấy qua đời. Chừng nào người lập di chúc còn sống, thì vẫn chưa thể phân phát tài sản cho những người được kể tên ữong di chúc.
9:18 Giờ đây đề tài chuyển từ di chúc cuối cùng của một người sang Giao Ước Cũ do Đức Chúa Trời ban qua Môise. (Trong Anh ngữ, chữ "chúc thơ" và "giao ước" đều được dịch từ cùng một chữ Hylạp là deathẽkẽ.) ở đây, sự chết cũng phải xảy ra trước đã. Giao ước được chứng thực bằng việc đổ huyết.
Thời xưa, mỗi giao ước được lập có hiệu lực bằng sự chết làm tế lễ của một con sinh. Huyết làm của tín chứng tỏ những điều khoản của giao ước sẽ được làm ươn.
9:19 Sau khi Môise thuật lại luật pháp cho Ysơraên, ông lấy máu của bò con và dê đực, với nước, dây nhung đố tía và nhành ngưu tất rẩy trẽn sách cùng trẽn cả dân chúng. Như vậy, Môise sắp xếp lễ nghi này để long ữọng ấn chứng giao ước.
Trong Xuất Êdíptô Ký 24:1-11, chúng ta đọc thấy Môise rưới huyết trên bàn thờ và trên dân sự; không nói đến việc rưới huyết trên sách hay rưới nước, dây nhung đỏ tía và nhành ngưu tất. Tốt nhất nên xem cả hai câu chuyện này bổ sung cho nhau.
Đức Chúa Trời, được đại diện bởi bàn thờ, và dân sự là hai bên ký kết hợp đồng. Sách là giao ước. Huyết được rưới ra ràng buộc cả hai bên phải tuân giữ
những điều khoản của giao ước. Dân sự hứa vâng lời, và Đức Giêhôva hứa chúc phước nếu họ vâng lời.
9:20 Khỉ Môise rưới huyết, ông nói: "Nẩy là huyết của sự giao ước mà Đức Chúa Trời đã dạy lập với các ngươi." Hành động này đem sinh mạng của dân sự ra làm vật tin nếu họ không chịu giữ luật pháp.
9:21 Tương tự như vậy, Môise cũng lấy huyết ấy rây đền tạm cùng mọi đồ thừ. Chúng ta không thấy lễ nghi này trong Cựu Ước. Trong Xuất Êdíptô Ký 40 không nhắc đến huyết khỉ cung hiến đền thờ. Tuy nhiên, hình ảnh biểu tượng rất rõ ràng. Mọi vật nào có liên quan đến con người tội lỗi đều trở nên ồ uế và cần phải được tẩy uế.
9:22 Hầu như mọi vật dưới luật pháp đều nhờ huyết mà được sạch. Nhưng có những ngoại lệ. Lấy ví dụ, khi một người nam được kê số ưong cuộc tu bộ dân sự giữa vòng con cái Ysơraên, người có thể mang đến nửa siếc lơ bạc làm "tiền đền mạng" thay vì dâng của lễ bằng huyết (Xuất Êđíptô Ký 30:11-10). Đồng tiền này là dấu hiệu làm biểu tượng sự chuộc tội linh hồn người đó để người được kể là một người thuộc dân sự Đức Chúa Trời. Một ngoại lệ khác nữa có trong Lê vi Ký 5:11, tại đó, có thể giải quyết một số hình thức nào đó của sự ô uế theo lễ nghi bằng cách dâng một của lễ bằng bột lọc.
Những ngoại lệ này giải quyết sự chuộc tội, hay khỏa lấp tội, dầu nói chung buộc phải có một của dâng bằng huyết cho sự chuộc tội. Nhưng xét về sự xóa bỏ tội lỗi, thì không có ngoại lệ: huyết phải đổ ra.
9:23 Phần còn lại của đoạn 9 so sánh và đối chiếu hai giao ước.
Trước hết, đền tạm dưới đất được tẩy uế bằng huyết của bò đực và đê đực. Như đã nói rõ, đây là sự tẩy uế về mặt lễ nghi. Đây là sự nên thánh tượng trưng của một đền thánh tượng trưng.
Đền thánh trên trời là thực tại mà đền tạm dưới đất chỉ là bản sao thôi. Đền thánh ưên trời phải được tẩy sạch bởi của lễ càng quý trọng hơn nữa, tức là bằng những của tế lễ của Đấng Christ. Cách dùng số nhiều để mô tả một của dâng duy nhất của Đấng Christ là một hình thái tu từ được gọi là "số nhiều của sự oai nghiêm."
Có vẻ như thật đáng kinh ngạc khi nói những nơi ưên ười cần phải được làm sạch. Có lẽ manh mối được tìm thấy trong Gióp 15:15: "Đến đỗi các từng ười cũng chẳng trong sạch trước mặt Ngài thay." Rõ ràng, sỏ dĩ như vậy là đo Satan đã phạm tội đầu tiên của nó ưên trời (Êsai 14:12-14), và vì nó vẫn được quyền đến trước mặt Đức Chúa Trời để làm kẻ kiện cáo anh em (Khải Huyền 12:10).
9:24 Đấng Chrỉsỉ đã không vào đền thánh do con người làm ra, và đền vốn chỉ là một khuôn mẫu hay một hình ảnh về đền thánh thật, nhưng vào chính trong trời. Ngài hiện ra tại đó trước mặt Đức Chúa Trời vì cớ chúng ỉa.
Thật khó hiểu vì sao có người muốn bỏ thực tại để quay lại với bản sao, vì sao người ta muốn bỏ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm lớn đang phục vụ ương đền thánh ưên trời để quay lại với những thầy tế lễ của Ysơraên đang phục vụ trong một đền tạm biểu tượng.
9:25 Chúa Jêsus không dâng các của lễ lập đi lập lại liên tục, như thầy tế lễ thượng phẩm thuộc dòng Arôn phải làm. Thầy tế lễ thượng phẩm thuộc đòng Arôn đi vào ữong Nơi Chí Thánh vào một ngày duy nhất ương năm - tức ngày Lễ Chuộc Tội, và không dâng bằng chính huyết mình, nhưng dâng huyết của các con thú làm sinh tế.
9:26 Nếu Đấng Christ phải dâng các tế lễ lập đi lập lại, điều đó có nghĩa Ngài phải chịu thương khó liên tục, vì tế lễ của Ngài là chính mạng sống Ngài. Không thể nào nghĩ được rằng Ngài đáng phải chịu theo định kỳ những nỗi thống khổ của Gôgôtha từ buổi sáng thế flến nay! Và cũng không cần thiết nữa!
Dưới Giao Ước Mới, sẽ có:
1.	Tính chung quyết tuyệt đối - Ngài flã hiện ra chỉ một lần đủ cả. Công tác này không cần lập lại.
2.	Một thời điểm thuận tiện - Ngài đã hiện ra cuối cùng các thời đại, có nghĩa sau khi giao ước cũ đã chứng tỏ một cách dứt khoát về sự thất bại và vô quyền của con người.
3.	Một công tác ữọn lành - Ngài hiện ra để cất tội lỗi đi. Điểm nhấn ttiạnh là vào những chữ "cất đi." Không còn là sự chuộc tội hằng năm nữa. Giờ đây là sự tha thứ đời đời.
4.	Một của lễ đích thân - Ngài cất bỏ tội lỗi bằng cách dâng chính mình Ngài làm tế lễ. Ngài đã gánh lấy sự hình phạt mà tội lỗi của chúng ta đáng phải gánh chịu ngay chính trong thân thể Ngài.
Thay tôi mang nhục nhã khổ thân,
Jêsus chịu án mạng tội trần;
ơn buông tha dùng huyết đóng ấn;
Lạ thay Cứu Chúa! Halêlugia! - Phillip p. Bliss (Thánh ca 91)
9:27 Câu 27 và 28 dường như trình bày điểm tương phản khác nữa giữa Giao Ước Cũ và Giao Ước Mới. Luật pháp lên án tội nhân phải chết một lần, rồi chịu phán xét. Luật pháp được ban cho những người đã là tội nhân rồi, và họ không thể giữ luật pháp cách trọn vẹn được. Do đó, luật pháp trở thành phương tiện đoán phạt mọi người ở dưới luật pháp.
9:28 Giao Ước Mới giới thiệu của tế lễ vô hạn của Đấng Chrỉst; Ngài đã dâng mình một lẩn đặng cất tội lỗi của nhiều người. Giao Ước Mới giới thiệu hy vọng phước hạnh về Sự Tái Lâm sắp đến của Ngài; cho những kẻ sốt sắng chờ đợi Ngài hiện ra lẩn thứ hai. Nhưng khi Ngài ữở lại, lúc đó không phải lúc để giải quyết nan đề tội lỗi nữa; Ngài đã giải quyết hoàn tất công tác ấy tại thập tự giá. Ngài sẽ đến để đưa dân sự Ngài về quê hương ưên Thiên đàng. Đây sẽ là lúc chung kết sự cứu rỗi của họ; họ sẽ nhận lấy thân thể vinh hiển và đời đời ở ngoài tầm với của tội lỗi.
Cụm từ những kẻ sốt sắng chờ đợi Ngài là lời mô tả mọi tín hữu thật. Toàn bộ dân sự Chúa ưông đợi Ngài trỗ lại, dầu có thể họ không đổng ý về thứ tự chính xác của các biến cố liên quan tới Sự Hiện Đến của Ngài.
Kinh Thánh không dạy chỉ có một nhóm Cơ Đốc nhân thiêng liêng đặc biệt nào đó mới được cất lên Thiên đàng tại thời điểm cất Lên. Kinh Thánh mô tả những người được dự phần là "kẻ chết trong Đấng Christ" và "chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại" (I.Têsalônỉca
4:16,17); điều này có nghĩa mọi tín hữu thật, hoặc đã chết hoặc còn đang sống. Trong I.Côrinhtô 15:23, những người được dự phần được gọi là "những kẻ thuộc về Đấng Christ."
Người ta thường nói có ba sự hiện ra của Đấng Christ trong câu 24-28. Có thể tóm tắt những sự hiện ra này như sau:
Câu 26: Ngài đã hiện ra. Điều này chỉ đến Sự Hiện Ra Lần Thứ Nhất của Ngài, lúc Ngài đến thế gian để cứu chúng ta khỏi án phạt của tội lỗi (thì quả khứcủa sự cứu rỗi)
Câu 24: Ngài hiện ra bây giờ. Đây là câu nói đến chức vụ hiện tại của Ngài trước mặt Đức Chúa Trời để cứu chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi (thì hiện tại của sự cứu rỗi).
Câu 28: Ngài sẽ hiện ra. Điều này nói về Sự Tái Lâm sắp đến của Ngài, là lúc Ngài sẽ cứu chúng ta khỏi hiện diện của tội (thì tương laicủa sự cứu rỗi).
10:1 Luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau. Nó chỉ hướng tới Thân Vị và công tác của Đấng Christ, nhưng nó đã là một sự thay thế kém cỏi hơn hình thật. Thích luật pháp hơn Đấng Christ cũng giống như thích hình ảnh của người ứong ữanh hơn người thật. Đây chính là lăng mạ đến sự oai nghiêm của Ngài!
Nhược điểm của hệ thống luật pháp được nhìn thấy qua sự kiện các của tế lễ phải được lập lại không ngừng. Sự lập lại này chứng tỏ tình ừạng hoàn toàn không thể đáp ứng được những đòi hỏi của Đức Chúa Trời thánh khiết. Để ý những cụm từ được dùng để diễn đạt tính lập đi lập lại này: các tế lễ; hằng dâng; mỗi năm.
Các lê' lễ hoàn toàn không thể khiến kẻ thờ phượng được Ưọn lành, có nghĩa chúng không bao giờ đem lại cho họ lương tâm trọn lành đối với tội lỗi. Người Ysơraên không bao giờ hưởng được ý thức mình được tẩy sạch đời đời khỏi mặc cảm tội lỗi. Họ chưa bao giờ có được lương tâm an nghỉ hoàn toàn.
10:2 Nếu các lễ vật đã xóa tội cho họ cách đầy đủ và chung quyết, vậy sao họ chẳng thôi những chuyến đi hằng năm đến đền tạm hay đền thờ? Sự tái diễn đều đặn của các tế lễ tố cáo chúng là không hiệu năng. Ai phải uống thuốc mỗi giờ đồng hồ để được còn sống thì hầu như khó có thể nói họ đã được chữa lành rồi.
10:3 Thay vì làm lương tâm bình tịnh, hệ thống của người Lêvi lại làm lương tâm cắn rứt mỗi năm. Đàng sau nghi lễ tuyệt đẹp của ngày Lễ Chuộc Tội ẩn náu đâu đó dấu nhắc nhở hằng năm rằng tội lỗi chỉ mới được che phủ, chứ chưa được cất bỏ.
10:4 Huyết của bò đực và dê đực không có quyền để cất bỏ tội lỗi. Như đã nói trước đây, những của tế lễ này giải quyết những lỗi lầm về mặt nghi thức. Chúng đem đến sự tẩy sạch nhất định nào đó về lễ nghi, nhưng hoàn toàn thất bại ương việc ban sự đền tội cho những bản chất bại hoại hay những việc làm xấu xa của người ấy.
10:5 Trái với sự yếu đuối của các lễ vật ừong hệ thống Lêvi, giờ đây chúng ta đến với sức mạnh từ của tế lễ nổi bật nhất của Đấng Christ. Để giới thiệu, chúng ta được phép nghe lời tự thoại của Cứu Chúa tại lúc Ngài nhập thể. Trích lời Thithiên 40, Đấng Christ cho
thấy sự không thỏa lòng của Đức Chúa Trời với những của tế lễ và lễ vật của giao ước cũ. Ngài đã thiết lập các tế lễ này, thế nhưng chúng chưa bao giờ là ý định tối hậu của Ngài cả. Chúng chưa bao giờ nhằm mục đích cất bỏ tội lỗi, nhưng đúng hơn chỉ hướng tới Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Đức Chúa Trời có hài lòng với những sông huyết thú vật hoặc hàng đống xác thú vật không?
Một nguyên nhân khác nữa khiến Chúa không hài lòng ấy là những người này ngỡ họ đang làm đẹp lòng Ngài bằng cách làm Ưọn nhiều lễ nghi ương khi đời sống bề trong của họ đầy tội lỗi và bại hoại. Nhiều người trong số họ thực hiện trọn tiến trình dâng các của tế lễ mà chẳng hề ăn năn hay hối hận gì cả. Họ nghĩ có thể làm Đức Chúa Trời nguôi giận bằng những sinh tế của họ trong khi Ngài đang tìm tế lễ của một tấm lòng tan vỡ. Họ không nhận thấy Đức Chúa Trời không phải là một người chuộng lễ nghi!
Không thỏa mãn với những của tế lễ trước đây, Đức Chúa Trời đã sắm sẵn Hiệt thân thể con người cho Con Ngài, và đó là phần không thể thiếu ưong đời sống và bản chất con người của Con Ngài. Đương nhiên, điều này chỉ về sự kỳ diệu không dò thấu của Sự Nhập Thể khi Ngôi Lời đời đời trở nên xác thịt để với tư cách Con Người, Ngài có thể chịu chết thay con người.
Thật thú vị khi mệnh đề Chúa đã sắm sẵn một thân thể cho tôi, được phỏng trích từ Thithiên 40:6, có thể ttang hai  nghĩa  khác  nữa. Trong
Thithiên, câu này ghi: "Chúa đã mở tai tôi," và trong chú thích ngoài lề có ghi: "Lỗ tai Chúa đã xỏ cho tôi." Đương nhiên, lỗ tai mở ra biểu thị Đấng Mêsia luôn sẵn sàng nhận những lời dạy dỗ từ Đức Chúa Trời và vâng theo tức khắc. Lổ tai bị xỏ có thể ám chỉ đến một nô lệ người Hêbơrơ (Xuất Êdíptô Ký 21:1- 6), là người bị dùi tai vào cửa để làm dấu hiệu sẵn lòng ký giao kèo với chủ mãi mãi. Trong thực tế, tại lúc Nhập Thể, Cứu Chúa đã nói: "Tôi thương Chủ tôi,... không muốn ra được tự do."
10:6 vẫn tiếp tục ứích Thithiên 40, Đấng Mêsia lập lại rằng Đức Chúa Trời không vui lòng nơi của lễ thiêu và cùa lễ chuộc tội. Các con thú này là những nạn nhân miễn cưỡng, huyết của chúng không có quyền để tẩy sạch. Chúng cũng không bao giờ đại diện được lòng khao khát tối hậu của Đức Chúa Trời. Chúng là những hình và bóng để chỉ hướng tới sự hy sinh của Đấng Christ. Tự bản thân chúng, chúng vô giá Ưị.
10:7 Điều khiến Đức Chúa Trời đẹp lòng chính là sự sẵn lòng của Đấng Mêsia để làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, bất luận phải ưả giá nào. Ngài chứng tỏ sẵn lòng vâng lời bằng cách dâng chính mình ữên bàn thờ của lễ thiêu. Khi Chúa chúng ta thốt lên những lời này, Ngài đã được nhắc nhở rằng từ đầu cho đến cuối Cựu Ước, có lời làm chứng về Ngài rằng Ngài hết lòng vui sướng làm ữọn ý muốn của Đức Chúa Trời.
10:8 Trong câu 9-10, tác giả nêu ra ý nghĩa thuộc linh quan trọng của lời tự thuật này. Tác giả xem đây là dấu báo
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hiệu sự chấm dứt hệ thống sinh tế cũ và sự khai mạc một của dâng duy nhất ứọn vẹn, đầy đủ và chung quyết của Chúa Jêsus Chrỉst.
Ông lập lại câu ưích từ Thithiên 40 ở dạng cô đọng để nhấn mạnh sự kiện Đức Chúa Trời không vui nơi các của lễ được dâng lẽn theo luật pháp dạy.
10:9 Sau đó tác giả thấy ý nghĩa trong sự kiện: ngay sau khỉ tuyên bố Đức Chúa Trời không đẹp lòng với giao ước cũ, Đấng Mêsia đã tiến lên phía trước - đúng y như thực trạng bấy giờ -để làm điều đẹp lòng Cha Ngài.
Kết luận: Vậy thì, Chúa đã bỏ điểu trước, đặng lập điểu sau, tức là Ngài bãi bỏ hệ thống các của tế lễ ngày trước do luật pháp quy định, và giới thiệu của tế lễ hy sinh vĩ đại của chính Ngài để chuộc tội. Giao ước của luật pháp đã lùi vào hậu trường khi Giao Ước Mới tiến ra giữa sân khấu.
10:10 Theo ý muốn của Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Jêsus Christ đã hoàn toàn vâng phục ý muốn ấy, chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lẩn đủ cả. George Landis nhận định:
Đây là sự nên thánh về địa vị, cũng như trong suốt thơ Hêbơrơ ngoại trừ 12:14, và đúng cho mọi tín hữu (ì. Cô rinh tô 6:11) và không chỉ của một số ít "Cơ Đốc nhân cao cấp." Điều này được hoàn tất bời ý muốn và sự hy sinh cửa Đấng Christ. Chúng ta được biệt riêng ra bời Đức Chúa Trời, cho Đức Chúa Trời, và vì Đức Chúa Trời. Đừng nhầm lẫn công tác này với công tác tiệm tiến của Thánh Linh Đức Chúa Trời trong tín hữu qua Lởi Chúa (Giăng 17:17-19; I.Têsalônica 5:23).ỉ8 10:11 Chức vụ của mỗi thầy tế lễ
dòng Arôn giờ đây được đối chiếu tương phản rõ nét với chức vụ của Đấng Christ. Chức vụ của thầy tế lễ dòng Arôn là phải đứng hằng ngày để thi hành bổn phận. Trong đền tạm hay đền thờ không có chiếc ghế nào. Không thể có sự nghỉ ngơi vì công tác của họ không bao giờ hoàn tất. Họ liên lục dâng các của tế lễ đồng một thức. Đây là một thông lệ bất tận, thế mà nó vẫn để tội lỗi y nguyên đó và không làm cho lương tâm được nhẹ nhõm.
Những của lễ này không bao giờ cất bỏ tội lỗi được. A. B. Bruce viết: "Dầu Arôn là một nhân vật quan trọng ương hệ thống Lêvi, nhưng suy cho cùng ông chỉ là một người lao dịch ương hàng tăng lữ, luôn thực hiện những lễ nghi mà chúng chẳng có giá trị thực tế nào."19
10:12 Chúa đầy ơn của chúng ta đã dâng chỉ một của lễ chuộc tội duy nhất Không bao giờ còn cần đến một của lễ nào khác nữa!
Giờ đây không còn huyết không còn bàn thờ nữa,
Của lễ đã qua rồi! Không còn lửa khói bốc lên cao, Không còn giết chiên con nữa. Nhưng dòng huyết giàu có hơn đõ tuôn trào
Từ những mạch máu cao quý hơn Để tẩy sạch tâm hồn khỏi tội lỗi Và tẩy sạch mọi vết nhơ đỏ nhất.
- Horatius Bonar Sau khi làm trọn công tác cứu chuộc, Ngài "ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời" (JND). Có thể ngắt câu để nói rằng Ngài "đã vì tội lối dâng chỉ một
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của lễ đời đời, "hoặc nói rằng "ngồi đời đới "thì cũng đều chính xác. cả hai đều đúng, nhưng chúng tôi có khuynh hướng cho rằng cách ngắt câu thứ nhì mới là cách giải nghĩa đúng. Ngài được ngồi liên tục vì đòi hỏi lớn lao của tội lỗi đã được giải quyết đời đời. Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, là nơi có sự tôn trọng, quyền năng và trìu mến.
Có thể có người phản đối rằng Ngài không thể ngồi đời đời vì một ngày kia Ngài sẽ đứng lên để đoán xét. Tuy nhiên, ở đây không có gì mâu thuẫn cả. Xét về việc dâng của lễ chuộc tội, Ngài đã ngồi đời đời. Xét về sự đoán xét, Ngài không ngồi đời đời.
10:13 Ngài chờ đợi cho đến khi những kẻ thù nghịch Ngài bị để làm bệ dưới chân Ngài, cho đến ngày mọi đầu gối đều sẽ sấp xuống trước Ngài, và mọi lưỡi đều xưng Ngài là Chúa để tôn vinh hiển cho Đức Chúa Cha (Philíp 2:10,11). Lúc đó sẽ là ngày binh vực Ngài công khai ưên đất.
10:14 Giá ừị ưổi hom trong việc Ngài dâng của lễ được nhìn thấy ở chỗ: bởi dâng của lễ ấy, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời. Những kẻ nên thánh ở đây nói đến mọi người nào được biệt riêng khỏi thế gian cho Đức Chúa Trời, tức là mọi tín hữu thật. Họ đã được làm nên trọn lành theo hai khía cạnh. Thứ nhất, họ có địa vị trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời; họ đứng trước mặt Đức Chúa Cha với toàn bộ tình trạng được chấp thuận của Con yêu đấu Ngài. Thứ nhì, họ có lương tâm trọn vẹn đối với sự phạm tội và án phạt tôi lỗi; họ biết giá đã được ưả đầy đủ và Đức Chúa Trời sẽ không đòi hỏi phải đền trả lần thứ nhì nữa.
10:15 Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho sự kiện là dưới Giao Ước Mới, tội lỗi sẽ được giải quyết hữu hiệu một lần đủ cả. Ngài làm chứng điều đó thông qua Kinh Thánh Cựu Ước.
10:16 Trong Giêrêmi 31:31, Chúa hứa lập giao ước Mới với những người được chọn của Ngài trên ưần gian này.
10:17 Rồi Ngài lại phán trong củng phân đoạn này: "Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa." Thật hấp dẫn vì Giêrêmi 31:34 chứa đựng lời hứa tha thứ tội lỗi cách trọn vẹn và chung quyết này; thế nhưng một số người sống trong thời lời hứa này bắt đầu ứng nghiệm lại có khuynh hướng quay lùi trớ về với những của tế lễ bất tận của Do Thái giáo!
10:18 Lời hứa tha tội dưới Giao Ước Mới nói lên rằng không còn cần dâng của lễ vì tội lỗi nữa. Với những lời này, không cần dâng của lễ vì tội Mi nữa, tác giả kết thúc phần mà chúng ta có thể gọi là giáo lý của thơ tín. Ồng muốn những lời này vang dội trong lòng và ưí chúng ta khi ông bắt đầu nhấn mạnh đến những bổn phận sống đạo của chúng ta.
HI. LỜI CẢNH CÁO VÀ NHỮNG LỜI KHUYÊN BẢO (10:19-13:7)
A. Cảnh Cáo Bừng Khỉnh Mừng Đấng Christ (10:19-39)
10:19 Thời Cựu Ước, dân chúng bị ngăn phải đứng đàng xa; giờ đây ữong Đấng Christ, chúng ta được đem đến gần thông qua huyết của thập tự giá Ngài. Do đó, chúng ta được khích lệ hãy đến gần.
Lời khuyên này coi như thừa nhận rằng mọi tín hữu giờ đây đều là thầy tế
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lễ vì chúng ta được truyền phải nhờ huyết Đức Chúa Jẽsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh. Thường dân Ương định kỳ Do Thái giáo bị ngăn không được vào Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh; chỉ những thầy tế lễ mới được vào phòng thứ nhất, và duy một mình thầy tế lễ thượng phẩm mới được vào phòng thứ nhì. Giờ đây mọi điều ấy đã thay đổi. Đức Chúa Trời không dành riêng một noi chốn đặc biệt nào để tại đỏ chỉ duy nhất một đẳng cấp con người đặc biệt được phép đến gần Ngài. Thay vào đó, mọi tín hữu được phép ra mắt Ngài bởi đức tín vào bất kỳ lúc nào và từ bất cứ nơi nào ưên đất.
Đức Chúa Trời truyền tôi bước vào trong xuyên qua bức màn
Bằng con đường mới và sống;
Tôi bước vào không phải trong sự trông cậy cách run rẩy -
Tôi dạn dĩ vâng theo lời gọi của Ngài;
Tại đó, tôi gặp Đấng Christ là Đức Chúa Trời tôi
Đức Chúa Trời ngồi trên ngai thi
ân!
Toàn bộ sự xứng đáng tôi có trước
mặt Ngài
Ấy là giá đã trả bằng dòng huyết: Tôi có mặt, lúc đó tôi tôn ngợi
Ngài
Là Đấng Christ, trái đầu mùa, đối với Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời sung sướng ngắm xem Ngài;
Bởi đó truyền phán rằng Ngài chấp nhận tôi!
Tác Giả Vô Danh
10:20 Con đường cho chúng ta đến gần Ngài là con đường mới và sống. Mới ớ đây có thể mang nghĩa "mới bị giết" hoặc "mới vừa lập." "Sống" dường như nói đến Đức Chúa Jêsus ương sự phục sinh, do đó nói đến Cứu Chúa hằng sống. Con đường này được mở ngang qua bức màn, tức là ngang qua xác Ngài. Điều này dạy rõ rằng bức màn giữa hai căn phòng Ương đền tạm làm hình bóng về thân thể của Chúa chúng ta. Để chúng ta được đến gần sự hiện diện của Đức Chúa Trời, bức màn ấy phải bị xé ra, tức thân thể Ngài phải bị vỡ ra Ưong sự chết. Điểu này nhắc chúng ta nhớ mình không thể đến gần Chúa bới sự sống vô tội của Đấng Christ, nhưng chỉ bới sự chết thay của Ngài. Chỉ ngang qua những vết thương chí tử của Chiên Con, chúng ta mới được phép vào. Mỗi khi vào ương hiện diện của Đức Chúa Trời qua sự thở phượng hay cầu nguyện, chúng ta hãy nhớ đặc ân này được mua cho chúng ta bới một giá hết sức lớn lao.
10:21 Chúng ta không những rất được dạn dĩ khỉ bước vào trước mặt Đức Chúa Trời; chúng ta còn có Thầy Tế lĩ Thượng Phẩm lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời. Dầu chúng ta là những thầy tế lễ (I.Phierơ 2:9; Khải Huyền Ì ró), thế nhưng chính chúng ta vẫn cần một thầy tế lễ. Đấng Christ là Thầy Tê' Lễ Thượng Phẩm lớn của chúng ta, và chức vụ hiện nay của Ngài cho chúng ta bảo đảm chúng ta luôn được hoan nghênh không ngừng trước mặt Đức Chúa Trời.
10:22 Chúng ỉa hãy đến gần. Đây là đặc ân được mua bằng huyết cho tín hữu. Chúng ta không thể nào thuật nổi điều kỳ diệu khi được mời đến với một
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thính giả, không phải là nhóm những người nổi tiếng của thế gian này, nhưng chính là Đấng Chủ Tể cả cõi vũ trụ! Mức độ chúng ta đánh giá lời mời này được thể hiện bới phương cách chúng ta đáp ứng nó.
Có bốn phần mô tả về cách chúng ta đáng phải chuẩn bị tâm linh để bước vào nơi Chúa đang ngự trên ngai.
1.	Có lòng thật thà. Dân Ysơraên lấy miệng mình để đến gần Đức Chúa Trời, và tôn kính Ngài bằng môi lưỡi họ, nhưng tấm lòng cách xa Ngài (Mathiơ 15:8). Chúng ta phải đến gần Ngài với lòng hoàn toàn thành thật.
2.	Với đức tin đẩy dẫy trọn vẹn. Chúng ta đến gần Chúa với lòng hoàn toàn tin quyết nơi những lời hứa của Chúa và với sự xác tín rằng mình được vui lòng tiếp nhận vào trước hiện diện Ngài.
3.	Lòng được tưới sạch khối lương lâm xấu. Điều này chỉ có được bởi sự tái sanh. Khi tin cậy Đấng Christ, chúng ta nhận lấy giá trị của huyết Ngài. Nói theo nghĩa bóng, chúng ta rưới sạch lòng mình bằng giá trị của huyết Ngài, cũng giống như Ysơraên rưới lên cửa nhà họ bằng huyết của con chiên Lễ Vượt Qua vậy. Điều này giải thoát chúng ta khỏi lương tâm xấu. Lời chứng của chúng ta là:
Lương tăm giờ đây không còn lên án chúng ta,
Nhờ chính dòng huyết báu tột cùng của chính Ngài
Đã rửa sạch và tẩy sạch chúng ta "lột lần đủ cả,
Tẩy sạch chúng ta trước mắt Đức Chúa Trời.
- Frances Bevan
4. Thân thể rửa bằng nước trong.
Một lần nữa, đây là ngôn ngữ biểu tượng. Thân thể chúng ta tượng trưng sự sống của chúng ta. Nước trong có thể chỉ về Lời Chúa (Êphêsô 5:25, 20), về Thánh Linh (Giăng 7:37- 39), hoặc chỉ về cách Thánh Linh sử dụng Lời Chúa để tẩy sạch đời sống chúng ta khỏi ô uế hằng ngày. Chúng ta được tẩy sạch khỏi sự phạm tội một lần đủ cả nhờ sự chết của Đấng Christ, nhưng chúng ta được tẩy sạch liên tục khỏi sự ô uế của tội lỗi nhờ Thánh Linh thông qua Lời Chúa (xem Giăng 13:10).
Vì vậy, chúng ta có thể tóm tắt bốn điều kiện tiên quyết để được vào trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời là lòng thành thật, sự bảo đảm, sự cứu rỗi và sự nên thánh.
10:23 Lời khuyên thứ nhì là cẩm giữ sự làm chứng về điểu trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay. Không điều gì được phép làm chúng ta xây khỏi lời làm chứng chân thành rằng hy vọng duy nhất của chúng ta là ở ữong Đấng Christ.
Đối với những ai bị cám dỗ từ bỏ những phước hạnh chưa thấy được ừong tương lai của Cơ Đốc giáo để đổi lấy những điều hiện tại và hữu hình của Do Thái giáo, thì có lời nhắc nhở họ rằng Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Những lời hứa của Ngài không bao giờ sai; không ai từng tin nơi Ngài mà bị thất vọng. Cứu Chúa sẽ đến, như Ngài đã hứa, và dân sự Ngài sẽ giống như Ngài và sẽ ở với Ngài đời đời.
10:24 Chúng ta cũng nên tìm cách khích lệ anh em cùng niềm tin hãy tỏ bày tình yêu và dự phần làm việc lành.
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Theo ý nghĩa của Tân ước, lòng yêu thương không phải là một cảm xúc nhưng là hành động của ý chí. Chúng ta được truyền lệnh phải yêu thương, đo đó, đây là việc chúng ta có thể làm được và đáng phải làm. Yêu thương là rễ; việc lành là trái. Chúng ta nên khuyên giục các tín hữu khác tiến đến nếp sống này bằng chính tấm gương và lời dạy dỗ của mình.
Tấm lòng yêu thương là ngôi vườn, Tư tưởng yêu thương là rễ, Lời nói yêu thương là bông hoa, Và việc lành là trái cửa chúng.
- Phỏng Lược 10:25 Sau đó, chúng ta nên tiếp tục nhóm lại vơi nhau và đừng bỏ sự thông công tại hội thánh địa phương, như có người đã làm. Có lẽ câu này được xem như lời khuyên chung cho tín hữu phải trung tín đi nhóm tại nhà thờ của họ. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta tìm được sức mạnh, sự an ủi, sự nuôi dưỡng và niềm vui trong sự thờ phượng chung và phục vụ nhau.
Củng có thể xem đây là lời khích lệ đặc biệt cho những Cơ Đốc nhân đang trải qua thời kỳ bắt bớ. Luôn luôn có cám dỗ để tách mình đứng riêng ra để tránh bị bắt giam, ữánh bị sỉ nhục và chịu khổ, để bới đó âm thầm làm môn đồ bí mật.
Nhưng về cơ bản, câu Kinh Thánh này là lời cảnh cáo tội bội đạo. Bỏ sự nhóm lại tại địa phương ở đây có nghĩa là quay lưng lại với Cơ Đốc giáo và quay về với Do Thái giáo. Khi thơ Hêbơrơ được viết ra, có người đang bỏ nhóm như thế này. cần phải khuyên bảo nhau, đặc biệt khi xét đến ngày Chúa
Tái Lâm đã gần. Khi Ngài đến, những tín hữu bị bắt bớ, bị tẩy chay, bị khinh thường sẽ được xem là người thuộc về phe chiến thắng. Từ đây cho đến lúc đó, cần phải đứng vững.
10:26 Giờ đây tác giả đưa ra lời cảnh cáo nghiêm ữọng thứ tư. Cũng như trong các ữường hợp trước, đây là lời cảnh cáo tội bội đạo, và ở đây được mô tả là cố ý phạm lội.
Như đã chỉ rõ, có sự bất đồng đáng kể giữa vòng Cơ Đốc nhân về bản chất thật của tội này. Nói ngắn gọn, nan đề ấy là: câu này nói đến điều nào sau đây:
Ì. Cơ Đốc nhân thật nhưng sau đó đã xây bỏ Đấng Christ và bị hư mất.
2.	Cơ Đốc nhân thật bị sa ngã nhưng vẫn được cứu.
3.	Những người tuyên xưng là Cơ Đốc nhân trong một thời gian, gắn bó liên hiệp với hội thánh địa phương, nhưng rồi cố tình từ bỏ Đấng Christ. Họ chưa hề được tái sanh thật, và giờ đây họ không bao giờ có thể được tái sanh.
Dầu theo quan điểm nào đi nữa, chúng ta vẫn phải thừa nhận có nhiều điều khó hiểu. Chúng ta tín quan điểm thứ ba là đúng, vì phù hợp nhất với sự dạy dồ toàn diện của thơ Hêbơrơ và của cả Kinh Thánh.
Ổ đây trong câu 26, sự bội đạo được định nghĩa như là cố ý phạm tội sau khi đã nhận biết lẽ thật. Giống như Giuđa, người này đã nghe Tin Lành. Người biết con đường cứu rỗi; thậm chí còn giả vờ là đã nhận lãnh nó; nhưng rồi cố tình cự tuyệt.
Đối với người như thế, không còn có tế lễ chuộc tội nào nữa. Người đã cương quyết và dứt khoát chối bỏ của lễ chuộc
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tội một lần đủ cả của Đấng Christ. Do đó, Đức Chúa Trời không còn con đường cứu rỗi nào khác để ban cho người.
Trên một phương diện ưong đó, mọi tội đều là cố ý, nhưng ở đây tác giả nói đến tội bội đạo như là tội cố ý phạm mang tính nghiêm trọng phỉ thường.
Sự kiện tác giả dùng chữ chúng ta trong phân đoạn này không nhất thiết ông kể chính mình vào trong số này. Trong câu 39, ông dứt khoát loại trừ chính mình cùng những bạn đồng niềm tin ra khỏi nhóm người rơi vào hình phạt này.
10:27 Chẳng còn lại gì ngoài sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét; không còn chút hy vọng thoát khỏi. Không thể hồi phục người bội đạo đến chỗ ăn năn (6:4). Người này đã dứt chính mình ra khỏi ân điển của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ cách có ý thức và cố tình. Số phận của người chính là lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Không có ích lợi gì khi Ưanh luận xem câu này có nói đến lửa theo nghĩa đen không. Ngôn ngữ ở đây hiển nhiên được nhằm để nói đến sự hình phạt nghiêm khắc và kinh khiếp.
Lưu ý rằng Đức Chúa Trời xếp người ngoại đạo vào loại kẻ bội nghịch. Điều này cho thấy sự chống đối triệt để với Đấng Christ, chứ không phải chỉ là tình ừạng trung lập ôn hòa.
10:28 Số phận của người phạm luật pháp trong Cựu Ước giờ đây được nêu ra làm bối cảnh, dựa vào đó đối chiếu số phận càng kinh khiếp hom của người bội đạo. Ai phạm luật pháp Môise bằng cách thờ lạy hình tượng thì chết đi không thương xót nếu có hai hoặc ba người làm chứng (Phụctruyền Luậtlệ Ký 17:2-6)
10:29 Người bội đạo sẽ bị kể là đáng bị hình rất nghiêm hơn nhiều vì được hưởng đặc ân lớn hơn. Quy mô lớn của tội lỗi người được nhìn thấy qua ba lời buộc tội được tuyên án cho người:
1.	Người đã giày đạp Con Đức Chúa Trời. Sau khi tuyên xưng là người theo Chúa Jêsus, giờ đây người thẳng thừng khẳng định mình chẳng liên quan với Ngài. Người phủ nhận mọi nhu cầu cần Đấng Christ làm Cứu Chúa của mình và chủ động từ chối Ngài là Chúa.
Tại Nhật có một loại cây thập tự được chính quyền sử dụng trong thời bắt bớ. Nó được đặt trên đất, và mọi người phải dẫm lên khuôn mặt của Đấng chịu đóng đinh. Những người không tín Đấng Christ chẳng chút ngần ngại giày đạp ưên mặt Ngài, còn những Cơ Đốc nhân thật đã từ chối và bị xử tử. Câu chuyện kể rằng khuôn mặt của Chúa Jêsus đã bị mòn vẹt đi và hư hỏng vì người ta giày đạp trên đó.
2.	Người ấy coi huyết của giao ước, tức là huyết mình nhờ nên thánh, là ô uế. Người ấy kể huyết của Đấng Christ -là huyết đã phê chuẩn Giao Ước Mới - là vô dụng và không thánh khiết. Người đã được chính huyết này biệt ra để được ở vào chỗ hướng đặc ân bề ngoài. Thông qua sự liên hiệp với dân sự của Đấng Christ, người được nên thánh, cũng giống như một người chồng chưa tín Chúa được nên thánh nhờ người vợ tín Chúa của mình (I.Côrinhtô 7:14). Nhưng điều đó không có nghĩa là người này được cứu.
2.	3. Người đã khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn. Thánh Linh Đức Chúa Trời đã soi sáng cho người này biết Tin Lành, cáo ưách người về tội lỗi, và chỉ cho người đến với Đấng Christ là Nơi Trú Ấn duy nhất cho linh hổn. Nhưng người đã lăng mạ Đức Thánh Lính ban ơn bằng cách hoàn toàn khinh thường Ngài và sự cứu rỗi Ngài ban cho.
10:30 Cố ý khước từ Con yêu dấu của Đức Chúa Trời là một tội hết sức quan ương. Đức Chúa Trời sẽ ngồi đoán xét tất cả những ai phạm tội này. Ngài đã phán: "Sự báo thù thuộc về ta, phẩn đối trả sẽ quy vế ta" (xem Phụctruyền Luậtlệ Ký 32:35). Sự báo thù theo ý nghĩa này nói đến sự công chính ừọn vẹn. Khi được dùng chỉ về Đức Chúa Trời, chữ này không có ý nói đến sự minh oan hay "trả đũa." Đây đơn giản là việc đem ra thi hành điều mà một người thực sự đáng nhận. Nhờ biết được đặc tánh của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể biết chắc Ngài sẽ làm đúng như đã phán bằng cách báo trả công bằng cho người bội đạo.
Lại rằng: "Chúa sẽ đoán xét dân mình." Đức Chúa Trời sẽ báo thù và binh vực cho những người thật sự thuộc về Ngài, nhưng ở đây trong câu 30, hàm ý hiển nhiên là nói đến sự đoán phạt những người ác.
Nếu thấy khó mà nghĩ người bội đạo được gọi là dân sự Ngài, chúng ta nên nhớ rằng họ là dân sự Ngài bởi sự sáng tạo và cũng bởi đã tuyên xưng như vậy trong ít lầu. Ngài là Đấng Tạo Hóa của họ dầu không phải là Đấng Cứu Chuộc họ, nhưng họ đã có lần tuyên xưng là dân sự Ngài, đầu vậy họ chưa hề đích thân biết Ngài.
10:31 Bài học lâu dài cho mọi người ấy là: đừng ở trong số những người sa vào tay Đức Chúa Trời để gánh sự đoán xét vì thật kinh khiếp thay!
Trong phân đoạn Kinh Thánh này, không hề có điều nào nhằm gây xáo ưộn hoặc rối trí cho những người thực sự thuộc về Đấng Christ. Phân đoạn này cốt được viết ra theo một lối văn sắc bén, dò xét và thách thức để những ai tuyên xưng danh Đấng Christ có thể được cảnh cáo về những hậu quả kinh khiếp của việc từ bỏ Ngài.
10:32 Trong những câu còn lại của đoạn 10, tác giả nêu ba lý do vững chắc vì sao những Cơ Đốc nhân đầu tiên người Do Thái phải tiếp tục vững vàng để trung thành với Đấng Christ.
1.	Những kinh nghiệm lúc ban đầu của họ phải kích thích họ.
2.	Việc sắp được ban thướng sẽ làm họ vững vàng.
3.	Nỗi lo sợ làm Chúa buồn lòng sẽ ngăn họ khỏi thối lui.
Như vậy trước hết, từng ưải quá khứ của họ sẽ kích thích họ. Sau khi tuyên xưng đức tín nơi Đấng Christ, họ đã ứở thành mục tiêu bị bắt bớ kinh khiếp: gia đình tước quyền thừa kế của họ, bạn hữu từ bỏ, và kẻ thù săn đuổi. Nhưng thay vì gây ra sự hèn nhát và sợ hãi, những sự chịu khổ này đã củng cố đức tin họ. Rõ ràng, họ cảm thấy vô cùng sung sướng vì được kể là xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Ngài (Côngvụ 5:41).
10:33 Đôi khi sự chịu khổ của họ mang tính cá nhân; họ bị đuổi ra một mình và bị phơi trần trước công chúng để bị sỉ nhục và chịu đau buồn. cỏ lúc
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họ chịu khổ cùng với Cơ Đốc nhân khác.
10:34 Họ không sợ đến thăm những người bị tù vì cớ Đấng Christ, cho dầu luôn có hiểm họa bị kể là đồng lõa.
Khi của cải bị nhà cầm quyển tịch thu, họ đã vui lòng chịu đựng. Họ chọn trung thành với Chúa Jêsus hơn là giữ của cải vật chất của mình. Họ biết mình đã có "cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn" (I.Phierơ 1:4). Thật sự chính phép lạ của ân điển thiên thượng đã giúp họ xem nhẹ của cải trần gian này đến như vậy.
10:35 Sự suy xét trọng đại thứ nhì ấy là: tình ứạng sắp được ban thưởng sẽ củng cố họ. Sau khi đã chịu đựng nhiều trong quá khứ, giờ đây họ không nên đầu hàng. Trên thực tế tác giả nói: "Đừng bỏ lỡ mùa gặt nước mắt của anh em" (F. B. Meyer). Bây giờ họ đã gần với sự ứng nghiệm lời hứa của Đức Chúa Trời hơn bao giờ hết. Không còn thì giờ để quay lại.
"Giờ đây chớ vứt bỏ lòng tin cậy của anh em - nó mang kèm theo phần thưởng phong phú trong đời hầu đến" UBP).
10:36 Điều họ cần chính là nhịn "hục, đó là lòng quyết tâm cứ ở nguyên chịu đựng bắt bớ hơn là trốn Ưánh bắt bớ bằng cách chối Đấng Christ. Rồi sau khi flã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, họ sẽ nhận lấy phần thướng Chúa đã hứa.
10:37 Phần thưởng sắp đến sẽ diễn ra đồng bộ với sự tái lâm của Chúa Jêsus; vì vậy có câu trích từ Habacúc 2:3 "Còn ít lâu, thật ít lâu nữa, thì Đấng flèn sẽ đến; Ngài không chậm trễ đâu."
Habacúc ghi thế này: "Vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm ừong kỳ nhứt định, sau cùng nó sẽ kíp đến, không phỉnh dối đâu; nếu nó chậm ữễ, ngươi hãy đợi; bởi nó chắc sẽ đến, không chậm trễ."
Vincent nói về sự thay đổi này như sau:
Trong thơ Hêbơrơ, chủ ngữ câu này là sự hiện thấy về việc loại bỏ người Canh Đê... Theo như cách dịch trong Bản Bảy Mươi, hoặc Đức Giêhôva hoặc Đấng Mêsia phải là chủ ngữ. Phân đoạn này được các nhà thần học Do Thái về sau dùng để nói đến Đấng Mêsỉa và đã được tác giả của chủng ta hiểu như vậy.20
A.  J. Pollock nhận định:
Phân đoạn Cựu Ước và phần trích dẫn được thay đổi của nó trong Tân Ước đã được soi dẫn từng lời y như nhau và là Kinh Thánh ngang hàng như nhau. Chữ NÓ trong Habacủc nói đến sự hiện thấy - và đề cập đến sự hiện đến của Đấng Christ để cai trị. Chữ NÓ trở thành ĐANG trong thơ Hêbơrơ và nói đến Sự cất Lên.
Sau đó ông tiếp tục nói cách tổng quát hơn:
Khi một tác giả được soi dẫn trích lời Cựu Ước, ông sử dụng phân đoạn đã trích phù hợp với mục đíchcỉta Ý Muốn Thiên Thượng dầu vậy không hề mâu thuẫn; thường thì thay đổi để truyền đạt, không phải truyền đạt ý nghĩa chính xác của phân đoạn Cựu Ước, nỉuùĩg truyền đạt ý nghĩa đầy đủ hơn mà Thánh Lỉnh muốn truyền đạt trong Tân Ước... Giờ đây, không ai ngoài Đức Chúa Trời có thể luận giải Kinh Thánh. Chính sự kiện công việc
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này được thực hiện - và được thực hiện phần lớn - là một lời tuyên bố khác nữa về sự soi dẫn. Đức Chúa Trời là Tác Giả của Kinh Thánh, và Ngài có thể trích lời CỦA CHÍNH NGÀI, thay đổi và bổ sung thêm sao cho phù hợp với ý định của Ngài. Nhưng nếu bất kỳ ai trong chúng ta trích Kinh Thánh, chúng ta phải trích Kinh Thánh thật chính xác và cẩn thận. Chúng ta không có quyền thay đổi một chấm hay một nét. Nhưng Tác Giả của Sách Kinh Thánh có thể làm như vậy. Ngài sử dụng ngòi viết nào, - dù đó là Môise hay Ềsai, Phỉerơ hay Phaolô, Mathiơ hay Giăng - đều không mấy quan trọng, tất cả đều là tác phẩm của Ngai.21
10:38 Động cơ cuối cùng để nhịn nhục vững vàng chính là sợ làm Đức Chúa Trời buồn lòng. Tiếp tục ưích từ Habacúc, tác giả cho thấy đời sống làm đẹp lòng Đức Chúa Trời đó là đời sống có đức tin: Người công bình22 sẽ sống bởi đức tin. Đây là đời sống biết quý trọng những lời hứa của Chúa, nhìn thấy những điều mắt không thấy được, và bền đỗ cho đến cuối cùng.
Mặt khác, đời sống nào làm buồn lòng Chúa thì đó là đời sống của người khước từ Đấng Mêsia và quay lại với những của tế lễ lỗi thời của đền thờ: Nhưng nếu lui đi thì linh hổn ỉa chẳng lấy làm đẹp chút nào.
10:39 Tác giả nhanh chóng tách mình và những bạn tín hữu của mình ra khỏi những kẻ lui đi cho hư mất. Điều này tách người bội đạo ra khỏi Cơ Đốc nhân thật. Người bội đạo rút lui và bị hư mất. Tín hữu thật thì tin và bởi đó giữ gìn linh hồn họ khỏi số phận của người phản bội.
Với lời nhắc đến đức tín (động từ "tin" và danh từ "đức tín" có cùng một từ ngữ gốc ừong tiếng Hylạp), nền tảng đã được thiết lập xong cho sự thảo luận đầy đủ hơn về đời sống làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đoạn 11 đầy minh họa đi tiếp theo sau cách khá tự nhiên.
B. Lời Khuyên Giữ Đức Tin Bãi Các Tấm Gương Của Cựu Ước (Soạn li)
11:1 Đoạn này đề cập đến tầm nhìn và sự nhịn nhục của đức tin. Nỏ giới thiệu chúng ta với những nam nữ của Cựu Ước có thị lực thuộc linh 20/ 20 và những người đã chịu đựng nhiều nhục nhã và thương khó nhưng không hề không từ bỏ đức tin.
Câu Ì thực ra không phải là định nghĩa chính thức về đức tin; đúng hem, đây là lời mô tả về việc đức tin làm cho chúng ta. Nó khiến những điều đương trông mong trở thành thực tế dường như thể chúng ta đã có chúng rồi, và nó cung cấp bằng chứng không thể rúng động rằng các phước hạnh thuộc linh vô hình của Cơ Đốc giáo là tuyệt đối chắc chắn và thực tế. Nói cách khác, nó đem tương lai đến bên ương hiện tại và khiến điều vô hình thấy được .
Đức tin là lòng tin quyết vào tính đáng tín của Đức Chúa Trời. Đây chính là lòng xác tín điều Đức Chúa Trời phán là đúng và những lời Ngài hứa sẽ xảy ra.
Đức tin phải có sự khải thị từ Đức Chúa Trời, một lời hứa nào đó của Chúa làm nền tảng cho nó. Đức tin không phải là bước nhảy bừa vào bóng đêm. Nó đòi hỏi bằng chứng chắc chắn
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nhất ương cõi vũ trụ, và tìm thấy bằng chứng ấy trong lời Đức Chúa Trời. Đức tin không bị giới hạn vào những điều có thể, nhưng đã xâm lấn vào vương quốc của điều không thể làm được. Có người nói: "Đức tin bắt đầu tại nơi chấm đứt những khả năng xảy ra. Nếu có thể làm được thì trong đó không còn vinh quang nào để dành cho Chúa nữa."
Đức tin, đức tin mạnh mẽ, nhìn thấy lời hứa,
Và nhìn đến một mình Đức Chúa Trời mà thôi;
Nó cười nhạo những điều không thể làm được
Và kêu lên: "Việc ấy sẽ được thành "
- Tác Giả Vô Danh Có nhiều khó khăn và nan đề trong đời sống đức tín. Đức Chúa Trời thử thách đức tin chúng ta trong lò thử thách khắc nghiệt để xem đó có phải là đức tin thật không (I.Phierơ 1:7). Nhưng đúng như George Muller nói: "Những hoàn cảnh khó khăn là lương thực cho đức tin."
11*2 Vì họ bước đi bởi đức tin chứ không bởi mắt thấy, nên những nhân vật nổi bật của Cựu Ước đã được Đức Chúa Trời chấp thuận. Phần còn lại của đ°ạn này là minh họa về cách Đức Chúa Trời làm chứng cho họ.
11:3 Đức tin cung cấp cho ta bản ký thuật duy nhất về sự sáng thế. Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất đã cỏ mặt tại đó; Ngài nói cho chúng ta biết việc ấy xảy ra thế nào. Chúng ta tin lời Ngài và nhờ đó chúng ta biết. McCue nói: Khái niệm về Đức Chúa Trời có trước vạt chất và việc Ngài phán gọi thì liền có vật chất hiện hữu là điều vượt quá phạm vi lý luận hay chứng minh. Điều này được chấp nhận cách đem sơ bởi hành động của đức tin."
Bởi đức tin chúng ta biết. Thế gian nói: "Thấy mới tín." Đức Chúa Trời phán: "Tin là thấy." Chúa Jêsus nói với Mathê: "Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu người tin thì sẽ thấy..." (Giăng 11:40). Sứ đổ Giăng viết: "Ta đã viết những điều này cho các con hầu cho các con biết" (I.Giăng 5:13). Trong các lãnh vực thuộc linh, đức tin đi trước sự hiểu biết.
Thế gian đã làm nên bồi Lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán và vật chất liền có. Điều này phù hợp ứọn vẹn với phát hiện của con người rằng vật chất về cơ bản là năng lượng. Khi Đức Chúa Trời phán, thì có dòng năng lượng dưới dạng các sóng âm. Những thứ này được biến đổi thành vật chất, và thế giới bắt đầu xuất hiện.
Đến nỗi những vật bày ra dó đểu chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Năng lực là điều không nhìn thấy được; nguyên tử, và các thứ khí đốt đối với mắt trần cũng vậy, thế nhưng kết hợp lại với nhau thì chúng trớ nên hữu hình.
Sự kiện sự sáng thế được nêu ra tại đây ữong Hêbơrơ 11:3 là không thể nghi ngờ nữa. Không thể cải tiến và cũng không bao giờ cải tiến được.
11:4 Ađam và Êva đã không được nêu tên ữong danh sách danh dự về đức tin này. Khi Êva xác định xem liệu Đức Chúa Trời hay Satan đang nói lên sự thật, bà đã quyết định rằng Satan nói sự thật. Tuy nhiên, điều này không phủ
nhận rằng về sau đó họ đã được cứu bởi đức tin, như đã được minh họa bởi áo bằng da.
Abẽn ắt hẳn đã nhận được một khải thị nào đó để biết duy chỉ nhờ đổ huyết con người tội lỗi mới có thể đến gần Đức Chúa Trời . Có lẽ ông biết từ cha mẹ, là người đã được khôi phục mối thông công với Đức Chúa Trời chỉ sau khi Ngài đã mặc cho họ bằng áo da thú (Sáng Thế Ký 3:21). Dầu giá nào đi nữa, ông phải thể hiện đức tin bằng cách đến gần Đức Chúa Trời bằng huyết của một sinh tế. Của tế lễ của Cain là một trong của lễ dâng rau quả đầu mùa nên do đó không có huyết. Abên minh họa chân lý về sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tín. Caỉn mô tả hình ảnh nỗ lực vô ích của con người để tự cứu mình bằng việc lành.
George Cutting nói rõ: "Không phải bởi sự xuất sắc của cá nhân Abên mà Đức Chúa Trời đoái xem khi kể ông là công bình, nhưng sự xuất sắc của sinh tế mà ông mang theo và đức tin của ông có nơi đó." Đối với chúng ta cũng vậy: chúng ta được xưng công bình không phải do tính cách hay việc lành của chúng ta, nhưng chỉ vì cớ sinh tế xuất sắc của Đấng Christ và bởi việc chúng ta tiếp nhận Ngài.
Abên bị Cain giết vì luật pháp ghét ân điển. Con người tự xưng công bình sẽ ghét sự thật nói rằng người không thể tự cứu mình mà phải nương cậy nơi tình yêu và sự nhân từ của Đức Chúa Trời.
Nhưng lời chứng của Abên còn mãi: Vậy nhờ đức tin dầu người chết rồi, hãy còn nói. Có một phương diện mà đức tin có thể giúp dây thanh âm của con người tiếp tục vận hành chức năng mãi rất lâu sau khỉ thỉ thể người đã nằm trong mộ.
11:5 Lúc nào đó trong cuộc đời, Hênóc chắc đã nhận được lời hứa từ Đức Chúa Trời rằng ông sẽ đi Thiên đàng mà không phải trải qua sự chết. Mãi đến thời điểm đó, mọi người đều chết - sớm muộn gì cũng chết. Chưa hề có bản ký thuật nào ghi lại có ai đã từng được cất lên mà không phải chết. Nhưng Đức Chúa Trời đã hứa và Hênóc đã tín. Đây chính là điều tính táo nhất, hợp lý nhất mà Hênóc làm được; còn điều nào hợp lý hem là tạo vật phải tin nơi Đấng Tạo Hóa của mình?
Và đã diễn ra đúng như vậy! Hênóc đã đổng đi với Đức Chúa Trời vô hình Ưong ba trăm năm (Sáng Thế Ký 5:21-24) và rồi ông bước vào cõi vĩnh cửu. Bởi chưng trước khi được cất lên, người đã được chứng rằng mình à vừa lòng Đức Chúa Trời. Đời sống đức tín luôn làm đẹp lòng Chúa; Ngài rất thích được người ta tin cậy Ngài.
11:6 Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài. Không một lượng việc lành nào có thể đền bù cho việc thiếu đức tín. Suy cho cùng, khi một người không chịu tin Đức Chúa Trời, người đang gọi Ngài là người nói đối. "Ai không tin Đức Chúa Trời thì cho Ngài là nói đối" (IGiăng 5:10), và làm sao những người đã gọi Ngài là kẻ nói đối lại có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời được?
Đức tín là điều duy nhất tôn Đức Chúa Trời lên địa vị xứng đáng của Ngài, và cũng đặt con người vào đúng
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địa vị của họ. c. H. Mackintosh viết: "Điều ấy tôn vinh Đức Chúa Trời tột cùng, vì chứng tỏ chúng ta tin quyết nơi khả năng nhìn của Ngài hơn nơi khả năng riêng của chúng ta."
Đức tin không những tín Đức Chúa Trời hiện hữu, nhưng còn tín cậy Ngài sẽ ban thưởng chữ những người siêng năng tìm kiếm Ngài. Nơi Đức Chúa Trời không có điều gì khiến cho con người không thể tin được. Cái khó chính là ý chí con người.
11:7 Đức tin của Nôô dựa trên Lời Đức Chúa Trời cảnh cáo rằng Ngài sắp tiêu diệt thế gian bằng cơn nước lụt (Sáng Thế Ký ố: 17). Theo kinh nghiệm con người, chưa hề có cơn nước lụt nào, trên thực tế, còn có cớ để tin rằng mãi cho đến thời điểm đó chưa hề có một cơn mưa nào (Sáng Thế Ký 2:5, 6). Nôê tin Đức Chúa Trời và đã đóng một chiếc tàu, cho dầu chắc ông ở rất xa nơi có nước để thuyền chạy được. Rõ ràng, ông là cái đích cho rất nhiều người đùa cợt. Nhưng đức tin của Nôê đã được ban thưởng: nhà ông được cứu, thế gian bị ú.inh tội, qua đời sống và lời làm chứng của ông, và ông trở thành kẻ kế tự cua sự công bình, là điểu ông đã nhận được nhờ đức tin.
Có lẽ rất nhiều Cơ Đốc nhân Do Thái đầu tiên nhận bức thơ này đã thường thắc mắc nếu họ đúng thì sao họ chỉ là một thiểu số nhỏ bé đến như vậy. Nôê nổi bật từ các Ưang Kinh Thánh để nhắc nhở họ rằng ương thời của Nôê, chỉ có tám người công bình và hết thảy thế gian còn lại đã hư mất!
11:8 Ápraham có lẽ đã là người thờ lạy hình tượng, vì sống tại Urơ xứ Canh
Đê, khi Đức Chúa Trời hiện ra với ông và kêu ông ra đi. Với sự vâng lời của đức tin, ông rời quê hương tổ quốc, không biết đích đến cuối cùng của mình. Rõ ràng, bạn bè chế giễu ông vì đã dại dột như thế, nhưng thái độ của ông là:
Tôi cứ tiếp tục đi dầu không biết -Giá như có thể biết thì tôi cũng sẽ làm,
Tôi thà bước đi trong bóng đêm với Đức Chúa Trời
Hơn là bước một mình giữa sự sáng;
Tôi thà bước đi bởi đức tin với Ngài,
Hơn là bước một mình bởi mắt thấy.
- Helen Annis Casterline Bước đi bằng đức tín thường tạo cho người khác có ấn tượng rằng mình sống thiếu khôn ngoan và khinh suất, nhưng người nào biết Đức Chúa Trời thì bằng lòng để được dẫn đi với đôi mắt bị bịt kín, không biết đến lộ ưình trước mặt.
11:9 Đức Chúa Trời đã hứa ban xứ Canaan cho Ápraham. Theo ý nghĩa rất thực tế, xứ đã thuộc về ông. Thế nhưng phần đất duy nhất mà ông đã từng mua được Ương xứ đó chính là ngôi mộ để chờ ngày chôn khi ông qua đời. Ông thỏa lòng để sống trong các trại, là biểu tượng về cuộc hành hương, thay vì ở trong một ngôi nhà cố định. Lúc đang sống, ông xem Canaan dường như đó là đất ngoại quốc.
Những người bạn đồng hành ương cuộc hành hương của ông là con ừai và cháu nội ông. Tấm gương tin kính của ông cũng để lại dấu ấn sâu đậm trên họ;
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dầu vậy họ đã là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người rằng xứ sẽ thuộc về họ.
11:10 Vì sao Ápraham lại xem nhẹ bất động sản như thế? Vì ông chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. ông không để tâm vào của cải vật chất hiện có, nhưng vào của cải đời đời. Trong nguyên văn, có một mạo từ xác định đứng trước cả hai chữ thành và nền -thành duy nhất này và các nền duy nhất này. Theo nhận định của đức tin, chỉ có duy nhất một thành xứng đáng mang tên ấy, và chỉ có duy nhất một thành có những nền vững chắc ấy.
Đức Chúa Trời là kiến trúc sư của thành thiên thượng này và Ngài cũng là người thợ xây cất thành ấy nữa. Đây là một thành kiểu mẫu, không có những khu ổ chuột, không có không khí ô nhiễm, nước ô nhiễm, hay bất kỳ nan đề nào khác đang gây họa cho những trung tâm thủ phủ quốc tế của chúng ta.
11:11 Bởi đức tin Sara đã được ban quyền năng lạ lùng để còn có sức sanh con cái khi bà đã chín mươi tuổi. Bản ký thuật nói rõ bà đã qua khối tuổi có thể sanh con. Nhưng bà biết Đức Chúa Trời đã hứa ban một đứa con cho bà, và bà biết Ngài không thể rút lại lời hứa. Bà đã có đức tín không nao núng rằng Ngài sẽ thực hiện những lời Ngài đã hứa.
11:12 Ápraham khoảng chín mươi chín tuổi khi Ysác ra đời. Nói theo cách của con người, ông hoàn toàn không thể ướ thành người cha, thế nhưng Đức Chúa Trời đã hứa ban cho ông dòng dõi đông vô số và chắc chắn điều đó phải đúng như vậy.
Qua Ysác, Ápraham đã ừở thành tổ phụ của một gia đình muôn vàn con cháu trên trần gian này, là dân tộc Hêbơrơ. Qua Đấng Christ, ông trớ thành tổ phụ của một gia đình thuộc lỉnh muôn vàn con cháu, tức là những tín hữu thật của mọi thời đại tiếp sau đó. Các bãi biển chắc mô tả hình ảnh của dòng dõi tiên ừần gian, còn sao trên trời minh họa dân sự ữên ười.
11:13 Các tổ phụ thảy đểu đã chết trong đức tin. Họ không còn sống để nhìn thấy sự ứng nghiệm những lời hứa thiên thượng ấy. Chẳng hạn, Ápraham chưa bao giờ nhìn thấy dòng dõi đông vô số của mình. Dân Hêbơrơ chưa hề chiếm lấy toàn bộ xứ đã được hứa ban cho họ. Các thánh đồ Cựu Ước chưa hề nhìn thấy sự ứng nghiệm lời hứa ban Đấng Mêsia. Nhưng tầm nhìn xa của họ đã đem những lời hứa ấy đến gần, gần đến nỗi những lời hứa ấy được mô tả như đang vẫy chào họ ữong sự tiên liệu vui mừng.
Họ nhận thấy thế gian này không phải là quê hương cuối cùng của họ. Họ thỏa lòng để làm kẻ khách và bộ hành, khước từ sự thôi thúc xây dựng cho mình một chốn thoải mái tiện nghi. Khát khao của họ là vượt qua thế gian này mà không mặc lấy bất kỳ đặc tính nào của nó. Lòng họ chăm chú vào cuộc hành hương (Thithiên 84:5, Knox).
11:14 Đời sống của họ cho thấy rõ rằng họ đương đi tìm nơi quê hương. Đức tin đã gieo ưồng một bản năng tìm quê hương Ương họ, nó không bao giờ thỏa mân bởi những vui thú của Canaan. Họ luôn có ao ước một xứ tốt hơn để họ có thể gọi đó là quê hương.
11:15 Khi nói họ đang tìm kiếm một quê hương, tác giả muốn nói rõ rằng ông không đang ám chỉ đến xứ sd họ đã sanh ra. Nếu Ápraham muốn trở về Mêsôbôtami, ắt ông có thể trở về dễ dàng, nhưng nơi đó không còn là quê hương đối với ông nữa.
11:16 Cách giải thích đúng ấy là: họ đang tìm một quê hương trên trời. Điều này đáng chú ý khi chúng ta nhớ rằng hầu hết những lời hứa cho dân Ysơraên đều liên quan đến những phước hạnh vật chất ưên thế gian này. Nhưng họ có sự trông cậy Ưên ười nữa, và sự Ương cậy ấy giúp họ có thể xem thế gian này như đất ngoại quốc.
Tinh thần hành hương này đặc biệt đẹp lòng Đức Chúa Trời. Darby nói: "Đức Chúa Trời không hổ thẹn xưng mình là Đức Chúa Trời của những ai có tấm lòng và sản nghiệp của mình được đặt ưên Thiên đàng." Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành, và tại đó họ tìm được sự nghỉ ngơi thỏa lòng và bình an Ươn vẹn.
11:17 Giờ đây, chúng ta đến với thử nghiệm lớn nhất cho đức tin của Ápraham. Đức Chúa Trời truyền ông dâng con trai độc nhất của mình, là Ysác, trên bàn thờ. Vâng lời không chút toàng lự, Ápraham ra đi để dâng cho Đức Chúa Trời kho báu yêu quý nhất của lòng mình. Có phải ông không chú ỷ tới tình trạng hết sức nan giải này? Đức Chúa Trời đã hứa ban cho ông dòng dõi đông vô số. Ysác là con trai một của ông. Ápraham giờ đây một trăm mười bảy tuổi và Sara một ưăm lẻ tám tuổi rồi!
11:18 Lời hứa ban dòng dõi đông vô số sẽ phải được ứng nghiệm trong Ysác. Tình ưạng nan giải là: nếu Ápraham giết chết Ysác, làm sao lời hứa kia sẽ ứng nghiệm được? Ysác giờ đây khoảng mười bảy tuổi và chưa lập gia đình.
11:19 Ápraham biết Đức Chúa Trời đã hứa điều gì; và điều đó mới là quan trọng. Ông kết luận rằng nếu Đức Chúa Trời đòi hỏi ông giết chết con mình, thì Đức Chúa Trời sẽ khiến nó sống lại thậm chí từ kẻ chết sống lại, để làm ứng nghiệm lời hứa ấy.
Mãi đến thời điểm này, vẫn chưa hề có trường hợp nào được ghi lại về sự phục sinh từ cõi chết. Kinh nghiệm con người không cung cấp một con số thống kê nào cả. Trên thực tế, Ápraham đã sáng chế ra ý tưởng về sự sống lại. Đức tin của ông nơi lời hứa của Đức Chúa Trời đã khiến ông kết luận rằng Đức Chúa Trời sẽ phải khiến Ysác sống lại từ kẻ chết.
Theo nghĩa bóng, ông đã nhận lại Ysác từ trong kẻ chết. ông đã cam kết rằng Ysác phải bị giết. Đức Chúa Trời đã khen thưởng ông qua hành động này. Nhưng như Grant diễn tả rất thương tâm, Chúa "đã miễn cho Ápraham com đau xé lòng mà Ngài sẽ không miễn cho chính Ngài". Ngài dự bị một con chiên đực thay thế cho Ysác, và đứa con độc nhất này đã được giao trả về cho tấm lòng và nhà của cha nó.
Trước khi rời khỏi tấm gương đức tín nổi bật này, cần nhắc đến hai ý. Thứ nhất, Đức Chúa Trời không hề thực sự có ý định cho Ápraham giết chết con trai mình. của tế lễ bằng con người
không bao giờ là ý muốn của Ngài dành cho dân sự. Đức Chúa Trời đã thử đức tín của Ápraham và thấy đức tín đó là thật; sau đó Ngài bãi bỏ lệnh truyền.
Thứ nhì, đức tin của Ápraham nơi lời hứa ban dòng dõi đông vô số đã bị thử nghiệm trong khoảng thời gian một trăm năm. Vị tổ phụ đã bảy mươi lăm tuổi vào lúc lần đầu tiên nhận lời hứa được ban một đứa con trai. ông chờ đợi hai mươi lăm năm trước khi Ysác ra đời. Ysác mười bảy tuổi khi Ápraham đưa Ysác lên núi Môria để dâng cho Đức Chúa Trời. Ysác bốn mươi tuổi khi lập gia đình và lập gia đình hai mươi năm mới có hai đứa con sanh đôi. Ápraham qua đời năm một trăm bảy mươi lăm tuổi. Lúc đó, dòng dõi của ông gồm có một con ưai (đã bảy mươi lăm tuổi) và hai cháu nội (mười lăm tuổi). Thế nhưng trong ưọn cả đời ông, "Người chẳng có lưỡng lự hoặc hổ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin, và ngợi khen Đức Chúa Trời, vì tín chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm ưọn được" (Rôma 4:20,21).
11:20 Lối suy nghĩ Tây phương của chúng ta khó hiểu nổi vì sao đức tín của Ysác, Giacốp và Giôsép lại phỉ thường đến như thế - trong ba câu ký thuật kế tiếp. Lấy ví dụ, Ysác đã có tên trong Sảnh Đường Vinh Quang của Đức Tin vì ông đã cầu chúc các phước hạnh tương lai cho Giacốp và Êsau. Chuyện đó có gì đáng kể?
Đức Giêhôva báo cho Rêbeca biết rằng trước khi hai con bà ra đời, những đứa trẻ sẽ trở thành nguồn của hai dân tộc và đứa lớn (Êsau) sẽ phải hầu việc đứa nhỏ (Giacốp). Êsau là con ưai cưng của Ysác, và với tư cách con trai cả, thì Êsau thường sẽ nhận được phần tốt nhất từ cha mẹ. Nhưng Rêbeca và Giacốp đã lừa Ysác, lúc đó mắt Ysác đã yếu, để Ysác ban những phước tốt lành cho Giacốp. Khỉ âm mưu bị vạch ứần, Ysác run rẩy giận dữ. Nhưng ông nhớ lại lời của Đức Chúa Trời phán rằng đứa lớn sẽ phục vụ đứa nhỏ, và dầu thương Êsau hom, ông vẫn nhận thấy ảnh hưởng của Đức Chúa Trời phải được đứng vững ưên bản năng yếu đuối của ông.
11:21 Có rất nhiều chương nhục nhã ương cuộc đời của Gỉacốp, nhưng dầu vậy ông vẫn được tôn kính là anh hùng đức tín. Tính cách của ông đã cải thiện theo năm tháng và ông đã chết Ưong vinh quang. Khỉ chúc phước cho Épraim và Manase, con trai của Giôsép, ông đã ưéo tay để phước hạnh của đứa con cả giáng ữên Épraim, là đứa em. Bất chấp lời phản kháng của Giôsép, Giacốp quả quyết rằng các phước lành này phải đứng vững như vậy vì đây là mạng lịnh Đức Giêhôva đã truyền cụ thể. Dầu con mắt thuộc thể của ông đã yếu, nhưng con mắt thuộc linh vẫn tính tường. Quang cảnh cuối đời Giacốp cho thấy ông đang thờ phượng khi nương trên gậy mình. c. H. Mackintosh tóm tắt điều này với bút pháp đáng yêu thường lệ của ông:
Đoạn kết sự nghiệp của Giacốp tương phản rất dễ chịu với toàn bộ những quang cảnh trước đó trong lịch sử đầy sự kiện đáng ghi nhở của ông. Nó nhắc ta nhớ đến quang cảnh buổi chiều tà thanh bình sau một ngày đầy
giông tố: mặt trời - ban ngày đã khuất sau những đám mây, mây mù và sương mù - giờ đây xuất hiện lại trong oai nghi rực rỡ, chiếu sáng bầu trời phía tây, hứa hẹn một triển vọng vui vẻ của ngày mai tươi sáng. Đối với vị tổ phụ cao tuổi của chúng ta cũng giống như vậy. Vụ hất cẳng anh, mặc cả mua bán, âm mím quỷ quyệt, những vụ sắp xếp, thay đổi, tráo trở, những nỗi sợ hãi ích kỷ và không tin kính - tất cả những đám mây đen ấy của cõi tự nhiên và của trái đất dường như đã qua đi, và giờ đây ông xuất hiện, trong trọn vẹn đỉnh cao bình tịnh của đức tin, để chúc phước, ban truyền những phẩm hạnh cao quý, trong sự khéo léo tài tình thánh khiết mà chỉ có riêng sự tương giao với Đức Chúa Trời mới có thể ban truyền được.23
11:22 Đức tín của Giôsép cũng mạnh mẽ lúc ông gần qua đời. ông tín lời Đức Chúa Trời hứa sẽ giải thoát dân Ysơraên ra khỏi xứ Êdíptô. Đức Un giúp ông có thể hình dung được cảnh Xuất Edíptô rồi. Điều đó chắc chắn với ông đến nỗi ông dặn con cháu đem hài cốt của mình cùng đi với họ để chôn ưong xứ Canaan. William Lincoln viết: "Vì vậy, đang khi sống giữa cảnh phù hoa và tráng lệ của Êdíptô, lòng ông không hề ở" tại đó, nhưng ở cùng với dân sự mình trong vinh quang và phước hạnh tương lai."*4
11:23 Thực sự câu này đang xét đến Sức tin của cha mẹ chứ không phải đức tín của chính Môise. Khi ngắm nhìn hài nhi của mình, họ thấy đó là một đứa con xỉnh lốt - nhưng còn ữổi hom cả vẻ đẹp thể chất nữa. Họ thấy đây là đứa con của định mệnh, đứa con được Đức Chúa Trời chọn cho một công tác đặc biệt. Đức tin để tín mục đích của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện đã giúp họ can đảm thách thức chiếu mạng của vua đem giấu con đi ưong ba tháng.
11:24 Bồi đức tin, chính Môỉse đã có những từ bỏ thật cao quý. Dầu được trưởng đương ưong cảnh xa hoa của cung điện Êdíptô và được bảo đảm về mọi điều mà con người nỗ lực tìm kiếm, ông vẫn biết "không phải là sở hữu của cải vật chất, nhưng là từ bỏ chúng mới đem lại sự yên nghỉ" (J. Gregory Mantle).
Trước hết, ông khước từ danh vọng của Ềdíptô. Ông là con nuôi của công chúa Pharaôn nên do đó được bảo đảm địa vị ứong nhóm ưu tú của xã hội, có lẽ thậm chí còn là người kế vị Pharaôn nữa. Nhưng ông được sinh ra bởi một huyết thống tốt hơn - là thành viên trong tuyển dân trên đất của Đức Chúa Trời. Từ địa vị cao quý này, ông không thể hạ thấp mình xuống để vào hoàng gia Êdíptô. Trong những năm thành nhân, ông đã chọn lựa; ông sẽ không che giấu quốc tịch thật của mình để kiếm được một vài năm ngắn ngủi của danh vọng trần thế. Kết quả ra sao? Thay vì có được một hoặc hai hàng chữ tượng hình ưên một bia mộ ít người biết đến nào đó, ông đã được ghi nhớ ưong Sách đời đời của Đức Chúa Trời. Thay vì có mặt ương một viện bảo tàng như một xác ướp Êdíptô, ông được nổi danh là người của Đức Chúa Trời.
11:25 Thứ nhì, ông khước từ những vui sướng của Êdíptô. Sự gắn bó cách khiêm nhường hạ mình với dân sự đang
chịu khổ của Đức Chúa Trời có ý nghĩa cho ông còn hơn cả việc làm thỏa mãn những thèm khát của ông cách thoáng qua. Đặc ân được chia sẻ sự ngược đãi với dân sự mình đối với ông còn vui sướng hơn cả sự hoang phí trong ữỉều đình Pharaôn.
11:26 Thứ ba, ồng đã xây lưng lại với châu báu xứ Êdíptô. Đức tín giúp ông có thể thấy những kho báu phi thường của Êdíptô là vô giá trị so với cõi đời đời. Vì vậy ông chọn chịu cùng một sự sỉ nhục như Đấng Mêsia về sau này sẽ chịu. Ồng đã xem lòng trung thành với Đức Chúa Trời và lòng yêu mến dân sự Ngài là quý giá hơn cả toàn bộ của cải của Pharaôn. ông biết những thứ đấy chỉ là vật chất đáng giá một phút thôi sau khi ông qua đời.
11:27 Rồi ông cũng không sợ vua của Êdíptô nữa. Được dạn dĩ bởi đức tin, ông đã ra khỏi xứ nô lệ, không hề lo sợ cơn giận của vua. Đây là sự đoạn tuyệt rõ ràng khỏi những chính sách của thế gian này. Ông sợ Pharaôn rất ít vì ông sợ Chúa rất nhiều. Ồng chăm chú vào "Đấng Chủ tể hạnh phước và cỏ một đến kỳ sẽ tỏ ra, là Vua của mọi vua, Chúa của mọi chúa, một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được, danh vọng quyền năng thuộc về Ngài đời đời! Amen" (ITimôthê ó: 15, ló).
11:28 Cuối cùng, ông khước từ tôn giảo của Êdíptô. Bằng cách thiết lập Lễ vượt Qua và rưới huyết, ông đã cương quyết tách mình khỏi sự thờ lạy hình tượng của Êdíptô đời đời. ông đã ngang nhiên thách đấu với tôn giáo kia. Đối với ông, sự cứu rỗi chính là nhờ huyết của chiên con, chứ không phải nhờ nước của Sông Nile. Kết quả là con trai đầu lòng của Ysơraên được dung tha còn con trai đẩu lòng của Êdíptô bị giết bởi kẻ hủy diệt.
11:29 Lúc đầu, Biển Đỏ dường như rao báo tai họa cho những người tị nạn Hêbơrơ. Quân thù đuổi sát sau lưng, họ dường như đã bị mắc bẫy. Nhưng vâng theo Lời Chúa, họ tiến lên và nước rẽ ra: "Đức Giêhôva dẫn ưận gió đông thổi mạnh đến đùa biển lại trọn cả đêm; Ngài làm cho biển bày ra khô, nước phân rẽ" (Xuất Êdíptô Ký 14:21). Khi người Êdíptô cố rượt theo sau, bánh xe ngựa của họ bị kẹt, nước trở về chỗ cũ của nó, và các đạo binh của Pharaôn bị nuốt mất tại đó. Như vậy, Biển Đỏ đã MỞ thành con đường đắp cao để giải thoát Ysơraên nhưng là ngõ chết định mệnh cho người Êdíptô.
11:30 Thành Giêrỉcô có vách lũy kia là mục tiêu quân sự đầu tiên trong công cuộc chinh phục Canaan. Lý trí sẽ tuyên bố một thành ưì không thể phá vỡ như thế thì chỉ có thể chiếm được bởi có nhiều đạo binh ưu việt hom. Nhưng các phương pháp của đức tin lại khác hẳn. Đức Chúa Trời dùng những chiến lược dường như rổ dại đối với con người để hoàn thành những ý định của Ngài. Ngài truyền dân sự đi vòng quanh thành trong bảy ngày. Đến ngày thứ bảy, họ phải đi vòng quanh thành bảy lần. Các thầy tế lễ phải thổi kèn lớn tiếng, dân sự phải la lên, thì các tường thành sẽ sụp xuống. Các chuyên gia quân sự sẽ xem phương pháp này là lố bịch. Nhưng
thật hiệu quả! Vũ khí của chiến trận thuộc linh không thuộc về thế gian này, nhưng có quyền năng thiên thượng để phá diệt các đồn lũy (ILCôrinhtô 10:4).
11:31 Chúng ta không biết kỵ nữ Raháp trở thành người thờ lạy Giêhôva từ khi nào, nhưng rõ ràng nàng đã trở thành người thờ phượng Chúa. Nàng đã bỏ tôn giáo sai lầm của Canaan để trớ thành người cải đạo Do Thái. Đức tín của nàng đã bị thử thách gay go khi các thám tử đến nhà. Nàng sẽ trung thành với tổ quốc và đồng bào, hay sẽ trung thành với Chúa? Nàng quyết định đứng về phía Chúa, thậm chí điều đó đồng nghĩa với phản bội tổ quốc. Bằng cách thân thiện tiếp đón các thám tử, nàng và gia đình đã được dung tha, trong khỉ những người lân cận nàng không chịu vâng lời đã bị chết mất.
11:32 Đến đây, tác giả đặt một câu hỏi tu từ: Ta còn nói chi nữa? ông đã đưa ra một danh sách hết sức ấn tượng về những nam nữ đã thể hiện đức tín và nhịn nhục chịu đựng trong thời Tân Ước. Ông còn phải nêu bao nhiêu gương nữa để chứng minh ý của mình?
Không phải ông hết những tấm gương, nhưng chỉ là hết thì giờ. Sẽ mất rất lâu để đi sâu vào các chi tiết, nên ông sẽ thỏa lòng nêu tên một vài người và liệt kê một số những chiến thắng và những thử thách đức tin.
Đã có Ghêđêôn với đạo binh từ ba mươi hai ngàn người giảm xuống còn ba trầm người. Trước hết, những người nhút nhát được cho trớ về nhà, kế đến những người mải nghĩ đến những tiện nghi thoải mái của riêng họ. Với những nhân tố nồng cốt gồm các môn đồ thật, Ghêđêôn đã rượt đuổi quân Mađian.
Sau đó có Barác. Khi được kêu gọi lãnh đạo dân Ysơraên ra trận đánh người Canaan, ông chỉ đồng ý với điều kiện Đêbôra phải đi cùng mình. Dầu Barác có tính cách hèn nhát như vậy, Đức Chúa Trời vẫn nhìn thấy sự tin cậy thật và liệt kê ông Ưong danh sách của những người có đức tin.
Samsôn là một người khác nữa yếu đuối cách rõ ràng. Thế nhưng bất chấp điều đó, Đức Chúa Trời phát hiện đức tín để giúp ông giết sư tử tơ bằng tay không, để tiêu diệt ba mươi người Philitin tại Áchcalôn, giết một ngàn người Philitin bằng chiếc hàm lừa, để vác cánh cổng của Gaxa đi. Và cuối cùng Chúa giúp ông phá sập đền thờ Đagôn và giết người Philitin, lúc ông chết đã giết nhiều hơn lúc còn sống.
Dầu là một người con ngoại hôn, Gỉépthê đã dấy lên giải thoát dân sự khỏi tay dân Ammôn. Ổng minh họa chân lý: đức tin giúp một người vươn lên bên ưên nguồn gốc gia đình và bối cảnh của mình để làm nên lịch sử cho Chúa.
Đức tin của Đavít sáng ngời trong ưận đánh với Gôliát, ữong cách cư xử cao quý đối với Saulơ, trong việc chiếm thành Siôn, và ương vô số mẩu chuyện khác. Trong các Thithiên của ồng, chúng ta thấy đức tín ông kết tính rõ ràng trong sự thống hối, ca ngợi và tiên tri.
Samuên là quan xét cuối của Ysơraên và là vị tiên ưi đầu tiên của dân sự này. ông là người của Đức Chúa Trời cho dân sự vào lúc chức tế lễ đã bị đánh dấu bởi tình Ưạng bại hoại thuộc linh. Ổng là một trong những lãnh tụ vĩ đại nhất của lịch sử Ysơraên.
Danh sách này còn thêm các Đấng tiên tri, một đoàn người cao quý của các phát ngôn nhân cho Đức Chúa Trời, và những người làm hiện thân cho lương tâm, thà chịu chết hom là nói dối, được đi Thiên đàng với lương tâm tốt còn hơn là cứ ở tiên đất với lương tâm xấu.
11:33 Giờ đây tác giả rời khỏi việc kể tên của người có đức tín để trích dẫn các kỳ công của họ.
Họ đã thắng được các nước. ở đây, chúng ta lập tức nghĩ ngay đến Giôsuê, đến Các Quanxét (những người thực sự là các quan tướng), đến Đavít, và nhiều người khác nữa.
Họ đã làm sự công bình. Các vua như Salômôn, Asa, Giôsaphát, Giôách, Êxêchia, và Giôsia đã được nhớ đến vì những thời trị vị dầu không Ươn vẹn nhưng đặc trưng bởi sự công bình.
Họ đã được những lời hứa. Có thể câu này muốn nói Đức Chúa Trời lập các giao ước với họ, như Ương trường hợp của Ápraham, Môise, Đavít, và Salômôn; hoặc có thể muốn nói họ đã nhận được sự ứng nghiệm các lời hứa, bởi đó chứng tỏ chân lý Lời Đức Chúa Trời.
Họ đã bịt mồm sư tử. Đaniên là ví dụ nổi bật ở đây (Đaniên ố:22), nhưng chúng ta cũng nhớ đến Samsôn (Các Quanxét 14:5,0) và Đavít (I.Samuên 17:34,35).
11:34 Họ đã dập tắt ngọn lửa hừng. Lò lửa hừng chỉ thành công trong việc đốt cháy những dây ươi ba chàng ữai Hêbơrơ và khiến họ được tự do (Đaniên 3:25). Như vậy, lò lửa hừng chẳng qua là phước hạnh cải trang.
Họ đã lánh được lưỡi gươm. Đavít đã thoát khỏi những cuộc tấn công hiểm ác của Saulơ (I.Samuên 19:9,10), Êli thoát khỏi sự thù ghét đầy sát khí của Giêsabên (I.Cácvua 19:1-3), và Êlisê đã thoát khỏi vua Syri (Il.Cácvua 6:15-19).
Họ đã có được sức mạnh lừ sự yếu đuối (bản Việt Ngữ là thắng bệnh tật). Có rất nhiều biểu tượng về sự yếu đuối trong các biên niên sử của đức tin. Chẳng hạn, Êhút là người thuận tay tả; thế nhưng ông đã giết vua Môáp (Các Quanxét 3:12-22). Giaên, thành viên của "phái yếu," đã giết Sisêra bằng chiếc cọc lều (Các Quanxét 4:21). Ghêđêôn đã dùng những chiếc bình bằng đất dễ vỡ để đánh bại quân Mađian (Các Quanxét 7:20). Samsôn đã dùng hàm lừa để giết một ngàn người Philitin (Các Quanxét 15:15). Họ thảy đều minh họa một chân lý ấy là Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu đuối ương thế gian này để làm hổ thẹn những sự mạnh (I.Côrinhtô 1:27).
Họ đã tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh. Đức tín ban cho họ sức mạnh vượt quá lẽ tự nhiên và giúp họ đắc thắng khi đối diện với muôn vàn cảnh thất thế.
Họ đã khiến đạo binh nước thù chạy
trốn. Dầu thường trang bị thiếu thốn và đối diện với quân thù đông gấp bội, các đạo binh Ysơraên đã chiến thắng trước sự lúng túng kinh hoàng của kẻ thù và sự sửng sốt của mọi người khác.
11:35 Cố người đàn bà đã được người nhà mình chết sống lại. Góa phụ ở Sarépta (I.Cácvua 17:22) và người nữ Sunem (Il.Cácvua 4:34) là các trường hợp được nêu ở đây.
Nhưng đức tin còn có một khuôn mặt khác nữa. Ngoài những người lập các kỳ công chói sáng, còn có những người chịu khổ kinh khiếp. Đức Chúa Trời quý trọng những người chịu khổ cũng y như những người đắc thắng. Vì cớ đức tin của họ nơi Chúa, một số người bị tra tấn kinh khiếp. Nếu họ chịu chối bỏ Giêhôva, ắt đã được thả ra; nhưng đối với họ, thà chết rồi được sống lại đến vinh hiển của Thiên đàng còn hơn là tiếp tục cuộc sống này để làm kẻ phản bội Chúa. Trong thời Maccabees, một người mẹ và bảy con trai đã bị Antiochus Epiphanes giết chết lần lượt từng người một trước mắt mọi người còn lại. Họ vẫn không chịu chấp nhận được thả ra để được sự sống lại tốt hơn, tức là tốt hơn cảnh cứ tiếp tục sống trên ưần gian này. Morrison nhận định:
Vì vậy đây cũng là kết quả của đức tin, không phải ở chỗ đem sự giải thoát đến cho một người, nhưng đôi khi, có sự giải thoát ở đó, nhưng đức tin giúp người ấy can đảm từ chối sự giải thoát đó. Có những lúc đức tin thể hiện mình bằng cách nhận lấy. Có những lúc người ta bày tỏ đức tin bằng cách khước từ. Có sự giải cứu mà đức tin chịu nhộn . Cũng có sự giải cứu mà đức tin khước từ. Họ bị tra tấn, mà vẫn không chịu nhộn sự giải thoát - đó là dấu hiệu và ấn chứng họ là người trung tín. Có những giờ phút mà bằng chứng mạnh mẽ nhất cửa đức tin chính là khước từ nhanh chóng để không nhận lấy một căn phòng lớn hơn}5
11:36 Nhiều người khác đã bị nhạo cười, đánh đòn, bị bỏ tù. Để trung tín với Chúa, Giêrêmỉ đã chịu mọi hình thức trừng phạt này (Giêrêmi 20:1- ồ; 37:15). Giôsép cũng bị nhốt tù vì thà chịu khổ hơn là phạm tội (Sáng Thế Kỷ 39:20)
11:37 Họ đã bị ném đá. Chúa Jêsus đã nhắc các thầy thông giáo và người Pharisi rằng tổ tiên họ đã giết Xachari bằng cách này giữa đền thánh và bàn thờ(Mathiơ 23:35).
Họ bị cưa xẻ. Truyền khẩu kể lại rằng Manase đã dùng cách này để hành hình Êsai.
Họ đã bị cám dỗ (bản Việt Ngữ không có câu này).26 Có lẽ mệnh đề này mô tả những áp lực lớn lao mà người ta áp đặt trên tín hữu để ép tín hữu thỏa hiệp, rút lại đức tin, hay để phạm tội, hay bằng bất cứ cách nào để chối Chúa của họ.
Họ đã bị giết bằng lưỡi gươm. Tiên tri Ưri phải trả giá này vì trung tín rao báo sứ điệp của Chúa cho vua Giêhôgiakim (Giêrêmi 20:23), nhưng cụm từ ở đây nói đến vụ giết người hàng loạt như đã xảy ra Ưong thời của Maccabees.
Họ lưu lạc rày đây mai đó, mặc những da chiên da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp, ngược đãi. Moorehead nhận định:
Có lẽ họ đã ăn mặc sột soạt trong nhung lụa, sống xa hoa trong các cung điện của các vua nếu chịu chối Đức Chúa Trời và tin nơi những lời dối trá của thế gian. Thay vào đó, họ đã đi lưu lạc, mặc áo da chiên và da dê, bản thân họ bị xem chẳng hơn gì chiên hoặc dê, và quả thật còn hơn thế nữa, họ giống như con thủ bị kể là chỉ xứng đáng cho lò mô như thê.
Họ đã chịu nghèo khổ, bị tước đoạt tài sản và bị bắt bớ.
11:38 Thế gian xem họ như không đáng sống. Nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã bùng lên ở đây với lời nói rằng thực sự là ngược lại - thế gian không đáng cho họ ó.
Họ phải lưu lạc trong đồng vắng, trẽn núi, trong hang, trong những hẩm dưới đất. Bị tước mất nhà cửa, bị tách khỏi gia đình, bị rượt đuổi như thú vật, bị đuổi khỏi xã hội, họ chịu nóng lạnh, chèn ép và khó nhọc, nhưng vẫn không chối Chúa của mình.
11:39 Đức Chúa Trời đã làm chứng cho đức tín của những anh hùng Cựu Ước này, thế nhưng họ đã chết trước khi nhận được sự ứng nghiệm lời hứa ấy. Họ không còn sống để thấy Sự Hiện Đến của Đấng Mêsia mà họ chờ đợi từ lâu, hay để hưởng những phước hạnh tuôn tràn từ chức vụ của Ngài.
11:40 Đức Chúa Trời để dành điểu tốt hơn cho chúng ta. Ngài đã sắp xếp để cho ngoại chúng ta ra họ không đạt đến sự trọn vẹn được. Họ chưa bao giờ được hưởng lương tâm trọn vẹn đối với tội lỗi; và họ sẽ không hưởng được sự trọn vẹn của một thân thể vinh hiển ưên Thiên đàng cho đến khi hết thảy chúng ta đều được cất lên để gặp Chúa tại chốn không trung (ITêsalônica 4:13-18). Tâm linh của các thánh đồ Cựu Ước đã được ưọn lành rồi trước mặt Chúa (Hêbơrơ 12:23), nhưng thân thể của họ sẽ chưa sống lại từ kẻ chết cho đến khi Chúa ưở lại đón dân sự Ngài. Lúc bấy giờ họ sẽ được hưởng sự ươn lành của vinh hiển phục sinh.
Nói cách khác, các tín hữu Cựu Ước không được hưởng đặc ân như chúng ta.
Thế nhưng hãy nghĩ đến những đắc thắng đầy xúc động của họ và những thử thách lớn lao của họ! Hãy nghĩ đến kỳ công và sự chịu đựng của họ! Họ đã sống ở phía bên kia thập tự giá; chúng ta sống ữong sự vinh hiển trọn vẹn của thập tự giá. Thế nhưng đời sống của chúng ta so sánh thế nào với đời sống của họ? Đây là lời thách thức đầy thuyết phục của Hêbơrơ 11.
c. Lời Khuyên Trăng Cậy Nơi Đấng ChPỉst (Đoạn 12)
12:1 Chúng ta phải nhớ rằng thơ Hêbơrơ được viết cho những người đang bị bắt bở. Vì họ đã từ bỏ Do Thái giáo để đi theo Đấng Christ, nên đang bị chống đối kinh khiếp. Có nguy cơ họ sẽ giải thích sự chịu khổ của họ như là dấu hiệu Đức Chúa Trời không đẹp lòng. Có lẽ họ trớ nên ngã lòng và bỏ cuộc. Tệ hơn hết, có thể họ bị cám dỗ để quay ưở về với đền thờ và những lễ nghi của nó.
Họ đừng nên nghĩ những hoạn nạn thương khó của họ là độc nhất vô nhị. Rất nhiều các chứng nhân được mô tả trong Đoạn 11 đã chịu khổ kinh khiếp vì cớ lòng trung thành với Chúa, thế nhưng họ đã nhịn nhục chịu đựng. Nếu với những đặc ân ít ỏi mà họ còn giữ vững sự bền đỗ không chùn bước đến như thế, thì chúng ta là những người nhận được những điều tốt hơn của Cơ Đốc giáo lại càng phải bền đỗ hơn nhiều biết dường nào.
Họ vây quanh chúng ta như những người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn. Điều này không có nghĩa họ làm khán giả để nhìn xem chuyện đang diễn ra Ưên ữần gian. Đúng hom, họ làm
chứng cho chúng ta bằng đời sống đức tín và chịu đựng của họ để đề ra một tiêu chuẩn cao cho chúng ta noi theo.
Câu Kinh Thánh này luôn làm nảy sinh thắc mắc: "Phải chăng các thánh đồ trên Thiên đàng có thể nhìn thấy đời sống của chúng ta ưên đất hoặc biết điều gì đang diễn ra?" Điều duy nhất chúng ta có thể biết chắc rằng họ có biết ấy là khi một tội nhân được cứu: "Ta nói cùng các ngươi, ưên ười cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là chín mươi chín kẻ công bình không cần phải ăn năn" (Luca 15:7).
Đời sống Cơ Đốc như một cuộc chạy đua đòi hỏi kỷ luật và chịu đựng bền bỉ. Chúng ta phải lột bỏ khỏi mọi điều cản trở chúng ta. Gánh nặng là những điều tự bản thân chúng có thể vô hại thế nhưng làm cản ưở tiến bộ; chúng có thể bao gồm của cải vật chất, những mối ràng buộc gia đình, sự ưa thích được thoải mái, thiếu sự linh động, v.v... Trong các cuộc chạy đua Olympic, không hề có luật nào cấm mang theo thức ăn hoặc thức uống, nhưng những !ực sĩ chạy đua sẽ không bao giờ thắng được cuộc đua nếu mang chúng theo.
Chúng ta cũng phải quăng hết... tội lôi dễ vấn vương ta. Điều này có thể nói đến tội lỗi ở bất kỳ hình thức nào, nhưng đặc biệt là tội vô tín. Chúng ta phải cỏ lòng tín cậy ừọn vẹn nơi những lời hứa của Chúa và lòng xác quyết ưọn vẹn rằng đời sống đức tin là chắc chắn chiến thắng.
Chúng ta phải cảnh giác trước ý niệm cho rằng cuộc chạy đua là một cuộc chạy đua nước rút dễ dãi, mọi điều trong đời sống Cơ Đốc đều lạc quan và tươi đẹp. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để tiến lên và bền đỗ vượt qua thử thách cám đỗ.
12:2 Trong suốt đường chạy đua, chúng ta không nên nhìn vào đối tượng nào khác hem là cứ chăm chú nhìn vào Chúa Jêsus, là Lực Sĩ Chạy Đua hàng đầu. A. B. Bruce nhận định:
Một người nổi bật cách rõ ràng trên tất cả những người khác... Con Người đấu tiên thực hiện hoàn hảo ý tưởng về sống bằng đức tin..., người đã nhịn nhục chịu đựng không chút nao núng sự thống khổ cay đắng của thập tự giá, đã xem thường sự sỉ nhục của nó, vì được nâng đỡ bởi đức tin vốn nhận thức sinh động về niềm vui và vinh quang hầu đến để xóa bỏ nhận thức về nỗi đau đớn và sỉ nhục hiện tại2"
Ngài chính là cội rễ, hay tác giả, là người tiên phong của đức tin chúng ta theo ý nghĩa Ngài đã cung cấp cho chúng ta tấm gương hoàn hảo duy nhất về đời sống đức tin.
Ngài cũng là cuối cùng của đức tin (Bản Anh ngữ: "Đấng hoàn thành đức tin của chúng ta"). Ngài không những đã bắt đầu cuộc chạy đua, nhưng cũng đã chạy xong cách khải hoàn. Đối với Ngài, đường đua ưải dài từ Thiên đàng đến Bếtlêhem, rồi tiếp đến Ghếtsêmanê và Gôgôtha, sau đó ra khỏi mồ và ưở về Thiên đàng. Ngài không lúc nào nao núng hay thối lui. Ngài cứ chăm mắt vào vinh hiển hầu đến, là lúc mọi người được chuộc sẽ được nhóm lại với Ngài đời đời. Điều này giúp Ngài có thể không suy nghĩ gì đến sự sĩ nhục để
chịu đựng sự thương khó và sự chết. Ngày nay, Ngài đang ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.
12:3 Giờ đây hình ảnh thay đổi từ cuộc chạy đua sang cuộc chiến chống tội lỗi. Nguyên Soái không chút nao núng của chúng ta là Chúa Jêsus; chưa từng có ai chịu đựng sự đối nghịch của kẻ tội lỗi đến dường ấy. Bất cứ khi nào có khuynh hướng mỏi mệt sờn lòng, chúng ta nên nghĩ đến chặng đường Ngài đã trải qua. Những thử thách của chúng ta dường như thật nhỏ bé so với những điều Ngài đã chịu đựng.
12:4 Chúng ta đang tham dự vào một cuộc chống trả với tội ác không chút ngưng nghỉ. Thế nhưng chúng ta chưa chống trả đến nỗi đổ huyết, có nghĩa chưa đến nỗi phải chết. Ngài đã đổ huyết!
12:5 Quan điểm Cơ Đốc về sự chịu khổ giờ đây được tác giả trình bày ra. Vì sao sự bắt bớ, thử thách, hoạn nạn, bệnh tật, đau ốm, buồn rầu và rắc rối xảy đến cho đời sống của người tín Chúa? Có phải chúng là dấu hiệu về com thạnh nộ hay sự không hài lòng của Chúa không? Có phải chúng xảy ra ngẫu nhiên không? Chúng ta nên phản ứng thế nào với chúng?
Những câu Kinh Thánh này dạy rằng các việc ấy là một phần trong tiến trình giáo huấn của Đức Chúa Trời dành cho con cái Ngài. Dầu chúng không ra từ Chúa, nhưng Ngài cho phép chúng đến, và tể ưị trên chúng vì cớ vinh hiển Ngài, vì ích lợi cho chúng ta, và vì phước hạnh cho người khác.
Không có điều nào ngẫu nhiên xảy đến cho Cơ Đốc nhân cả. Các thảm kịch là những phước hạnh cải trang, và những thất vọng chính là những cuộc hẹn và sắp xếp của Ngài. Đức Chúa Trời điều khiển những nghịch cảnh ương đời sống để khiến chúng ta ưỗ nên giống với hình ảnh của Đấng Christ.
Vì vậy, những tín hữu Hêbơrơ đầu tiên được khuyên phải nhớ lại Châmngôn 3:11,12, Ương đó Đức Chúa Trời gọi họ là con. Tại đó, Chúa cảnh cáo họ đừng xem thường sự sửa phạt của Ngài hay ngã lòng khi bị Ngài quớ ưách. Nếu nổi loạn hay bỏ cuộc, họ đánh mất ích lợi từ cách Ngài đối đãi với họ và không học được những bài học Ngài dạy.
12:6 Khỉ chúng ta đọc được từ ngữ sứa phạt, chúng ta có khuynh hướng nghĩ đến roi vọt. Nhưng ở đây, từ này có nghĩa là việc dạy con hay huấn luyện con. Nó bao gồm sự dạy dỗ, kỷ luật, sửa ưị, và cảnh cáo. Tất cả những việc đó đều nhằm vun đắp phẩm hạnh Cơ Đốc và loại trừ điều xấu. Trong phân đoạn này, việc sửa phạt không phải là hình phạt vì tội lỗi hoặc việc làm sai ưật, nhưng là huấn luyện thông qua sự bắt bớ.
Phân đoạn trong Châmngôn nói rỗ sự sửa phạt của Đức Chúa Trời là bằng cớ tình yêu của Ngài, và không một con cái nào của Ngài thoát khỏi sửa phạt.
12:7 Bằng cách cứ thuận phục sự sửa phạt của Đức Chúa Trời, chúng ta đã để cho kỷ luật của Ngài hun đúc chúng ta thành hình ảnh Ngài. Nếu cố cắt bớt những cách Ngài đối đãi với chúng ta, có thể Ngài phải dạy chúng ta trong khoảng thời gian dài hơn, sử dụng
nhiều phương pháp dạy dỗ hơn, do đó có những cách gay go hơn. Có nhiều cấp lớp trong trường học của Đức Chúa Trời, và chỉ lên lớp khi nào học xong bài Chúa muốn dạy.
Vậy, khi thử thách đến với chúng ta, chúng ta nên nhận biết Đức Chúa Trời đang đối đãi chúng ta như con. Trong bất kỳ mối quan hệ cha con bình thường nào, cha luôn dạy dỗ huấn luyện con mình vì yêu con và muốn điều tốt nhất cho con. Chúa yêu chúng ta nhiều đến nỗi sẽ không bỏ mặc chúng ta phát triển theo bản năng xác thịt.
12:8 Trong lãnh vực thuộc linh, những ai không kinh nghiệm sự sửa phạt của Đức Chúa Trời thì đó là con ngoại tình, chứ không phải con thật. Suy cho cùng, người làm vườn không tỉa sửa bụi gai, nhưng tỉa sửa cây nho. Trong cõi thiên nhiên thể nào thì ương cõi thuộc linh cũng thể ấy.
12:9 Hầu hết chúng ta đều kinh nghiệm sự sửa phạt của cha về phần xác mình. Chúng ta không cho đây là dấu hiệu cha mẹ ghét chúng ta. Chúng ta nhận thấy cha quan tâm đến phúc lợi của chúng ta, và chúng ta kính sợ cha mẹ.
Vậy chúng ta há chẳng càng nên kính sợ vâng phục sự huấn luyện của cha về phẩn hồn để được sự sống sao? Đức Chúa Trời là Cha (hay nguồn gốc) của mọi hữu thể có thần linh hoặc có tâm linh. Con người là tâm linh ngự trong thân thể. Và bằng cách vâng phục Đức Chúa Trời, chúng ta được hưởng sự sống theo ý nghĩa chân thật nhất của nó.
12:10 Sự sửa phạt của người cha ữên ưần gian này không là trọn vẹn. Nó chỉ kéo dài ưong một lúc, tức là Ương thời thơ ấu và tuổi thanh xuân. Nếu tới lúc đó mà vẫn không thành công, thì chẳng còn làm thêm được gì nữa. Và sự sửa phạt đó dường như là tốt nhất theo ý của bậc cha mẹ, tủy theo điều họ nghĩ là đúng. Có thể đôi khi suy nghĩ của họ không đúng.
Nhưng sự sửa phạt của Đức Chúa Trời là luôn luôn trọn lành. Tình yêu của Ngài vô hạn và sự khôn ngoan của Ngài không thể sai lầm. Sự sửa phạt của Ngài không bao giờ do ý thích bốc đồng, nhưng luôn luôn vì ích lợi của chúng ta. Mục tiêu của Ngài là khiến chúng ỉa được dự phẩn trong sự thánh khiết Ngài. Và không bao giờ có thể tạo ra sự tín kính ở bên ngoài trường học của Đức Chúa Trời. Jowett giải thích:
Mục đích sự sửa phạt của Đức Chúa Trời không phải là để trừng phạt nhưng để tạo dựng. Ngài sửa phạt "để chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài." Cụm từ "để chúng ta được dự phần" có mang kèm theo phương hướng trong đó, và phương hướng này nhắm đến đời sông đã được tẩy sạch và tươi đẹp. Ngọn lửa được nhen lên không phải là đống lửa lớn ngoài vườn, bùng cháy ngạo nghễ không ai trông chừng, thiêu đốt những điều quý báu; đầy là ngọn lửa của người thợ luyện; và Đấng Tinh Luyện ngồi bên cạnh nó, Ngài vững vàng kiên nhẫn, dịu dàng đem sự thánh khiết ra khỏi sự bất cẩn và đem sự ổn định ra khỏi sự yếu đuối. Ngài luôn luân tạo dựng ngay cả khi phải sử dụng những biện pháp ân điển kín đáo hơn. Ngài đang
sản sinh ra bông trái và hoa của Thánh Linh. Tình yêu của Ngài luôn luôn tìm kiếm những điều đáng yêu.29
12:11 Lúc này, toàn bộ sự sửa phạt dường như rất đau đớn. Nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Đây là nguyên nhân chúng ta thường gặp những lời làm chứng giống như lời của Leslie Weatherhead:
Giống như mọi người, tôi thích và chuộng những vùng đất cao đầy nắng của kinh nghiệm, là nơi sức khỏe, hạnh phúc và thành công dư dật, nhiờig tôi đã học biết được nhiều về Đức Chúa Trời, về đời sống và về chính tôi ở trong bóng tối của sợ hãi và thất bại hơn đã từng được học giữa cảnh mặt trời chiếu sáng. Trên đời này còn có kho báu của bóng tối nữa. Cảm tạ Đức Chúa Trời, bóng tối đã qua. Nhiừig điều học được từ trong bóng tối thì ta sở hữu chúng mãi mãi. Giám mục Fenelon nói: "Những điều khó chịu mà bạn nghĩ chúng đến chen ngang giữa Đức Chúa Trời và bạn, sẽ tỏ ra là những phương tiện để liên hiệp với Ngài, nếu bạn chịu đựng chúng cách khiêm nhường. Những điều tràn ngập trên chúng ta và gầy khó chịu cho lòng tự hào cửa chúng ta, sẽ ích lợi hơn toàn bộ những điều nào kích thích và
30
gầy cảm hứng cho chúng ta.
Hoặc hãy xem lời làm chứng sau của c. H. Spurgeon:
Tôi e rằng toàn bộ ân điển mà tôi nhận được từ những thời thoải mái và dễ chịu cùng những giờ hạnh phúc của mình thì hầu như chúng chẳng đáng một xu. Nhưng ích lợi mà tôi nhận được từ những buồn rầu, đau đớn và sầu khổ là hoàn toàn không thể tính ra được. Vì sao tôi không mang ơn cái búa và cái đe, ngọn lửa và cái dũa? Hoạn nạn nghịch cảnh là món vật dụng tốt nhất trong nhà tôi.31
12:12 Tín đồ đừng để mình bị suy sụp Ương nghịch cảnh của đời sống; sự sụp đổ đức tín của họ có thể gây ảnh hưởng không tốt trên người khác. Bàn tay yếu đuối cần được làm cho mạnh mẽ trở lại để phục vụ Đấng Christ hằng sống. Đẩu gối lỏng lẻo cần được làm vững mạnh ưd lại để cầu nguyện bền bỉ.
12:13 Bàn chân chao đảo cần được dẫn đi ương đường thẳng của kỷ luật Cơ Đốc. Willỉam viết:
Những ai bước theo Chúa cách đầy đủ trọn vẹn thì làm bằng phang con đường đức tin cho anh em đang run rẩy của mình; nhưng những ai không theo Chúa cách trọn vẹn, thì làm gồ ghề con đường cho chân người khác và tạo ra những người què quặt thuộc linh.32
G. H. Lang nêu một minh họa rất
hay:
Một du khách mòn mỏi, đã chán con đường và cảnh vùi dập của cơn giông tố, đang đứng chán nản và đi khập khiễng. Vai khòm xuống, tay buông thông, đầu gối khuỵu xuống và run rẩy, sẵn sàng bỏ cuộc và rơi phịch xuống đất. Một khách hành hương của Đức Chúa Trời có thể trở thành một người như thế, như tác giả của chúng ta ở đây đã mô tả.
Nhiởig có một người đến với vị lữ khách, vẻ mặt đầy tin quyết, nụ cười nhân ái và cất giọng nói chắc nịch bảo rằng: "Hãy vui lên, đứng thẳng lên,
đứng tựa trên đôi chân, và nhớ lấy ân điển. Bạn đã đi từ rất xa đến đây rồi; đừng vứt bỏ những công khó trước đây của mình. Ngôi nhà cao quý ở cuối chuyến đi. Hãy xem, đằng kia là con đường thẳng đến nơi ấy; cứ đi thẳng đi; hãy tìm vị Thầy Thuốc đại tài để được chữa lành bệnh khập khiễng....
Đấng Đi Trước của bạn cũng đã bước đi trên chính con đường gian khó này để đến cung điện của Đức Chúa Trời; nhiều người khác trước bạn đã vượt qua; nhiều người vẫn còn đang trên đường đi; bạn không đi một mình; chỉ việc tiến lên thôi! Và chính bạn cũng sẽ đạt đến đích và đoạt giải."
Hạnh phúc thay cho người nào biết cách để dùng lời nói nâng đỡ người mỏi mệt ngã lòng (Êsai 50:4). Phước thay cho người nào nhận lời khuyên (Hêbơrơ 13:22). Và phước gấp ba cho oi có đức tin đơn sơ và mạnh mẽ để không có lý do vấp ngã trong Chúa khi sự sửa phạt của Ngài thật khắc khe.33
12:14 Cơ Đốc nhân nên nỗ lực tìm kiếm những mối quan hệ hòa hợp với mọi người trong mọi lúc. Nhưng lời khuyên này đặc biệt cần thiết khi sự bắt bớ đang lan tràn, khi một số người đang tẻ tách khỏi đức tin, và khi thần kinh đang căng thẳng. Nhiều lúc rất dễ để trút hết những nỗi sợ hãi thất vọng của mình trên những người gần gũi nhất và yêu dấu nhất.
Chúng ta cũng nên cố gắng tìm theo sự nên thánh vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. ở đày nói đến sự nên thánh nào? Để trả tòi, chúng ta nên tự nhắc nhở mình rang nên thảnh được dùng cho các tín hữu theo ít nhất ba cách khác nhau trong Tân Ước.
Trước hết, tín hữu được trở nên thánh về mặt địa vị lúc hoán cải; người được biệt riêng ra khỏi thế gian cho Đức Chúa Trời (I.Côrinhtô 1:2; 6:11). Nhờ liên hiệp với Đấng Christ, người được nên thánh đời đời. Đây chính là ý của Martin Luther khi ông nói: "Sự thánh khiết của tôi ở trên Thiên đàng." Đấng Christ là sự nên thánh của chúng ta, đó là xét về mặt địa vị của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời.
Rồi có sự nên thánh thực tiễn (I.Têsalônica 4:3; 5:23). Đây chính là điều chúng ta đáng phải có mỗi ngày. Chúng ta nên phân rẽ mình khỏi mọi hình thức của điều ác. Sự nên thánh này phải mang tính tiệm tiến, tức là chúng ta phải luôn luôn tăng trưởng ngày càng giống Đức Chúa Jêsus hom.
Cuối cùng, có sự nên thánh ừọn vẹn hay sự nên thánh hoàn hảo. Điều này xảy ra khi tín hữu về Thiên đàng. Lúc bấy giờ, người đời đời thoát khỏi tội lỗi. Bản tánh cũ của người bị loại bỏ, và tình trạng của người phù hợp hoàn hảo với địa vị của người.
Giờ đây, chúng ta phải theo đuổi sự nên thánh nào? Hiển nhiên ở đây đang nói đến sự nên thánh thực tiễn. Chúng ta không cố gắng theo đuổi sự nên thánh về địa vị; sự nên thánh ấy đã tự động thuộc về chúng ta khi được tái sanh. Và chúng ta không theo đuổi sự nên thánh ưọn vẹn là điều sẽ thuộc về chúng ta khi chúng ta nhìn thấy mặt Ngài. Nhưng sự nên thánh thực tiễn hay sự nên thánh tiệm tiến là điều bao gồm sự vâng lời và sự hợp tác của chúng ta; chúng ta phải liên tục vun đắp sự thánh khiết này. Chính sự kiện chúng ta phải
tìm theo sự nên thánh ấy là bằng chứng cho thấy chúng ta chưa đạt được sự nên thánh ấy cách đầy đủ ữong đời này. (Xem chú thích ớ 2:11 để biết phần mô tả chi tiết hơn về phương diện khác nhau của sự nên thánh.) Wuest viết:
Lời khuyên này dành cho những người Do Thái đã được tái sanh, là những người đã rời khỏi đền thờ để sống cuộc đời thánh đồ cách xứng hợp, họ bám rất chặt vào đức tin mới tìm được của họ, đến nỗi những người Do Thái chưa được cứu mới rời đền thờ và còn bề ngoài tin theo chân lý của Tân Ước, cũng sẽ được khích lệ để tiếp tục tiến tới đức tin nơi Đấng Mêsia là thầy tế lễ thượng phẩm, thay vì quay trở lại với những sinh tế đã bị bãi bỏ của hệ thống tế lễ Lêvi. Những người Do Thái đã được tái sanh thật này được cảnh cáo rằng đời sống Cơ Đốc què quặt sẽ khiến cho những người Do Thái chưa được cứu kia sẽ xây bỏ khỏi đạo.34
Nhưng vẫn còn chỗ khỏ hiểu! Có thật là chúng ta không thể thấy Chúa nếu không có sự nên thánh thực tiễn? Đúng, ưên một phương diện thì điều này đúng; nhưng chúng ta phải hiểu rằng điều này không có nghĩa chúng ta kiếm được quyền để nhìn thấy Đức Chúa Trời bằng cách sống cuộc đời thánh khiết. Chúa Jêsus Christ là Danh duy nhất cho chúng ta để được đi Thiên đàng. Ý của câu này là phải có sự nên thánh thực tiễn để làm bằng chứng cho sự sống mới ở bề trong. Nếu không thánh khiết ngày càng hem, thì người ấy chưa được cứu. Khi Thánh Linh ngự ưong một người, Ngài bày tỏ sự hiện diện của Ngài bới đời sống được phân rẽ. Đây là vấn đề nguyên nhân và kết quả! Nếu đã tiếp nhận Đấng Christ, thì sông nước hằng sống sẽ tuôn ưào.
12:15 Hai câu kế tiếp dường như ưình bày bốn tội lỗi đặc biệt cần phải ưánh. Nhưng trong văn mạch có lời gợi ý mạnh mẽ rằng đây là một lời cảnh cáo khác nữa về một tội bội đạo duy nhất, và bốn tội này thảy đều liên hệ với tội bội đạo ấy.
Trước hết, bội đạo là không có được ân điển của Đức Chúa Trời. Người này ương giống như một Cơ Đốc nhân, nói năng như Cơ Đốc nhân, xưng mình là Cơ Đốc nhân, nhưng chưa hề được tái sanh. Người đã đến rất gần với Cứu Chúa nhưng chưa bao giờ tiếp nhận Ngài; rất gần thế nhưng lại rất xa.
Bội đạo là cái rễ đắng. Người này ưở nên cay đắng với Chúa và khước từ đức tín Cơ Đốc. Sự bỏ đạo của người sẽ lây lan. Những người khác bị ô uế bới những lời than phiền, nghi ngờ và chối Chúa của người.
12:16 Bội đạo liên kết gần gũi với tội gian dâm. Một người xưng mình là Cơ Đốc nhân có thể sa vào tội lỗi đạo đức nghiêm trọng. Thay vì công nhận sự phạm tội của mình, người đổ thừa cho Chúa và sa ngã. Tội bội đạo và tội gian dâm được liên kết với nhau Ương Il.Phierơ 2:10,14,18 và Giuđe 8,16,18.
Cuối cùng, bội đạo là một hình thức không kính trọng đạo, được minh họa bới Êsau. Ông không hề ưân trọng quyền trưởng nam chút nào; ông sẵn sàng thay đổi quyền ấy để được ngon miệng ương chốc lát.
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12:17 Về sau Êsau đã hối tiếc khi mất phần gấp đôi của con trưởng; nhưng đã quá trễ. Cha ông không thể nào đảo ngược lời chúc phước được. Với. một người bội đạo cũng như vậy. Người bội đạo thực sự không xem trọng những giá trị thuộc linh. Người sẵn lòng từ bỏ Đấng Christ để được thoát khỏi sự sỉ nhục, chịu khổ hoặc tuân đạo. Không thể đổi mới người này đến sự ăn năn được. Có thể có sự hối hận nhưng không có sự ăn năn thật sự của Đức Chúa Trời.
12:18 Những ai bị cám dỗ quay về với luật pháp nên nhớ những hoàn cảnh kỉnh khiếp đi kèm với việc ban phát luật pháp để rồi rút ra những bài học thuộc linh từ chúng. Quang cảnh này tại núi Sinai, một hòn núi theo nghĩa đen và hiển nhiên ở trong lửa hừng. Nó được vây trong một tấm màn để khiến mọi vật dường như mơ hồ, mờ ảo và tối mịt. Một trận bão kinh khiếp hoành hành quanh núi.
12:19 Ngoài những sự rối loạn Ưong cõi thiên nhiên, còn có hiện tượng siêu nhiên kinh khiếp. Có tiếng loa thổi vang, và tiếng nói kinh khiếp đến nỗi dân sự nài xin hiện tượng ấy chấm dứt đi.
12:20 Họ hoàn toàn bị nản lòng bởi mạng lịnh của Đức Chúa Trời: "Dấu loài thú vật tới gần núi này cũng sẽ bị ném đá."35 Họ biết nếu điều đó có nghĩa ngay cả một con thú câm và chẳng hiểu biết chi cũng lãnh án tử hình, thì đối với những người hiểu lời cảnh cáo ấy án chết còn chắc chắn biết dường nào.
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12:21 Toàn bộ quang cảnh là sự cấm đoán kinh khiếp đến nỗi chính Môỉse cũng run rẩy. Tất cả nói lên cách hùng hồn bản chất và chức vụ của luật pháp. Luật pháp bày tỏ những đòi hỏi công bình của Đức Chúa Trời và bày tỏ com thạnh nộ của Ngài nghịch cùng tội lỗi. Mục đích của luật pháp không phải là để cung cấp hiểu biết về sự cứu rỗi, nhưng để tạo ra sự hiểu biết về tội lỗi. Nỏ nói đến khoảng xa cách giữa Đức Chúa Trời và con người vì cớ tội lỗi. Nó là chức vụ của sự định tội, tối tăm và ảm đạm.
12:22 Tín hữu không phải đến với những nỗi kinh hoàng cấm đoán của Sinai, nhưng đến với sự nghênh đón của ân điển:
Ngọn núi cháy hừng và bức màn bí
ẩn,
Với những nỗi kinh hoàng và mặc cảm phạm tội của chúng ta đã qua rồi;
Lương tâm chúng ta nhận được sự bình an bất tuyệt,
Là Chiên Con đang ở trên ngôi cao sang.
- James G. Deck Giờ đây, mỗi con cái của Đức Chúa Trời được mua bởi huyết đều có thể nói:
Những nỗi kỉnh hoàng của luật pháp và kinh hoàng trước Chúa,
Chẳng còn liên quan gì với tôi nữa;
Sự vâng lời và huyết của Cứu Chúa tôi
Che khuất mọi gian ác tôi rày.
- A. M. Toplady
"Về nguyên tắc, chúng ta đã đến nơi mà trong thực tế chúng ta sẽ ồ đó đời đời. Tương lai này đã ưở thành hiện tại
rồi. Ngày nay, chúng ta có được ngày mai. Chúng ta có được Thiên đàng ngay trên đất này." (Sưu Tầm).
Chúng ta không đến với một ngọn núi hữu hình trên đất. Đặc ân của chúng ta là được bước vào đền thánh ưên Thiên đàng. Bởi đức tín, chúng ta đến gần Đức Chúa Trời ữong sự xưng tội, ca ngợi và cầu nguyện. Chúng ta không bị giới hạn vào một ngày ương năm, nhưng được phép bước vào Nơi Chí Thánh bất cứ lúc nào và hiểu được rằng chúng ta luôn luôn được nghênh đón. Đức Chúa Trời không còn phán: "Phải đứng cách xa"; Ngài phán: "Hãy dạn dĩ đến gần."
Luật pháp có núi Sinai của nó nhưng đức tín có núi Siôn của đức tin. Ngọn núi trên ười này làm biểu tượng về những phước hạnh tổng hợp của ân điển - mọi điều thuộc về chúng ta thông qua công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus Christ.
Luật pháp có Giêrusalem ưên đất, nhưng đức tin có kinh đô trên trời. Thành của Đức Chúa Trời Hằng sống, là thành có nhiều nền, và Đức Chúa Trời Là Kiến Trúc Sư và Thợ Xây của thành.
Khi bước vào trước hiện diện của Đức Chúa Trời, chúng ta ở ngay giữa một buổi nhóm họp uy nghiêm. Trước hết, có muôn vàn thiên sứ là những đấng mặc dầu không vướng bận tội lỗi nhưng họ không thể cùng chúng ta ca hát, vì họ không biết "niềm vui mừng sự cứu rỗi chúng ta đem đến."
12:23 Rồi chúng ta cùng ở đó với hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời. Đây là những thuộc viên của hội thánh, là Thân Thể và Tân Nương của Đấng Christ, những người đã qua đời kể từ ngày Lễ Ngũ Tuần và hiện nay đang vui hưởng hiện diện của Chúa cách có ý thức. Họ chờ Ngày thân thể họ sẽ được sống lại từ ương mồ mả Ương hình trạng vinh hiển và được tái hợp với tâm linh của họ.
Bởi đức tin, chúng ta thấy Đức Chúa Trời là Quan Án của mọi người. Bóng tối và cảnh ảm đạm không còn che khuất Ngài nữa; vinh hiển của Ngài thể hiện rõ ràng trước tầm nhìn của đức tin.
Các thánh đồ của Cựu Ước ở tại đó, là linh hồn người nghĩa được vẹn lành. Được xưng công bình bởi đức tín, họ đứng đó ương sự tinh sạch không tì vít vì giá ữị công tác của Đấng Christ đã được kể cho họ. Họ cũng chờ lúc mồ mả sẽ ưả lại những người nó đã giữ từ xưa, và họ sẽ nhận lấy thân thể vinh hiển.
12:24 Tại đó có Chúa Jẽsus, là Đấng Trung Bảo cùa Giao Ước Mới. Có sự
khác biệt giữa Môise là người trung bảo của Giao Ước Cũ với Chúa Jêsus là Đấng Trung Bảo của Giao Ước Mới. Môise làm người trung bảo đơn giản bằng cách nhận luật pháp của Đức Chúa Trời rồi giao lại cho dân Ysơraên. Ông là một người đi giữa hai bên, hay là đại diện của dân sự, dâng những của tế lễ để bới đó giao ước ấy được phê chuẩn.
Đấng Christ là Đấng Trung Bảo của Giao Ước Mới mang một ý nghĩa cao cả hơn nhiều. Trước khi Đức Chúa Trời có thể lập giao ước này cách công bình, Chúa Jêsus phải chịu chết. Ngài phải ấn chứng giao ước này bằng chính huyết Ngài và phó chính Ngài làm giá chuộc nhiều người (I.Timôthê 2:6).
1590
HÊBƠRƠ



HỀBƠRO
 1591
1590
HÊBƠRƠ



Ngài đã bảo đảm đem lại những phước hạnh của Giao Ước Mới cho dân sự Ngài bằng chính sự chết của Ngài. Ngài bảo đảm những phước hạnh này cho họ bằng sự sống bất tận của Ngài. Và Ngài gìn giữ dân sự Ngài để được hưởng các phước hạnh ấy giữa một thế giới thù địch bằng chức vụ hiện nay của Ngài bên hữu Đức Chúa Trời. Toàn bộ điều này được bao gồm ữong công tác trung bảo của Ngài.
Vẫn mang những vết sẹo của Gôgôtha, Chúa Jêsus được tôn cao bên hữu Đức Chúa Trời, được tôn làm Chúa và Cứu Chúa.
Chúng con nhìn lên chiêm ngưỡng Ngài tại đó,
Chiên Con đã bị giết thay cho những người được chọn của Ngài;
Và các thánh đồ Ngài sẽ nhanh chóng dự phần mọi vinh hiển Ngài,
Được đồng trị với Đầu và Chúa của họ.
- James G. Deck Cuối cùng, có huyết rưới ra, huyết fló tốt hơn huyết của Abên. Khi Đấng Christ thăng thiên, Ngài đã trình diện cho Đức Chúa Trời mọi giá trị của huyết Ngài đã đổ tại thập tự giá. Không hề có gợi ý nào cho rằng Ngài đã thực sự đem huyết của Ngài theo nghĩa đen vào Thiên đàng, nhưng những công đức của huyết Ngài đã được tỏ ra Ưong đền thánh này. Một lần nữa, Ị. G. Deck thể hiện chân lý này qua bài thơ:
Huyết báu của Ngài rưới ro tại đó,
Trước ngôi và trên ngôi;
Và những vết thương của Ngài trên Thiên đàng
Công bố công tác cửu rỗi đã làm trọn.
Huyết báu của Ngài được đối chiếu với huyết của Abên. Dù chúng ta hiểu câu này nói đến huyết của sinh tế Abên dâng lên hay huyết của chính Abên đã đổ ra bởi tay của Cain đi nữa, thì vẫn đúng rằng huyết của Đấng Christ nói cách đầy ơn hơn. Huyết từ sinh tế của Abên nói: "Đã che phủ tạm thời"; huyết của Đấng Christ nói: "Tha thứ đời đời." Huyết của chính Abên kêu lên: "Báo thù"; huyết của Đấng Christ kêu lên: "Thương xót, tha thứ và bình an."
12:25 Những câu kết thúc đoạn 12 đối chiếu sự khải thị của Đức Chúa Trời tại núi Sinai với khải thị của Ngài ưong và qua Đấng Christ. Không được xem nhẹ những đặc ân và vinh hiển vô song của đức tín Cơ Đốc. Đức Chúa Trời đang phán, mời gọi, và đang đeo đuổi. Từ chối Ngài tức là bị hư mất.
Những ai không vâng theo tiếng của Đức Chúa Trời như cách đã được nghe ương luật pháp thì bị hình phạt tương xứng. Đặc ân càng lớn, trách nhiệm càng cao. Trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã ban sự khải thị tốt nhất và tối hậu của Ngài. Những ai từ chối tiếng Ngài khi tiếng ấy giờ đây phán từ trời trong Tin Lành thì càng phải gánh lấy trách nhiệm lớn hơn những người đã vi phạm luật pháp. Không thể tránh được.
12:26 Tại núi Sinai, tiếng của Đức Chúa Trời gây ra động đất. Nhưng khi Ngài phán ương tương lai, tiếng của Ngài cũng sẽ tạo ra ưận "rúng động trời." Thật ra, điều này được tiên tri Aghê báo trước (2:6): "Còn một lần, khỏi ít lâu nữa, ta sẽ làm rúng động các từng ười và đất, biển và đất khô."
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Sự rúng động ười này sẽ xảy ra ưong thời kỳ từ lúc cất Hội Thánh Lên cho đến lúc chấm dứt vương quốc của Đấng Christ. Trước khi Đấng Christ đến để cai ưị, sẽ có những trận rúng chuyển ữong cõi thiên nhiên cả ưên đất lẫn ưên ười. Các hành tính sẽ bị dời khỏi quỹ đạo gây nên những ưận lụt kinh khiếp và biển gầm réo. Rồi đến lúc kết thúc Thời Trị Vì Thiên Hy Niên, đất, bầu trời của các tinh tú, và bầu trời khí quyển sẽ bị tiêu hủy bởi sức nóng kinh khiếp (Il.Pỉiierơ 3:10-12).
12:27 Khi Đức Chúa Trời phán: "Còn một lẩn nữa," Ngài đã tính trước sự dẹp bỏ hoàn toàn và chung cuộc cả ười lẫn đất. Biến cố này sẽ đập tan huyền thoại cho rằng những gì chúng ta có thể thấy, rờ và xử lý được mới là thật, còn những điều nào không thấy là không thật. Khi Đức Chúa Trời chấm dứt tiến trình sàng lọc và làm rúng động, chỉ những điều nào có thật mới còn lại.
12:28 Những ai còn đang ám ảnh với chủ nghĩa duy lễ nghi hữu hình và hiển nhiên của Do Thái giáo là đang bám vào những điều có thể bị làm cho rúng động. Tín hữu thật có một nước không hay rúng động. Điều này đáng phải thôi thúc sự thờ phượng và chúc tụng Chúa sốt sắng nhất. Chúng ta đừng nên ngừng lấy lòng kính sợ để ca ngợi Ngài.
12:29 Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt cho mọi người nào không chịu lắng nghe Ngài. Nhưng thậm chí đối với những người thuộc về Ngài, đức thánh khiết và cồng bình của
Ngài lớn lao đến nỗi chúng tạo ra Ương chúng ta lòng tôn kính sâu xa nhất.
D. Lời Khuyên về Những Ún Khác Nhau của Đấng ChPisl (13:117)
13:1 Phần sống đạo của thơ Hêbơrơ tiếp tục với sáu lời khuyên về các ơn đáng phải được phát triển. Trước hết là tình yêu thương anh em. Mọi tín hữu thật nên có ý thức về mối quan hệ gia đình và nhận biết được tình anh em ruột thịt bằng những lời nói và hành động yêu thương (I.Giăng 3:18).
13:2 Độc giả được khuyên phải tiếp đãi khách lạ. Có thể điều này chủ yếu nói đến những tín hữu chạy ưốn khỏi cuộc bắt bớ và rất khó tim được thức ăn chỗ ở; tiếp đãi họ tức là khiến nam nữ chủ nhà gặp nguy. Cũng có thể hiểu câu này là lời khích lệ tỏ lòng hiếu khách với bất kỳ tín hữu nào cần đến.
Luôn luôn có khả năng đầy hồi hộp ấy là khi tiếp đãi khách lạ như vậy, có lẽ chúng ta đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết! Đương nhiên điều này khiến chúng ta nhớ lại kinh nghiệm của Ápraham với ba người mà thực sự họ là thiên sứ (Sáng Thế Ký 18:1-15).^ Cho dẫu chúng ta chưa bao giờ tiếp đãi thiên sứ thật sự ưong nhà mình, nhưng chúng ta có những người nam nữ mà chính hiện diện của họ là lời chúc phước và ảnh hưởng tin kính của họ ưên gia đình của chúng ta có thể là những kết quả còn đến cõi đời đời.
13:3 Lời khuyên bảo thứ ba dặn chăm sóc cho những tín hữu bị tù. Điều này hầu như chắc chắn nói đến những người bị tù vì lời làm chứng cho Đấng Christ. Họ sẽ cần thức ăn, áo ấm, sách
1604
HÊBƠRƠ
1605
HÊBƠRƠ


để đọc, và Cần được khích lệ. Những tín hữu khác chưa bị tù sẽ gặp cám dỗ xui họ ẩn mình để ưánh mọi liên hệ với người bị tù như thế nhằm khỏi bị phạm tội đồng lõa. Họ nên nhở rằng khi viếng thăm những người mắc vòng xiềng xích, họ đang đến thăm Đấng Christ.
Cũng nên tỏ lòng thương xót với những người bị ngược đãi; một lần nữa, rõ ràng điều này muốn nói đến những Cơ Đốc nhân bị bắt bớ. Độc giả nên chống lại bất kỳ khuynh hướng nào muốn nít mình khỏi nguy hiểm khi đòi hỏi đến lòng thương xót như thế. Đối với chính chúng ta, có thể mở rộng ứng dụng câu này để bao gồm sự cảm thông cho mọi thánh đồ đang chịu khổ. Chúng ta nên nhớ mình "cũng ồ trong thân thể này" (Bản Anh ngữ) nên do đó cũng chịu cùng những hoạn nạn tương tự.
13:4 Mọi người cũng phải kính trọng hôn nhân. Chúng ta nên nhớ hôn nhân do Đức Chúa Trời thiết lập trước khi tội lỗi vào trong thế gian và đây là ý muốn thánh khiết của Ngài dành cho nhân loại. Xem hôn nhân là bất khiết -giống như cách nghĩ của những người khố tu - hoặc thậm chí đùa cợt trêu chọc nó, như cách đôi khi Cơ Đốc nhân thường làm, đều là những cách bị Kinh Thánh cấm.
Những người đã lập gia đình nên chung thủy với lời hứa nguyện của mình và bởi đó giữ chốn khuê phòng chớ có ô uế. Dầu hiện nay nếp sống buông thả đầy tự mãn của con người hiện đại trong lãnh vực này đang có, sự thật vẫn là: bất kỳ mối quan hệ tính dục nào ớ bên ngoài ranh giới hôn nhân đều là tội lỗi. Ngoại tình không phải là bệnh; đó là tội lỗi. Và đó là tội lỗi mà Đức Chúa Trời dứt khoát sẽ đoán phạt.
Không hình thức gian dâm nào thoát khỏi hình phạt được. Ngài đoán phạt nó Ương đời này - thông qua những bệnh tật ưong thân thể, gia đình tan vỡ, những đau khổ trong tinh thần và thần kinh, những biến dạng nhân cách. Nếu không được tha thứ bởi huyết của Đấng Christ, Ngài sẽ đoán phạt tội đó Ưong lửa đời đời.
Giám Mục thời Cải Chánh là Latimer đã nhắc nhở vị vua vô luân Henry vin về điều này cách đầy cáo ưách cũng như đầy can đảm. Ông dâng lên vua một quyển Kỉnh Thánh được đóng gói rất đẹp. Trên hộp có khảm dòng chữ: "Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình."
13:5 Phẩm hạnh thứ sáu cần vun đắp là thỏa lòng. Nên nhớ những môn đồ Do Thái giáo liên tục nói rằng: "Chúng ta có đền tạm, chúng ta có chức tế lễ. Chúng ta có những của tế lễ. Chúng ta có những nghi thức đẹp đẽ. Các anh có gì?" ở đây, tác giả lặng lẽ nói với Cơ Đốc nhân: Chớ tham tiền; hãy lấy điểu mình có làm đủ rồi. Tôi phải nói như thế! Điều Cơ Đốc nhân có là lớn hơn vô cùng so với điều tốt nhất của Do Thái giáo - cớ sao lại không thỏa lòng? Cơ Đốc nhân có Đấng Christ; và như vậy là đủ rồi.
Lòng tham tiền có thể là trở ngại lớn lao cho tín hữu. Một đồng xu bằng bạc nhỏ xíu đặt trước con mắt sẽ chặn ngang giữa mắt và mặt ười thể nào, thì lòng tham tiền cũng phá vỡ mối thông công với Đức Chúa Trời và cản trở tâm linh tiến bộ thể ấy.
Những sự giàu có tuyệt vời nhất mà một người có thể nắm bắt là có được chính Đấng đã hứa: "Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu." Trong tiếng Hylạp, sự phủ định mạnh mẽ được diễn tả bằng cách sử dụng hai hoặc nhiều từ ngữ phủ định. (Điều này trái ngược với cấu trúc văn phạm Anh ngữ ữong đó thể phủ định kép tạo thành lời khẳng định tích cực.) Trong câu này, cấu trúc câu nhấn rất mạnh: nó kết hợp năm từ phủ định để chỉ ra tình ừạng Đấng Christ không thể nào bỏ rơi những người thuộc về Ngài!
13:6 Thithiên 118:6 là lời tuyên xưng dạn dĩ của người có Đấng Christ: "Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được?" Sự thực là trong Đấng Christ, chúng ta có sự an ninh trọn vẹn, sự bảo vệ trọn vẹn, bình an trọn vẹn.
13:7 Độc giả được đặn phải nhớ đến những người hướng dẫn họ, là những giáo sư Cơ Đốc đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho họ. Sự cuối cùng đời họ là gì? Họ đã không quay trở lại với hệ thống của người Lêvi nhưng đã giữ lời tuyên xưng đức tín mình vững vàng cho đến cuối cùng. Có lẽ một số người đã tuân đạo vì cớ Đấng Chrỉst. Đức tin của họ là đức tin để ta bắt chước, đức tín bám vào Đấng Christ và giáo lý Cơ Đốc, đức tin đưa Đức Chúa Trời vào Ương mỗi bước đường đời sống. Không phải hết thảy chúng ta đều được kêu gọi vào những hình thức phục vụ giống nhau, nhưng hết thảy chúng ta đều được kêu gọi để sống cuộc đời có đức tin.
13:8 Mối liên kết của câu này với câu đi trước không rõ lắm. Có lẽ đom giản nhất là nên hiểu câu này tóm tắt sự dạy dỗ, mục tiêu và đức tin của những lãnh đạo ấy. Đây là ý chính ứong sự dạy dỗ cứa họ: Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hể thay đổi. Mục tiêu đời sống họ là Đức Chúa Jêsus Christ - hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hể thay đổi. Nền tảng đức tin của họ chính là Đức Chúa Jẽsus là Đấng Christ (Đấng Mêsỉa), hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hể thay đổi.
13:9 Tiếp theo đến lời cảnh cáo những sự dạy dỗ giả dối của chủ nghĩa duy luật. Những người bắt chước Do Thái giáo khăng khăng bảo sự thánh khiết gắn liền với những biểu hiện bề ngoài, chẳng hạn như thờ phượng theo lễ nghi những thức ăn tinh sạch. Thực tế thì sự thánh khiết được tạo ra bởi ân điển, chứ không bởi luật pháp. Luật pháp về thức ăn tinh sạch và không tính sạch là nhằm tạo ra sự tính sạch về lễ nghi. Nhưng đấy không phải là một với sự thánh khiết bề ương. Một người có thể tinh sạch về mặt lễ nghi thế nhưng vẫn đầy dẫy thù ghét và giả hình. Chỉ có ân điển Đức Chúa Trời mới có thể thôi thúc và ban quyền năng cho tín hữu sống thánh khiết. Lòng yêu mến Cứu Chúa là Đấng đã chết thay tội lỗi chúng ta sẽ thôi thúc chúng ta "sống ở đời này theo tiết độ, công bình, nhân đức" (Tít 2:12). Suy cho cùng, những quy tắc bất tận về thức ăn thức uống không đem lại ích lợi cho những người tuân giữ chúng.
13:10 Chúng ta đừng bỏ sót sự đắc thắng của những lời này: "Chúng ta có một cái bàn thờ." Đây là câu trả lời tín
quyết của Cơ Đốc nhân cho những lời chế nhạo liên tục của người bắt chước Do Thái giáo. Bàn thờ của chúng ta là Đấng Christ, và do đó nó bao gồm mọi phước hạnh được tìm thấy trong Ngài. Những ai có liên hệ với hệ thống tế lễ của người Lêvi thì không có phép dự phần những điều tốt hơn của Cơ Đốc giáo. Trước hết họ phải ăn năn tội và tin Chúa Jêsus làm Cứu Chúa và Chúa duy nhất của mình.
13:11 Dưới hệ thống dâng tế lễ, những con sinh nhất định phải bị giết, và huyết nó được chính tay thầy tế lễ thượng phẩm đem vào Nơi Chí Thánh để làm tế lễ chuộc tội. Thân thể nó phải đem ra một nơi xa khuôn viên Lều Tạm rồi thiêu đi. Bên ngoài trại quân có nghĩa là bên ngoài bờ rào bao quanh hành lang đền thờ.
13:12 Những con sinh bị thiêu bên ngoài ữại quân làm một hình bóng; Chúa Jêsus là hình thật. Chúa Jêsus bị đóng đinh ở bên ngoài vách thành Giêrusalem. Nơi đây, ở bên ngoài trại quân của Do Thái giáo có tổ chức kia. Ngài đã lấy huyết mình làm cho dân nên thánh.
13:13 Áp dụng dành cho độc giả đầu tiên của thơ tín Hêbơrơ là thế này: họ phải đoạn tuyệt rõ ràng dứt khoát với Do Thái giáo. Họ nên quay lưng lại một lần đủ cả với các của tế lễ ưong đền thờ và nhận lấy công tác đã hoàn tất của Đấng Christ làm của tế lễ đầy đủ cho họ.
Áp dụng cho chúng ta cũng tương tự: trại quân ngày nay là toàn bộ hệ thống tôn giáo nào dạy về sự cứu rỗi bởi việc làm, bởi tính cách, bởi nghi lễ hay bởi các thánh lễ. Đây là hệ thống giáo hội thời hiện đại cùng với chức tế lễ do con người phong chức, những ượ huấn cụ để thờ phượng, và những cái bẫy lễ nghi. Đây là Cơ Đốc giáo giới đã bại hoại, một giáo hội không cỏ Đấng Christ. Chúa Jêsus ở bên ngoài và chúng ta nên đi tới cùng Ngài, đồng chịu điểu sỉ nhục.
13:14 Giêrusalem là thành rất yêu đấu trong tấm lòng của những người phục vụ tại đền thờ. Đây là trung tâm địa lý của "Ưại quân" họ. Cơ Đốc nhân không có một thành nào như thế trên đất; lòng Cơ Đốc nhân chăm chú vào thành ưên ười, là Giêrusalem mới, là nơi Chiên Con đang ngự trong muôn vàn vinh hiển.
13:15 Trong Tân Ước, mọi tín hữu đều là thầy tế lễ. Họ là những thầy tế lễ thánh, đi vào đền thánh của Đức Chúa Trời để thờ phượng (I.Phierơ 2:5), và họ là những thầy tế lễ nhà vua đi vào ương thế gian để làm chứng (I.Phierơ 2:9). Có ít nhất ba của tế lễ mà mỗi một tín hữu kiêm thấy tế lễ phải dâng lên. Thứ nhất, có của tế lễ bằng chính con người của tín hữu ấy (Rôma 12:1). Sau đó, ở đây trong câu 15 nói đến của tế lễ thứ nhì: của tế lễ bằng lời ngợi khen. Tế lễ này được dâng lên cho Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus. Mọi lời ngợi khen và cầu nguyện của chúng ta đều qua Ngài trước khi đến với Đức Chúa Cha; Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Lớn của chúng ta loại bỏ mọi điều bất khiết và bất toàn rồi thêm chính phẩm hạnh của Ngài vào đó.
Mọi lời cầu nguyện và ca ngợi của chúng ta
Được Đấng Christ đổ thêm dầu thơm ngọt ngào của Ngài vào; Và lư hương dâng lên tình yêu Thiêu hóa hết những mùi hương
này.
- Mary B. Peters Tế lễ bằng lời ngợi khen chính là bông trái của môi miệng nào xưng danh Ngài ra. Sự thờ phượng duy nhất mà Đức Chúa Trời đón nhận chính là sự thờ phượng tuôn tràn từ môi miệng đã được cứu chuộc.
13:16 Của tế lễ thứ ba là dâng hiến của cải của chúng ta. Chúng ta phải sử dụng của cải vật chất của mình để làm việc lành, và chia sẻ với những người túng thiếu. Đức Chúa Trời rất đẹp lòng của tế lễ dường ấy. Đây là điều trái ngược với tích lũy cho riêng mình.
Dòng dõi thầy tế lễ được xức dầu của Đức Chúa Trời
Sẽ không bao giờ qua đi;
Họ đứng trước mặt vinh hiển Ngài
Phục vụ Ngài ngày đêm.
Dầu lý luận lên tiếng mê sảng,
Và lòng vô tín tuôn trào như nước
lũ,
Hiện, sẽ và luôn có cho đến cuối cùng,
Những thầy tế lễ ẩn khuất của Đức Chứa Trời.
Cặn bã trần gian nơi những linh hồn được chọn của Ngài
Bị thiêu đốt trong lửa thánh,
Và tấm lòng họ dâng lên đến chính nơi lòng Chúa
Trong ngọn lửa của nỗi khao khát sâu xa;
Mùi hương từ sự thờ phượng của
họ
Đầy dẫy Nơi Chí Thánh trong đền
thờ Ngài;
Những bài ca kỳ diệu của họ tràn
ngập Thiên đàng,
Bài hát mới vui mừng về ân điển.
- Gerhard Tersteegen 13:17 Trong câu 7 và 8, độc giả được dặn phải nhớ đến những lãnh đạo ngày trước của họ. Giờ đây họ được dạy phải vâng lời những lãnh đạo hiện nay của họ. Chắc câu này nói chủ yếu đến những trưởng lão ương hội thánh địa phương. Những người này đóng vai ưò người đại diện của Đức Chúa Trời ương hội chúng. Thẩm quyền đã được ừao cho họ, và tín hữu phải chịu phục dưới thẩm quyền này. Là những người chăn bầy nhỏ, các trướng lão phải tỉnh thức về lỉnh hổn của bầy. Họ sẽ phải khai trình với Đức Chúa Trời Ương ngày hầu đến. Họ sẽ khai ưình cách vui mừng hoặc buồn rầu, tùy thuộc vào tiến bộ thuộc linh của những người được họ chăm sóc. Nếu họ phải khai trình cách buồn rầu, điều đó có nghĩa đã mất phần thưởng dành cho những thánh đồ có liên quan với họ. Vì vậy, điều ích lợi cho mọi người ấy là nên tôn Ưọng những đường hướng thẩm quyền do Đức Chúa Trời đã thiết lập.
IV. LỜI CHÚC PHƯỚC KẾT THÚC (13:18-25)
13:18 Khi sắp kết thúc bức thơ, tác giả ghi thêm lời kêu gọi riêng để độc giả cầu nguyện cho mình. Phần còn lại của bức thơ này gợi ý có lẽ ông đang bị những người chỉ ưích công kích. Chúng
ta có thể đoán những người chỉ trích này là ai - là những người đang ép buộc người ta quay trở lại sự thờ phượng của Giao Ước Cũ. Bất chấp mọi lời vu cáo, ông vẫn phản kháng rằng lương tâm ông trong sạch và lòng khao khát của ông là thanh khiết.
13:19 Thêm một nguyên nhân nữa để cầu nguyện cho ông ấy là để ông có thể được đến cùng họ sớm hơn. Có lẽ điều này nói đến việc thả khỏi tù. Chúng ta không làm gì được hơn là phỏng đoán Ý này.
13:20 Tiếp theo ông ghi thêm một trong những lời chúc phước đẹp đẽ nhất của Kinh Thánh - lời chúc phước được đứng ngang hàng với Dânsố Ký 6:24-26; n.Corinhtô 13:14; và Giuđe 24,25. LỜI chúc phước này được dâng lên Đức Chúa Trời bình an. Như đã nói, các thánh đồ Cựu Ước chưa bao giờ có sự bình an trọn vẹn của lương tâm. Nhưng dưới Giao Ước Mới, chúng ta được bình an với Đức Chúa Trời (Rôma 5:1) và được sự bình an của Đức Chúa Trời (Philíp 4:7). Câu này tiếp tục giải thích bình an này chính là bông trái từ công việc của Đấng Christ. Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Jêsus của chúng ta từ kẻ chết sống lại để làm dấu hiệu chứng minh công tác của Ngài trên thập tự giá giải quyết xong vấn đề tội lỗi một lần đủ cả.
Đấng Christ, là Đấng Chăn Chiên hiền lành, đã phó mạng sống Ngài vì chiên (Giăng 10:11). Là Đấng Chăn Chiên lớn, Ngài đã sống lại từ kẻ chết sau khi đã làm ữọn sự cứu chuộc (Hêbơrơ 13:20). Là Đấng Làm Đầu Các Kẻ Chăn Chiên, Ngài sắp tái lâm để ban thướng cho tôi tớ Ngài (IPhỉerơ 5:4). Chúng ta thấy Ngài là Đấng Chăn Chiên hiền lành ưong Thithiên 22, là Đấng Chăn Chiên Lớn Ưong Thithiên 23, và là Đấng làm đầu những kẻ chăn chiên ừong Thithiên 24.
Ngài đã được đem ra khỏi từ trong kẻ chết theo giao ước đời đời. Wuest nhận định về cụm từ này:
Tân ước được gọi là giao ước đời đời, trái ngược với Giao Ước Thứ Nhất là giao ước mang bản chất nhất thời. Chính trong phạm vi giao ước đời đời mà Đấng Mêsia sau khi đã chết thay con người tội lỗi đã được khiến sống lại từ giữa vòng những kẻ chết. Ngài không thể làm thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mênchixêđéc nếu không sống lại từ kẻ chết. Con người tội lỗi cần một Thầy Tế Lễ hằng sống để ban sự sống cho những tội nhân chịu tin Ngài, chứ không cần một thầy tế lễ chết chỉ biết cầu thay cho tội lỗi của mình. Vì vậy, trong Tân Ước đã quỵ định thầy tế lễ dâng chính mình Ngài làm của lễ sẽ được khiến sống lại từ kẻ chết}7
13:21 Lời cầu nguyện bắt đầu ữong câu 20 chính là để các thánh đồ được trang bị mọi sự lành đặng làm thành ý muốn của Đức Chúa Trời. Có một sự kết hợp lạ lùng ở đây giữa Đức Chúa Trời và con người. Đức Chúa Trời ừang bị chúng ta bằng mọi việc lành. Đức Chúa Trời hành động trong chúng ta để làm thành những điểu đẹp ý Ngài. Ngài làm việc ấy bởi Đức Chúa Jêsus Chrisỉ. Sau đó chúng ta làm theo ý muốn Ngài. Nói cách khác, Ngài đặt lòng khao khát ưong chúng ta; Ngài ban quyền năng cho chúng ta để thực hiện được niềm
khao khát ấy; sau đó chúng ta thực hiện và Ngài ban thưởng cho chúng ta.
Lời cầu nguyện kết thúc với câu công nhận Đức Chúa Jêsus là xứng đáng được vinh hiển đời đời vô cùng.
Xứng đáng được tôn quý và ca ngợi,
Xứng đáng được mọi người chúc tụng;
Chủ đề bất tận của các từng trời: Lạy Chúa Jêsus: Ngài xứng đáng được ca ngợi.
- ĩrances Ridley Havergal 13:22 Giờ đây tác giả khuyên độc giả tiếp nhận lời khuyên trong thơ của ông, tức là bỏ tôn giáo duy lễ nghi và hết lòng chân thật bám chắc vào Đấng Christ.
Ông nói bức thơ của mình là ngắn ngủi và quả thật vậy, khi nghĩ hẳn ông còn nói được biết bao nhiêu điều nữa về hệ thống của người Lêvi và được ứng nghiệm việc nó ữong Đấng Christ.
13:23 Câu nhắc anh em chúng ỉa là Timôthê đã được thả ra ở đây giúp khẳng định quan điểm của những người cho rằng Phaolô viết thơ này. Còn thêm một chi tiết nữa là tác giả định cùng đi với Timôthê, một dấu hiệu khả dĩ để chỉ đến Phaolô. Nhưng chúng ta không thể biết chắc, vì vậy tốt nhất nên bỏ ngỏ vấn đề này.
13:24 Những lời chào thăm được gởi đến mọi lãnh đạo Cơ Đốc và hết thảy các thánh đồ. Chúng ta đừng bỏ sót nhiều chi tiết nhỏ về phép ứng xử lịch sự Cơ Đốc ương các Sách Thơ Tín, và nên bắt chước những hành vi ấy trong thời chúng ta.
Một số tín hữu từ Italy đang ở với tác giả, và họ cũng muốn gởi lời chào thăm. Điều này gợi ý thơ được viết gởi đến Italy hoặc viết từ nơi đó.
13:25 Thật hết sức thích hợp để bức thơ nói về Giao Ước Mới này kết thúc với âm điệu của ân điển: Nguyền xỉn ân điển ở với anh em hết thảy. Giao Ước Mới là giao ước vô điều kiện của ân điển tặng không, nói ra ơn vô biên của Đức Chúa Trời dành cho những tội nhân không xứng đáng thông qua công tác hy sinh của Chúa Jêsus Christ. Amen.
Sứ ĐIỆP CỦA THƠ HÊBƠRƠ CHO NGÀY NAY
Thơ gởi cho người Hêbơrơ có sứ điệp nào cho chúng ta trong thế kỷ hai mươi này?
Dầu Do Thái giáo không phải là tôn giáo chi phối ngày nay như trong thời kỳ đầu của hội thánh, thế nhưng tính thần duy luật đã lan tràn khắp Cơ Đốc giáo giới. Trong quyển sách nhỏ nổi tiếng, nhan đề Lấy Lòng Ngây Thẳng Giảng Dạy Lời của Lẽ Thật (Rightly Dividing the Word of Truth), Dĩ. c. ì. Scoĩìeld viết:
Có thể nói chắc chắn rằng tình trạng lùm cho Hội Thánh Bắt Chước Do Thái Giáo đã ngăn trở tiến triển, làm hỏng sứ mạng, phá hủy đời sống thuộc linh của hội thánh còn mạnh hơn mọi nguyên nhân khác cộng lại. Thay vì theo đuổi con đường đã chỉ định cho hội thánh để phân rẽ khỏi thê gian và bước theo Chúa trong tiếng gọi thiên thượng của mình, hội thánh lại sử dụng Kinh Thánh của người Do Thái để tự biện minh việc hạ thấp mục đích của mình xuốnt> chỗ chỉ còn ỉà khai sáng văn minh cho thế giới, góp nhặt
của cải, sử dụng những nghi thức uy nghi, xây cất nhiều giáo đường nguy nga... và chia rẽ tình anh em bình đẳng trở thành "hàng giáo phẩm" và "hàng giáo dân.38
Thơ Hêbơrơ kêu gọi chúng ta phân rẽ khỏi mọi hệ thống tôn giáo không tôn kính Đấng Christ làm Chúa và Cứu Chúa duy nhất cũng như không công nhận công tác làm của lễ chuộc tội một lần đủ cả của Ngài.
Thơ Hêbơrơ dạy chúng ta những hình và bóng của hệ thống Cựu Ước đã được ứng nghiệm Ương Chúa chúng ta. Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Lớn của chúng ta. Ngài là của Tế Lễ Hy Sinh của chúng ta. Ngài là Bàn Thờ của chúng ta. Ngài hầu việc trong đền thánh trên trời và chức tế lễ của Ngài không bao giờ kết thúc.
Thơ dạy mọi tín hữu đều là thầy tế lễ, và họ bởi đức tín có quyền lập tức đến trước hiện diện của Đức Chúa Trời vào bất cứ lúc nào. Họ dâng những của té lễ bằng chính con người họ, bằng lời ngợi khen của họ và của cải của họ. David Baron viết: Chấp nhận khuôn mẫu chức tế lễ Lêvi trong Hội Thánh Đấng Christ, điêu mà chủ nghĩa duy lễ nghi đã nỗ lực thực hiện, chẳng khác gì dùng những bàn tay bất khiết để nỗ lực kết lọi bức màn mà Đức Chúa Trời đầy ơn và bằng lòng giảng hòa đã đích thân xé đôi; và chẳng khác gì đang nói: "Đứng tránh ra, đìừig đến gần Đức Chúa Trời" với những người "đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi.39
Thơ Hêbơrơ dạy rằng chúng ta có toột giao ước tốt hơn, một Đấng Trung
Bảo tốt hơn, một sự trông cậy tốt hơn, những lời hứa tốt hơn, một quê hương tốt hem, một chức tế lễ tốt hơn, và của cải tốt hơn - tốt hơn cả điều tốt nhất mà Do Thái Giáo có thể ban cho. Thơ bảo đảm với chúng ta rằng chúng ta có sự cứu chuộc đời đời, sự cứu rỗi đời đời, có giao ước đời đời, và có cơ nghiệp đời đời.
Thơ nghiêm ừang cảnh cáo tội bội đạo. Nếu ai tuyên bố mình là Cơ Đốc nhân, gắn bó với hội thánh Cơ Đốc, rồi từ bỏ Đấng Christ và gia nhập hàng ngũ kẻ thù của Chúa, thì một người như thế không thể nào ăn năn được nữa.
Thơ gởi người Hêbơrơ khích lệ Cơ Đốc nhân thật bước đi bởi đức tín chứ không bởi mắt thấy vì đây chính là đời sống làm đẹp lòng Đấng Christ. Thơ cũng khích lệ chúng ta nhịn nhục đứng vững vàng giữa những sự chịu khổ, thử thách và bắt bớ để có thể nhận lấy phần thưởng đã hứa ban.
Thơ Hêbơrơ dạy vì cớ Cơ Đốc nhân nhận rất nhiều đặc ân, nên cũng có trọng ưách hết sức đặc biệt. Những sự ưu việt của Đấng Christ khiến họ trở thành một dân được hưởng ơn lớn nhất ương thế gian. Nếu lãng quên những đặc ân như thế, họ sẽ bị mất mát tương xứng tại Ngai Đoán Xét của Đấng Christ. Họ sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn những người sống dưới luật pháp; và sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn trong ngày hầu đến.
"Vậy nên chúng ta hãy ra ngoài Ưại quân, đặng đi tới cùng Ngài, đồng chịu điều sỉ nhục" (13:13).
CHÚ THÍCH
'(3:ố) Bản Kinh Thánh NU bỏ qua chữ "cho đến cuối cùng."
2(3:18) Arthur T. Pierson.
3(4:15) Các nhà thần học tóm tắt giáo lý nói về vấn đề Đấng Christ có thể phạm tội được hay không ưong hai cụm từ tiếng Latín: "non posse peccare" — không thể phạm tội được và "posse non peccare" — có thể không phạm tội. Sự dạy dỗ đúng ấy là non posse peccare: Ngài không thể phạm tội được.
4(4:lỏ) G. Ganipbeli Morgan, "Choice Gleanỉngs Calendar."
5 (6:2) Những chữ này không giống y nguyên ừong nguyên bản: chữ bình thường chỉ về "các phép báptêm" là chữ baptisma; chữ được dùng ở đây là' baptismoi," những sự tẩy rửa theo lễ nghi."
6(ố:3) Bần văn đại đa số ghi: "Chúng ta hãy làm điều đó..."
7(6:6) Chú thích ngoài lề của bản NKJV là cách dịch hay hơn (vì hình thức và văn mạch là giống y như các mệnh đề trước đó): "và lại vấp ngã."
8(6:18) Đại đa số các thủ bản ghi là "Chúng ta có sự yên ủi lớn mạnh" (lối trình bày), chứ không phải là "có thể được sự yên ủi lớn mạnh" (thể giả định). Thậm chí cách ghi thứ nhất còn chắc chắn hơn.
9(6:20) D. Anderson-Berry, Pictures ỉn the Acts, trang 36 trở đi.
10(7:20) A. w. Rainsbury, "Able to Save to the Uttermost," The Keswick Week, 1958, Ừang78.
"(7:21) George Henderson, Studies in the Epistle to the Hebrews, trang 86.
12(8:6) w. H. Griffith Thomas, He-brews: A Devotional Commentary, ừang 103.
l3{8:8) Henderson, Hebrevvs, trang
92.
14(9:4) Chữ thnmỉaterìon là một vật hay một nơi để đốt hương.
15(9:11) Bản Kinh Thánh NU ghi là "đã đen."
ló{9:13) Ị. Gregory Mantle, Better Things, Ưang 109.
^(9:15) Kenneth s. Wuest, Hebrews in the Greek New Testament, trang 162, 163
18(10:10) George M. Landis, Epistíe to the Hebrews: Ôn to Maturity, ữang Hò.
19(10:11) Alexanđer Balmain Bruce, The Epistle to the Hebrevvs: The First Apology for Christianity, ữang 34.
20(10:37) Marvin Vincent, Word Studies in the New Testament, 11:1150.
21(10:37) A. ). Pollock, Modernism Versus the Bible, ữang 19.
22(10:38) Bản Kinh Thánh NU ghi là: "người công bình của ta."
23(11:21) c. H. Mackintosh, Genesis to Deuteronomy: Notes ôn the Pentateuch, trang 133.
24(11:22) VVilliam Lincoln, Lectures ôn the Epistle to the Hebrews, trang 106.
25(1 1:35) G. H. Morrison, "Morrison ôn Luke," The Glasgow Pulpit Series, 1:42.
2Ồ(11:37) Bản Kinh Thánh phê bình (NU) không có chữ "bị cám đỗ."
*7(11:37) William G. Moorehead, Outline Stuđies in the New Testament. Philippians to Hebrews, trang 248.
Z8(12:2) A. B. Bruce, Hebrews, trang 415,416.
*9(12:10) J. H. Jowett, Life in the Heights, ưang 247, 248.
^0(12:11) Leslie VVeatherhead, Prescriptíon for Anxiety, trang 32.
31(12:11) c. H. Spurgeon, "Choice Gleanings Calendar."
32(12:13) George Williams, The Stu-dent's Commentary ôn the . Holy Scriptures, ữang 989.
"(12:13) G.H. Lang, The Epistle to the Hebrews, trang 240, 241.
34(12:14) Wuest, Hebrews, Ưang 222.-
35(12:20) Những chữ "hoặc bị bắn tên" không có ương hầu hết các thủ bản, kể cả bản cổ nhất. Rất có thể chúng được thêm vào sau này.
36(13:2) Người ta cho rằng một Ương ba vị thiên sứ này là Thiên Sứ của Đức Giêhôva, tức là Đấng Christ tiền nhập thể.
37(13:20) Wuest, Hebrews, trang 242.
38	Phụ Lục, c. ì. Scofield, Rightly Di-
viding the Word of Truth, ữang 17.
39	Phụ Lục, Davỉd Baron, The New
Order of Priesthood, ưang 39, 40.
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THƠ CỦA GIACƠ

Giới Thiệu
"Giacơ là một truyền đạo rao giảng như một tiên tri... bằng ngôn ngữ hùng hồn
mà ngoại trừ các bài giảng của Chúa Jêsus thì không vãn phẩm Cơ Đốc đầu tiên
nào sánh bằng."	- Theodor Zahn
I. Vị Trí Độc Đáo Trong Kinh Thánh
Lời Martin Luther đánh giá thấp thơ Giacơ như là "một Thơ Tín hoàn toàn rơm rác" thật sai lầm đến chết người! Hiểu lầm của Luther đối với lời dạy của Giacơ về các việc lành, giữa trận chiến khủng khiếp của những Nhà cải Chánh với những người dạy sự cứu rỗi bởi đức tin kèm với việc làm, đã khiến ông mắc sai lầm tại đây. Ông không phải là người duy nhất đánh giá sai bức thơ có sớm nhất trong Các Thơ Tín Cơ Đốc. Có người gọi sách này là "một xâu ngọc trai," gợi ý rằng thơ này không hề mạch lạc, nhưng chỉ là những phân đoạn được triển khai kỹ đem xâu lại với nhau!
Thực ra, sách ngắn ngủi này là kiệt tác trong văn phẩm giáo huấn. Nó mang âm hưởng Do Thái mạnh mẽ, thậm chí còn gọi hội chúng Cơ Đốc nhân (2:2, Hy văn) là "nhà hội" - thuần túy là một từ ngữ Hy văn chỉ về hội chúng nhưng đã nhanh chóng được sử dụng độc quyền chỉ về hội chúng Do Thái giáo, như ngày nay đang có.
Giacơ đã ba mươi lần dùng cõi thiên nhiên để minh họa chân lý thuộc linh trong năm đoạn ngắn ngủi này. ở đây, chúng ta được nhắc nhở về sự dạy dỗ của Chúa chúng ta.
Đây là một thơ tín hết sức thực tiễn. Thơ giải quyết một số đề tài ít được mến mộ, chẳng hạn như kiềm giữ lưỡi mình, nguy hiểm của việc quỵ lụy người giàu, và nhu cầu phải chứng minh đức tin thật của chúng ta bằng đời sống mình.
li. Quyển Tác Giả
Rất nhiều tên gọi trong Kinh Thánh đã bị thay đổi trong hành ừình từ tiếng Hibálai sang tiếng Hylạp, tiếng Latin và tiếng Pháp sang tiếng Anh. Không một tên gọi nào khác với gốc của nó hơn tên "Giacơ," là tên được dịch sang tiếng Hylạp là "Jakobos," ra từ chữ Hibálai Yaakov ("Giacốp"). Tên Giacốp ("Giacơ") rất phổ biến giữa vòng người Do Thái, và có bốn người mang tên đó trong Tân Ước. Mỗi người đều được đề nghị là tác giả của thơ này, nhưng với nhiều mức độ khác nhau về tính chắc chắn và sự hậu thuẫn của giới học giả.
1.	Sứ đồ Giacơ, con của Xêbêđê và anh của Giăng (Mathiơ 4:21). Nếu sứ đồ Giacơ là tác giả, thì ắt đã không phải ngần ngại chấp nhận thơ này lâu đến như vậy (xem phần dưới đây). Hơn nữa, Giacơ tuân đạo vào năm 44 S.C., và như vậy chắc trước khi viết ra sách này.
2.	Giacơ con của Aphê (Mathiơ 10:3). Hầu như không ai biết đến ông ngoại trừ ông có tên trong các đanh sách của các sứ đồ. Sự kiện tác giả có thể gọi chính mình là "Giacơ" mà
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không kèm theo danh xưng nào để phân biệt chứng tỏ ông là người được biết đến rất rõ tại thời điểm ấy.
3.	Giacơ cha của Giuđe (không phải íchcariốt, Luca 6:16). Nhân vật này còn ít được biết đến hơn, nên có thể loại ra cách an toàn.
4.	Giacơ em ữaỉ cùng mẹ khác cha của Chúa chúng ta (Mathiơ 13:35; Galati 1:19). Nhân vật này hầu như chắc chắn là tác giả của thơ tín chúng ta ở đây. Ông nổi tiếng, nhưng rất khiêm tốn, vì không nhắc đến mối quan hệ thuộc thể của mình với Đấng Christ (cũng xem Phần Giới Thiệu thơ Giuđe). Ông là chủ tọa Giáo Hội Nghị Gỉêrusalem và ở lại tại thành phố đó cho đến khi qua đời. Ồng nổi tiếng là Cơ Đốc nhân rất đậm nét Do Thái giáo, có nếp sống cực kỳ nghiêm khắc. Nói ngắn gọn, ông được lịch sử ựosephus) và truyền thống giáo hội nhớ đến như là một Cơ Đốc nhân chắc chắn đã viết một thơ tín như thế này.
Bằng Chứng Ngoại Tại Thơ Giacơ nhận một ương những ngoại chứngyéu nhất, chỉ được các giáo phụ đầu tiên ám chỉ đến chứ không trích dẫn. Thơ này cũng không có mặt trong Bộ Kinh Điển Muratorian. Chắc có lẽ vì thơ này từ Giêrusalem, gởi cho những người Do Thái ở Đông Phương và trong mắt nhiều người, dường như thơ này nói ngược lại với Phaolô về sự xưng nghĩa bới đức tin.
Tuy nhiên, thơ Giacơ được trích đẫn bởi Cyril ở Giêrusalem, Gregoiy ở Nazianzus, Athansius và Jerome. Eusebius cho chúng ta biết Giacơ thuộc ương số những sách bị một số Cơ Đốc nhân phản đối [antílegomena), nhưng chính ông đã trích dẫn sách Kinh Thánh này.
Bằng Chứng Nội Tại
Nội chứng cho thơ Gỉacơ rất mạnh mẽ. Nó phù hợp với những điều chúng ta biết về phong cách của Giacơ từ sách Côngvụ Các Sứ Đồ và Galati, và cũng hòa hợp với lịch sử của Cuộc Tản Lạc được biết đến từ các nguồn khác. Không có lý do nào để giả mạo một sách như thế; sách không chứa đựng những phần bổ sung giáo lý chính yếu nào (như cách của người giả mạo tà giáo ổ thế kỷ thứ hai luôn thực hiện). Josephus cho chúng ta biết Giacơ có danh tiếng rất tốt vì lòng sốt sắng với luật pháp giữa những người Do Thái, nhưng chịu tuân đạo vì làm chứng cho Đấng Mêsia của mình trong khi bị cấm làm chứng như vậy. Sử gia Do Thái này nói Giacơ bị ném đá theo lệnh của thầy tế lễ thượng phẩm Anania. Eusebius cho chúng ta biết Giacơ bị ném từ nóc đền thờ xuống và cuối cùng bị đánh bằng gậy cho đến chết. Hegesippus kết hợp cả hai lời truyền khẩu này lại.
Lập luận cho rằng bút pháp Hylạp của thơ Giacơ là "quá hay" đối với một người Do Thái tại xứ Palestine sẽ tỏ ra thiếu hiểu biết không đáng có về tài năng trí tuệ lạ thường của những người được chọn. III. Thời Điểm Viết
Josephus nói Giacơ bị giết vào năm 62 S.C., vì vậy thơ Giacơ đã viết trước đó. Vì thơ này không nói gì đến những quyết định về luật pháp được ban bố tại
Giáo Hội Nghị Giêrusalem (năm 48 hoặc 49 S.C.), là cuộc họp do Giacơ chủ tọa (Côngvụ 15), nên thường được chấp nhận thời điểm viết giữa năm 45 và 48 s.c.
IV. Bối Cảnh Và Chù Để
Tuy có thể đây là sách đầu tiên được viết ra của Tân Ước, và bởi đó mang âm hưởng mạnh mẽ của Do Thái giáo, nhưng không được phép hạ thấp những lời giáo huấn của sách xuống một thời đại khác. Có thể áp dụng những giáo huấn ấy cho thời chúng ta ngày nay, và hết sức cần thiết.
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Để đạt được mục tiêu, Giacơ dựa nhiều vào những lời dạy dỗ của Chúa Jêsus ữong Bài Giảng Trên Núi. Có thể dễ dàng nhìn thấy điều này qua những sự đối chiếu sau:
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Người Làm Cho
3:17,18
5:9
Hòa Thuẫn




Đoán Xét


Người Khác
4:11,12
7:1-5
Kho Báu

6:19
Bi Ten Rét
5:2


Các Lời Thề
5:12
5:33-37
Trong thơ thường xuyên nhắc đến Luật Pháp. Luật Pháp được gọi là "luật pháp trọn vẹn" (1:25), "luật pháp tôn Ưọng" (Bản Anh ngữ ghi là "luật pháp nhà vua" - 2:8), và "luật pháp tự do" (2:12). Giacơ không dạy rằng độc giả của ông phải ở dưới luật pháp để được cứu, cũng không dạy luật pháp là quy tắc sống. Đúng hem, nhiều phần luật pháp được trích dẫn như là lời giáo huấn công bình cho những người ở dưới ân điển.
Trong Giacơ có rất nhiều điểm tương đồng với sách Châmngôn. Giống như Châmngôn, bút pháp của ông cộc lốc, sống động, giàu hình ảnh và khó lập bố cục. Từ ngữ khôn ngoan xuất hiện rất thường xuyên.
Một chữ chìa khóa khác nữa trong Giacơ là chữ "anh em." Chữ này xuất hiện mười lăm lần, và nhắc chúng ta nhớ Giacơ đang viết cho các tín hữu, dẫu nhiều lúc ông cũng viết cho những người chưa tin Chúa nữa.
Xét trên một số phương diện, thơ Giacơ là thơ độc đoán nhất trong Tân Ước. Nói vậy là gì Giacơ đưa ra các chỉ thị nhiều hơn bất kỳ tác giả nào khác. Chỉ ương 108 câu ngắn ngủi, có đến năm mươi bốn mạng lịnh (ở thể mệnh lệnh cách).
BÔ CỤC
ì. LỞI CHÀO THĂM (1:1)
li. NHỮNG THỬ THÁCH VÀ NHỮNG CÁM Dỗ (1:2-17) IU. LỞI ĐỨC CHÚA TRỜI
IV.	LÊN ÁN Sự THIÊN VỊ (2:1-13)
V.	ĐỨC TIN VÀ VIỆC LÀM (2:14-26)
VI.	LƯỠI: CÁCH SỬ DỤNG VÀ LẠM DỤNG LƯỠI (3:1-12)
VII.	Sự KHÔN NGOAN: THẬT VÀ GIẢ (3:13-18)
VIII.	THAM LAM: NGUYỀN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP (Đoạn 4)
IX.	NGƯỜI GIÀU VÀ Sự HỐI TIẾC HẦU ĐẾN CỦA HỌ (5:1-0)
X.	LỞI KHUYÊN NHỊN NHỤC (5:7-12)
XI.	Sự CẦU NGUYỆN VÀ sự CHỮA LÀNH KÈ BỆNH (5:13-20)
IV.	CHÚ
I. LỜI CHÀO THẢM
1:1 Tác giả giới thiệu mình là Giacơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jẽsus Christ. Nếu tác giả là anh em cùng mẹ khác cha của Chúa, như cách chúng ta vẫn tin, thì đã có sự thay đổi kỳ diệu trong đời sống ông. Đã có lần ông không tín nơi Chúa Jêsus (Giăng 7:5). Có lẽ ông cũng đồng quan điểm xem Chúa Jêsus đã mất trí (Mác 3:21). Nhưng Chúa chúng ta kiên nhẫn gieo hạt giống đạo. Dầu không được hoan nghênh, Ngài vẫn dạy các nguyên tắc vĩ đại của Nước Đức Chúa Trời. Sau đó, hạt giống đạo đâm rễ trong đời sống của Giacơ. Sự biến đổi mạnh mẽ đã xảy ra. Con người hoài nghi đã tíở thành một tôi tớ. Và ông không hổ thẹn để nói như thế!
Bằng cách gọi mình là tôi tớ của Đức Chúa Trời và của Đức Chúa Jẽsus Chrỉst, Giacơ đã đặt chính xác Đức Chúa Trời và Chúa Jêsus trên cùng một bình diện như những Đấng bình đẳng nhau. Ông tôn kính Đức Chúa Con giống y
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như tôn kính Đức Chúa Cha (Giăng 5:23). Giacơ biết rằng "không ai được làm tôi hai chủ" (Mathiơ 6:24). Thế nhưng ông nói mình là tôi tớ của Đức Chúa Trời và tôi tớ của Chúa Jêsus. ở đây không có gì mâu thuẫn vì Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con là những Đấng đồng bình đẳng.
Thơ được gởi cho mười hai chỉ phái ở tan lạc, theo nghĩa đen là ở ương Cộng Đồng Tản Lạc (Hy văn là Diaspora). Đây là những người gốc Do Thái, thuộc mười hai chi phái Ysơraên. Vì tội lỗi của Ysơraên, dân tộc này đã bị đuổi khỏi quê hương của họ và hiện đang tản lạc tại nhiều quốc gia chung quanh vùng Địa Trung Hải. Cuộc tản lạc ban đầu diễn ra khi mười chi phái bị bắt làm phu tù cho người Asyri vào năm 721 T.C.. Một số ương nhóm này tíở về xứ vào thời Exơra và Nêhêmi, nhưng chỉ là một nhóm dân sót. Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, những người Do Thái mộ đạo đến thăm Giêrtisalem từ mọi quốc gia của thế giới được biết đến vào thời
bấy giờ (Côngvụ 2:5). Có thể gọi cách thỏa đáng những người này là người Do Thái của Cuộc Tản Lạc. Nhưng về sau cũng có một Cuộc Tản Lạc của những Cơ Đốc nhân người Do Thái. Trong Côngvụ 8:1, chúng ta thấy những Cơ Đốc nhân đầu tiên (hầu hết có tổ tiên là người Do Thái) đã bị tản lạc khắp xứ Giuđê và Samari do những cơn bắt bớ của Saulơ. Cuộc Tản Lạc này được nói đến lần nữa lúc chúng ta đọc thấy các tín hữu bị đuổi đến tận Phênixi, Chíprơ và Antiốt. Do đó, những người nhận thơ của Giacơ có thể là những người Do Thái đã bị tản lạc trước đó trong bất kỳ thời điểm khủng hoảng nào vừa kể ưên.
Vì mọi tín hữu thật đều là khách lạ và khách hành hương ữong thế gian này (Philíp 3:20; I.Phierơ 2:11), nên chúng ta có thể áp dụng thơ này cho chính mình, cho dù thơ không viết trực tiếp cho chúng ta.
Còn một thắc mắc khỏ hiểu nữa ấy là Giacơ đang viết cho những người Do Thái chưa tin Đấng Christ, cho những người Do Thái đã trở về tín Đấng Christ, hay là cho cả những người Do Thái đã tin Chúa lẫn chưa tín. Dường như tác giả chủ yếu đang viết cho những tín hữu thật đã được tái sanh (1:18). Nhưng có nhiều lúc đường như ông đang nói với những người tự xưng là Cơ Đốc nhân hoặc thậm chí những người chưa tín Chúa. Đây là một ưong những bằng chứng về thời điểm viết rất sớm của thơ này: rạn nứt giữa những Cơ Đốc nhân người Hêbơrơ và những người Do Thái chưa tin Đấng Christ vẫn chưa là sự kiện đã xong.
11.	những thử thách và những cám
dỗ (1:2-17)
1:2 Trong phần này, Giacơ luận đến đề tài sự cám dỗ. Ông sử dụng chữ này theo hai nghĩa khác nhau. Trong câu 2-
12,	những sự cám dỗ này là điều chúng
ta có thể gọi là những thử thách thánh
hay những nan đề đến từ Đức Chúa
Trời, để thử nghiệm thực tại đức tín của
chúng ta và để khiến chúng ta ưở nên
giống như hình ảnh của Đấng Christ.
Mặt khác, trong câu 13-17, đề tài này là
những cám dỗ bất khiết, xuất phát từ
bên ữong, và dẫn đến tội lỗi. Đời sống
Cơ Đốc đầy dẫy nan đề. Những nan đề
không mời mà đến và đến bất ngờ. Đôi
khi chúng đến riêng lẻ, và có lúc đến
dồn dập. Không thể tránh khỏi những
nan đề ấy. Giacơ không nói "nếu anh
em rơi vào nhiều thử thách khác nhau"
nhưng nói "khi." Chúng ta đừng bao giờ
tránh né chúng, vấn đề là: "Chúng ta sẽ
làm gì đối với chúng?"
Có nhiều thái độ khả dĩ cho chúng ta xử sự đối với những thử thách và những thử nghiệm của cuộc đời này. Chúng ta có thể nổi loạn chống lại chúng (Hêbơrơ 12:5) bằng cách giữ lấy tinh thần thách thức, khoe rằng mình sẽ chiến đấu cho đến khi chiến thắng bằng chính sức lực của riêng mình. Mặt khác, chúng ta có thể ngã lòng hoặc bỏ cuộc trước áp lực (Hêbơrơ 12:5). Đây chẳng khác gì thuyết định mệnh. Nó dẫn đến chỗ chất vấn nghi ngờ ngay cả sự quan tâm của Chúa dành cho chúng ta. Một lần nữa, chúng ta có thể lầm bằm và than phiền về những hoạn nạn của mình. Đây chính là điều Phaolô cảnh
cáo chúng ta ừong I.Côrinhtô 10:10. Một phương án khác - chúng ta có thể đắm mình vào sự tự thương hại, không nghĩ về ai khác ngoài chính mình, và cố gắng tìm sự cảm thông từ người khác. Hoặc tốt hơn chúng ta có thể được rèn tập bởi những khó khăn và rắc rối của đời sống (Hêbơrơ 12:11). Trên thực tế, chúng ta có thể nói: "Đức Chúa Trời đã cho phép thử thách này xảy đến trên tôi. Ngài có mục đích tốt lành dành cho tôi ữong đó. Tôi không biết mục đích đó là gì, nhưng sẽ cố gắng tìm ra. Tồi muốn những mục đích của Ngài được thành trong đời sống tôi." Đây chính là điều Giacơ tán thành: "Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trâm bể thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn." Đừng nổi loạn! Đừng ngất đi! Hãy vui mừng! Những nan đề này không phải là kẻ thù, nhằm quyết chí tiêu diệt bạn. Chúng là những bạn hữu đã đến để giúp bạn khai ưiển tính cách Cơ Đốc"
Đức Chúa Trời đang cố gắng làm cho mỗi con cái Ngài tíở nên giống Đấng Christ. Tiến trình này tất nhiên bao gồm sự chịu khổ, thất bại, nản lòng và tình trạng khó xử. Không thể sinh ra ưái của Thánh Linh khi mọi cảnh đời đều tươi sáng dưới ánh mặt trời; phải có mưa và những đám mây đen. Những thử thách dường như chẳng bao giờ là dễ chịu cả; chúng có vẻ rất gay go, và khó chịu. Nhưng sau đó, chúng sinh ra bông trái bình an của sự công bình cho những ai đã chịu luyện tập như vậy (Hêbơrơ 12:11). Chúng ta thường nghe một Cơ Đốc nhân nói sau khi ưải qua khủng hoảng lớn nào đó "Không dễ gì chấp nhận, nhưng tôi sẽ không từ bỏ từng trải này để đổi lấy bất kỳ điểu gì khác."
1:3 Giacơ nói đến sự thử thách đức tin anh em. ông mô tả đức tín như một kim loại quý đang bị Thợ Luyện Kim (Đức Chúa Trời) thử nghiệm để xem có phải là kim loại quý thật không. Kim loại này phải chịu những ngọn lửa bắt bớ, bệnh tật, hoạn nạn, hoặc buồn rầu. Nếu không có nan đề, chúng ta sẽ không bao giờ phát huy được đức tính nhịn nhục chịu đựng. Ngay cả những vĩ nhân trên thế giới cũng thấy các nan đề làm vững mạnh tính cách và nghị lực. Charles Kettering, chủ một hãng công nghiệp nổi tiếng, từng nói: "Nan đề là giá phải ưả cho tiến bộ. Đừng đem đến cho tôi điều gì khác hom nan đề. Những tin tốt lành sẽ làm cho tôi nên yếu đuối."
1:4 Giacơ nói: "Nhưng sự nhịn nhục phải làm cho trọn việc nó." Nhiều lúc khi nan đề đến, chúng ta trở nên tuyệt vọng và sử dụng nhiều biện pháp cuống cuồng để rút ngắn thử thách. Chưa hỏi ý Chúa để biết mục đích của Ngài trong vấn đề này ra sao, chúng ta đã vội lao tới bác sĩ chẳng hạn, và nốc hàng đống thuốc để giảm bớt thời gian thử thách. Khi làm như vậy, chúng ta thực sự đang cản trở chương trình của Đức Chúa Trời trong đời sống mình. Và rất có thể mai sau chúng ta sẽ phải chịu đựng thử thách lâu dài hơn trước khi ý định cụ thể của Ngài được thành hình ữong đời sống chúng ta. Chúng ta đừng ưánh né việc phát triển sự nhịn nhục chịu đựng
ứong đời sống mình. Bằng cách hợp tác với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ ướ nên những Cơ Đốc nhân trưởng thành, điềm đạm, không thiếu thốn một ơn nào của Thánh Linh cả.
Chúng ta đừng bao giờ ưở nên hết hy vọng hoặc ngã lòng đang khi ừải qua thử thách. Không nan đề nào là quá lớn cho Cha chúng ta. Có một số nan đề trong đời này không bao giờ được cất đi cả. Chúng ta phải học tập chấp nhận chúng và chứng tỏ ân điển của Chúa là đầy đủ. Phaolô đã ba lần cầu xin Chúa cất bỏ sự yếu đuối thuộc thể. Chúa không cất bỏ, nhưng ban cho Phaolô ơn để chịu đựng (ILCôrinhtô 12:8-10).
Khi đối diện với nan đề ương cuộc sống mà thấy rõ ràng Chúa sẽ không cất đi, chúng ta nên thuận phục ý muốn Ngài. Một tác giả sáng tác Thánh ca đầy tài năng nhưng bị mù đã viết những đòng thơ này khi mới là cồ bé lên tám tuổi!
Ôỉ Tôi hạnh phúc biết bao
Dầu tôi không nhìn thấy,
Tôi quyết tâm rằng trong thế giới
này,
Tôi sẽ thỏa lòng.
Tôi được hưởng biết bao ơn phước Mà người khác không được. Tôi không thể và sẽ không Khóc và thở dài vì cớ bị mù.
- Fanny Crosbv Bình an đến bởi thuận phục ý muốn Đức Chúa Trời.
Một số nan đề trong đời được cất đi khi chúng ta học xong bài học từ chúng. Ngay khi Đấng Tinh Luyện nhìn thấy hình phản chiếu của Ngài trên kim loại đang nóng chảy, Ngài sẽ tắt lửa. Hầu hết chúng ta thiếu khôn ngoan để nhìn xem những áp lực của cuộc sống từ lập trường của Đức Chúa Trời. Chúng ta có tầm nhìn ngắn, mải mê với những nỗi khó chịu ngay trước mắt. Chúng ta quên mục đích từ tốn của Đức Chúa Trời chính là dùng sức ép để khiến chúng ta lớn mạnh (Thithiên 4:1, Bản JND).
1:5 Chúng ta không bị ép phải đối diện những nan đề cuộc sống bằng sự khôn ngoan riêng của mình. Nếu, ừong lúc thử thách, ví bằng chúng ta thiếu sự thông sáng thuộc linh, chúng ta nên đến với Chúa và thưa Ưình hết với Ngài những hoàn cảnh khó xử và sự ngu dốt của chúng ta. Tất cả những ai được rèn luyện như vậy để tìm biết ý định của Chúa trong những thử thách thì đều sẽ được ban thưởng cách rộng rãi. Và họ cũng không phải lo sợ bị Chúa quở trách; Ngài đẹp lòng khi chúng ta chịu học tập và chịu để Ngài hướng dẫn. Hết thảy chúng ta đều thiếu khôn ngoan. Kinh Thánh không trả lời cụ thể cho vô số nan đề xuất hiện trong đời sống. Kinh Thánh không nói nhiều cách giải quyết các nan đề, nhưng Lời Chúa thực sự cho chúng ta những nguyên tắc tổng quát. Chúng ta phải áp dụng những nguyên tắc này cho các nan đề khi chúng xuất hiện mỗi ngày. Đó là nguyên nhân khiến chúng ta cần khôn ngoan. Sự khôn ngoan thuộc linh chính là biết áp dụng thực tiễn những lời của Chúa chúng ta vào tình huống hằng ngày.
1:6-8 Chúng ta phải đến gần Đức Chúa Trời bằng đức tin chứ đừng nghi ngờ. Chúng ta phải tin rằng Ngài yêu thương và chăm sóc, không điều gì
Ngài không làm được. Nếu nghi ngờ sự nhân lành và quyền năng Ngài, chúng ta sẽ không hề được yên ổn trong lúc hoạn nạn. Mới phút trước có thể chúng ta đang yên nghỉ bình tịnh nơi những lời hứa của Chúa, nhưng phút tiếp theo chúng ta đã cảm thấy Chúa quên mất đức nhân từ của Ngài rồi. Chúng ta giống như sóng biển sôi trào, dâng lên rất cao, rồi lại rơi xuống sầu dưới trũng - bị quấy rầy và bị đưa đi đây đi đó. Đức Chúa Trời sẽ không được tôn kính bới loại đức tin cứ giao động bởi lạc quan và bi quan. Ngài không ban sự sáng suốt thiên thượng cho những người giao động và không ổn định đến như vậy (câu 7,8). Trong câu 5-8, nguồn sự khôn ngoan là Đức Chúa Trời; nhận được khôn ngoan bởi cầu nguyện; khôn ngoan được dành sẵn cho mọi người, được ban cho cách rộng rãi và không trách móc chi; điều kiện quan trọng là chúng ta phải lấy đức tín mà cẩu xin, chớ nghi ngờ.
1:9 Thoạt nhìn, câu 9-11 dường như giới thiệu một đề tài hoàn toàn mới, hoặc ít ra cũng là một đoạn chua ừong ngoặc. Tuy nhiên, Giacơ đang tiếp tục đề tài những thử thách thánh khiết bằng cách nêu những minh họa cụ thể. Dù giàu hay nghèo, ai cũng nhận được ích lợi thuộc linh lâu đài từ những tai ương và khủng hoảng ừong đời. Chẳng hạn, khỉ một anh em ở địa vị thấp hèn thấy mình bất mãn và ngã lòng, thì luôn luôn có thể vui mừng vì mình là người kế tự Đức Chúa Trời, và là người đổng kế tự với Đức Chúa Jêsus Christ. Người này được an ủi Ương sự thật ấy là mọi sự đều thuộc về người, người thuộc về
Đấng Christ, và Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời. Anh em ở địa vị thấp hèn này chắc không có quyền kiểm soát ưên những hoàn cảnh tầm thường của mình. Không có cớ gì để cho rằng người này lười biếng hay bất cẩn. Nhưng Đức Chúa Trời thấy là phù hợp để đặt người ương nhóm người có thu nhập thấp và đó chính là nơi người đã ở xưa nay. Có lẽ nếu người này giàu có thì sẽ không bao giờ tiếp nhận Đấng Christ. Giờ đây người ở trong Đấng Christ, người được ban mọi ơn phước thuộc linh ữong các nơi trên trời. Người này nên làm gì? Có nên nổi loạn chống lại địa vị của mình nơi xã hội không? Người có nên đắng cay và ghen tị không? Không, người nên tiếp nhận từ Đức Chúa Trời những hoàn cảnh mà người không có quyền kiểm soát, và vui mừng ương các phước hạnh thuộc linh của mình. Có quá nhiều Cơ Đốc nhân sống cuộc đời nổi loạn chống lại phái tính, tuổi tác, chiều cao, và thậm chí là chính cuộc sống của họ nữa. Những cô gái có khiếu chơi bóng chày ước gì họ là những chàng trai. Người ưẻ tuổi ước gì họ đứng tuổi hơn, và người cao tuổi muốn mình trẻ hem. Những người thấp đố kỵ với những người cao, và những người cao ước gì họ đừng quá dễ nhận thấy đến như vậy. Thậm chí có người còn nói: "Ước gì tôi chết quách cho rồi!" Thật là phi lý! Thái độ Cơ Đốc là chấp nhận từ Đức Chúa Trời những điều nào chúng ta không thay đổi được. Chúng chính là định mệnh Chúa đành cho chúng ta, chúng ta nên tận dụng chúng cho vinh hiển của Ngài và đem phước hạnh đến cho
người khác. Chúng ta nên đồng thanh với Phaolô: "Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời" (I.Côrinhtô 15:10). Khi quên đi kém thiếu của mình và dấn thân phục vụ người khác, chúng ta sẽ nhận ra được rằng những con người thiêng liêng yêu mến chúng ta vì chính con người chúng ta, chứ không phải vì diện mạo hay dáng vẻ chúng ta.
1:10,11 Tiếp theo Giacơ quay sang người giàu. Nhưng thật lạ kỳ, ông không bảo họ: "Kẻ giàu cũng hãy vui mừng về sự giàu có của mình." Trái lại, ồng nói người giàu có thể vui mừng vì mình được khiến trở nên thấp hèn. ông đồng ỷ với Giêrêmi 9:23,24:
Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình; Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giêhôva, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất; vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giêhôva phán vậy.
Người giàu có thể thực sự tìm thấy nguyên nhân thật khiến mình vui mừng nếu như bị tước hết của cải vật chất. Có lẽ những đảo lộn trong công việc làm ăn sẽ đưa người đến với Chúa. Hoặc nếu đã là Cơ Đốc nhân rồi, thì người cỏ thể vui mừng chịu mất của cải mình vì biết trên Thiên đàng mình có của cải tốt hơn và lâu bền hơn (Hêbơrơ 10:34). Những sự giàu có trên ưần gian đều phải qua đi> giống như hoa cỏ ngoài đổng (Ềsai 40:6,7). Nếu một người không còn gì khác hơn là giàu của cải, thì mọi kế hoạch của người đều chấm dứt tại mồ mả. Giacơ sử dụng đặc tính thoáng qua của cỏ để minh họa đời sống thoáng qua của người giàu và giả ưị rất giới hạn từ tài sản giàu có của người. Người sẽ khô héo trong những điều mình theo đuổi. Đương nhiên, ý chính ở đây là cả mặt trời lẫn gió xẵng cũng không thể tác động đến các giá ưị thuộc linh được. Bất kỳ thử thách nào khiến chúng ta thôi yêu những vật thoáng qua để yêu mến những sự ớ trên Ười thì đấy đều hóa ra là phước hạnh cải ữang. Như vậy, án điển tôn cao người ở địa vị thấp hèn cũng chính là ơn hạ thấp người giàu xuống. Cả hai đều là nguyên nhân để vui mừng.
1:12 Để kết luận phần nói về các thử thách thánh khiết, Giacơ chúc phước cho người nào đang vững vàng chịu đựng nghịch cảnh. Khi một người như thế bị thử nghiệm hay đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống. Mão ưiều thiên ở đấy không phải là vương miện của vua, nhưng là vòng nguyệt quế của người chiến thắng, được ban thưởng tại Ngai Đoán Xét của Đấng Christ. Đương nhiên, không hề có điều nào gợi ý sự sống đời đời chính là phần thưởng cho việc chịu đựng những thử thách, nhưng những người dũng cảm chịu đựng thì sẽ được tôn ưọng vì đã sống như thế, và sẽ được thưởng thức sự sống đời đời trên Thiên đàng cách sâu nhiệm hơn. Chén của mỗi người đều được đầy tràn ưên Thiên đàng, nhưng người ta sẽ có những cái chén khác cỡ nhau - sức chứa khác nhau để được thưởng thức Thiên
đàng. Chắc có lẽ cụm từ mão triều thiên của sự sống đang xét đến ý này; nó nói đến sự thưởng thức đầy đủ hơn về các vinh hiển trên Thiên đàng.
Chúng ta hãy khiến phần nói về những thử thách thánh khiết này trở nên thực tiễn cho mình. Chúng ta phản ứng thế nào khi nhiều hình thức thử thách khác nhau xảy đến trên đời sống mình? Chúng ta có than phiền cách cay đắng về những nỗi bất hạnh, hay chúng ta vui mừng và tạ ơn Chúa vì cớ chúng? Chúng ta rao ra những thử thách của mình hay chịu đựng chúng cách yên lặng? Chúng ta sống ừong tương lai, chờ đợi cho hoàn cảnh của mình cải thiện khác đi, hay chúng ta sống trong hiện tại, tìm cách nhìn thấy bàn tay của Đức Chúa Trời ương mọi điều xảy đến cho chúng ta? Chúng ta buông mình vào chỗ tự thương hại và chạy đôn đáo tìm sự cảm thông, hay chúng ta dấn thân vào đời sống phục vụ người khác?
1:13 Giờ đây đề tài đổi sang những sự cám dỗ khổng thánh khiết (câu 13-17). Những thử thách thánh khiết nhằm đem đến điểu tốt nhất Ưong chúng ta, còn những cám dỗ bất khiết nhằm đem lại điều tệ hại nhất ương chúng ta. Phải hiểu rõ điều này. Khi chúng ta bị cám dỗ để phạm tội, cám dỗ đó không đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thực sự có thử thách hay thử con người xét về đức tín của họ, nhưng Ngài không bao giờ cám dỗ ai phạm bất kỳ hình thức gian ác nào. Chính Ngài không quan hệ gì đến điểu ác, và Ngài thực sự không dụ dỗ ai phạm tội.
1:14 Con người luôn luôn sẵn sàng trút trách nhiệm cho người khác về tội lỗi của mình. Nếu không thể đổ thừa Đức Chúa Trời, người ấy sẽ theo lối tiếp cận tâm lý hiện đại bằng cách nói rằng tội lỗi là bệnh. Bằng cách này, người mong thoát khỏi sự đoán phạt. Nhưng tội không phải là bệnh; đó là một thất bại đạo đức mà con người phải chịu ưách nhiệm và phải khai trình. Thậm chí có người còn cố đổ tội cho những vật chất vô ữi vồ giác nữa. Nhưng bản thân "vật chất" không có tội. Tội lỗi không xuất phát từ đó. Giacơ truy đến tận hang ổ khi bảo: "Nhưng mỗi người bị cám dỗ khỉ mắc tư dục xui giục mình." Tội lỗi ra từ bên ương chúng ta, ra từ bản chất cũ, xấu xa, sa ngã và chưa được tái sanh của chúng ta. Chúa Jêsus phán: "Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn" (Mathiơ 15:19).
Chữ "tư dục"1 do Giacơ dùng ưong câu 14 có thể chỉ về bất kỳ sự khao khát nào, hoặc tốt hoặc xấu. Bản thân chữ này trung tính về đạo đức. Nhưng với vài ngoại lệ, chữ này được dùng Ương Tân Ước để mô tả những khát vọng xấu, và chắc chắn là trường hợp tại đây. Lòng tham muốn được ví với một người đàn bà xấu nết ở đây đang phô bày những vẻ quyến rũ của mình và dụ dỗ nạn nhân. Mỗi người ương chúng ta đều bị cám dỗ. Chúng ta có những tham muốn xấu xa và những khao khát bất khiết liên tục thúc giục chúng ta cứ tiếp tục dấn thân ữong tội lỗi. Như vậy có phải khi bị tư dục xui giục thì chúng ta là những nạn nhân bất lực? Không, chúng ta có thể trục xuất
mọi tư tưởng tội lỗi khỏi tâm trí mình và tập trung vào những đề tài nào thanh sạch và thánh khiết (Philíp 4:8). Thêm nữa, ưong lúc bị cám dỗ dữ dội, chúng ta có thể kêu cầu Chúa, nhớ rằng: "Danh Đức Giêhôva vốn một ngọn tháp kiên cố; kẻ công bình chạy đến đó, gặp được nơi ẩn trú cao" (Châmngôn 18:10).
1:15 Nếu vậy, vì sao lúc đó chúng ta lại phạm tội? Câu trả lời thế này: Đoạn, lòng tư dục cưu mang sanh ra tội ác. Thay vì đuổi những tư tưởng xấu xa đi, chúng ta có thể khuyến khích, nuôi dưỡng và thưởng thức nó. Hành động chấp thuận này được ví với sự giao hợp. Sự tham muốn thai nghén, và một hài nhi gớm ghiếc tên là TỘI LỖI ra đời. Một cách nói khác nữa là: Nếu chúng ta nghĩ về một hành động bị cấm đủ lâu, rốt cuộc chúng ta sẽ thực hiện. Toàn bộ tiến trình lòng tư dục cưu mang thì sanh ra tội lỗi được minh họa sinh động ưong trường hợp của Đavít và Bátsêba (H.Samuên11:1-27).
Giacơ nói: Tội ác đã trọn, sanh ra sự chết. Tội lỗi không phải là một thứ cằn cỗi vô sinh. Nó sản sinh ra dòng dõi của chính nó. Có thể hiểu câu nói tội 'ôi sinh ra sự chết theo nhiều cách khác nhau. Trước hết, tội lỗi của Ađam đem tai sự chết thuộc thể cho chính ông và cho toàn bộ đòng dõi ông (Sáng Thế Ký 2:17). Nhưng tội lỗi cũng dẫn đến sự chết thuộc linh đời đời - là sự phân rẽ chung cuộc của người đó khỏi Đức Chúa Trời và khỏi phước hạnh (Rồma 6:23a). Cũng có một phương diện mà tội lỗi đem lại sự chết cho một tín hữu. Chẳng hạn, trong I.Timôthê 5:6, chúng ta thấy một góa phụ đã tín Chúa mà còn ham sống trong lạc thú thì tuy sống cũng như chết. Điều này có nghĩa nàng đang hoang phí đời sống và hoàn toàn không làm trọn mục đích mà vì cớ đó Chúa đã cứu nàng. Đối với Cơ Đốc nhân, ở ngoài mối thông công với Đức Chúa Trời thì đó là hình thức sống cũng như chết.
1:16-17 Không phải là chuyện bất thường khỉ người sa vào tội lỗi đổ thừa Đức Chúa Trời thay vì quy trách nhiệm cho mình. Trên thực tế, họ nói với Đấng Tạo Hóa họ: "Cớ sao Ngài dựng nên tôi theo cách này?" Đây là một hình thức tự lừa dối. Từ Ngài chỉ ra những sự ban cho tốt lành mà thôi. Trên thực tế, Ngài là nguồn của mọi ân điển tốt lành cùng mọi sự ban cho trọn vẹn.
Giacơ mô tả Đức Chúa Trời là Cha sáng láng. Trong Kinh Thánh, chữ Cha đôi khi mang nghĩa nói về Đấng Sáng Tạo hay Nguồn (Gióp 38:28). Do đó, Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa hay Nguồn của sự sáng. Nhưng sự "sáng láng" ở đây có nghĩa gì? Đương nhiên nó bao gồm cả các thiên thể - mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao (Sáng Thế Ký 1:14-18; Thithiên 136:7). Nhưng Đức Chúa Trời cũng là Nguồn của toàn bộ sự sáng thuộc linh nữa. Vì vậy, chúng ta nên nghĩ Ngài là Nguồn của mọi hình thức sự sáng Ương cõi vũ trụ. Trong Ngài chẳng có một thay đổi cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Đức Chúa Trời khác với các thiên thể được Ngài dựng nên. Chúng thay đổi không ngừng. Ngài không hề thay đổi. Có lẽ
Giacơ đang nghĩ đến không những sự sáng đang giảm dần của mặt ười và các ngôi sao, mà còn nghĩ đến mối quan hệ thay đổi của chúng với trái đất khi địa cầu của chúng ta quay. Tính hay biến đổi đặc trưng cho mặt ười, mặt trăng và các ngôi sao. Cụm từ bóng của sự biến cải có thể nói đến cái bóng gây ra bởi sự biến cải. Có thể chữ này nói đến những cái bóng đổ xuống mặt đất do sự quay quanh mặt ười của quả đất. Hoặc có thể nó nói đến nhật thực và nguyệt thực. Chẳng hạn, nhật thực xảy ra khi bóng của mặt ưăng đổ xuống trái đất. Với Đức Chúa Trời, mọi chuyện hoàn toàn khác hẳn; ương Ngài không hề có sự thay đổi hay bóng gây ra bởi sự biến cải. Và sự ban cho của Đức Chúa Trời cũng trọn vẹn như chính mình Ngài vậy. Do đó, không thể nào nghĩ rằng Ngài dụ dỗ con người phạm tội. Sự cám dỗ đến từ chính bản tánh xấu xa của con người.
Chúng ta hãy thử nghiệm đức tin của mình về đề tài những sự cám dỗ không thánh khiết. Chúng ta khích lệ những tư tưởng xấu nấn ná lần lưa ưong tâm ưí của chúng ta, hay cấp tốc trục xuất chúng ra? Khi phạm tội, chúng ta có nói chống chế rằng chúng ta vô phương tránh né nó? Chúng ta có đổ thừa Đức Chúa Trời khi bị cám dỗ phạm tội không?
III. LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI (1:18-27)
Giacơ đang nói Đức Chúa Trời là Cha sáng láng (Cha của các sự sáng). Giờ đây ông nhắc chúng ta nhớ Ngài cũng là Cha của chúng ta nữa, và Ngài ban cho chúng ta vai trò độc đáo Ương cõi tạo vật bao la của Ngài. Chúng ta có thể làm trọn vai ưò đó bằng cách vâng theo lời của lẽ thật (câu 19-27).
1:18 Phân đoạn này phác họa vai Ưò sự tái sanh bởi Lời Đức Chúa Trời, được Thánh Linh đem áp dụng cho chúng ta. Chúng ta được biết: "Ây chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đẩu mùa của những vật Ngài dựng nên." Theo ý muốn Ngài - điều này cho chúng ta biết điều gì đã thôi thúc Ngài cứu chúng ta. Ngài không bị ép buộc phải cứu chúng ta bởi ương chúng ta cỏ chút công đức nào đáng để Ngài cứu. Ngài cứu chúng ta theo ý muốn tự do của Ngài. Tình yêu của Ngài dành cho chúng ta là không vì công đức, không thể mua được và không thể kiếm được. Tình yêu ấy đo Ngài hoàn toàn tự nguyện. Điều này đáng phải khiến chúng ta thờ phượng Ngài! Ngài sanh chúng ỉa - điều này mô tả hành động tái sanh. Bới sự sinh ra thuộc linh này, chúng ta trớ nên con cái Ngài - một mối quan hệ không bao giờ bị thay đổi vì cớ đã chào đời rồi thì không bao giờ có thể bãi bỏ được nữa. Dùng lời chân thật - Kinh Thánh là công cụ của sự tái sanh. Mỗi trường hợp hoán cải thật đều có liên quan đến Kinh Thánh, hoặc dưới dạng lời nói hoặc ở dạng chữ in. Không có Kinh Thánh, chúng ta sẽ không biết con đường cứu rỗi. Thực ra, thậm chí chúng ta còn không biết có sự cứu rỗi dành sẵn cho mình nữa kia!
Hầu cho chúng ỉa được nên như trái đẩu mùa của những vật Ngài dựng nên -có ba ý tưởng nổi bật liên kết với chữ đầu mùa. Thứ nhất, trái đẩu mùa của
một mùa gặt là gié lúa chín đầu tiên. Những Cơ Đốc nhân nhận thơ của Giacơ ở đây là một trong những tín hữu đầu tiên của Cộng Đồng Cơ Đốc Tản Lạc. Đương nhiên, mọi tin hữu đều là trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên, nhưng ám chỉ chính yếu ở đây là nói đến những Cơ Đốc nhân người Do Thái nhận thơ của Giacơ. Thứ nhì, trái đầu mùa được dâng lên cho Đức Chúa Trời để tỏ lòng biết ơn sự ban cho của Chúa và công nhận rằng mọi sự đều đến từ Ngài và thuộc về Ngài. Vì vậy, mọi tín hữu nên dâng mình cho Đức Chúa Trời như một của lễ sống (Rôma 12:1,2). Thứ ba, trái đầu mùa là vật làm tin cho mùa gặt đầy đủ sắp đến. Giacơ ví độc giả của mình với những giẻ lúa đầu tiên trong mùa gặt của Đấng Christ. Tiếp sau họ, ừảỉ qua bao thế kỷ sẽ là những người khác, nhưng ỏ đây nói họ là những thánh đồ kiểu mẫu để tỏ ra trái của sự dựng nên mới. Cuối cùng, Chúa sẽ đem những người khác nữa giống như họ đến ở ừên toàn Ưái đất (Rôma 8:19-23). Mùa gặt đầy đủ sẽ đến khi Chúa Jêsus ưở lại cai trị trên đất. Trong lúc này, họ phải sanh ra đồng một loại của sự vâng lời Đấng Christ mà cả thế gian sẽ phải cỏ ữong thiên hy niên. Và dầu phân đoạn này nói chủ yếu đến những Cơ Đốc nhân ở thế kỷ thứ nhất, thế nhưng vẫn có ứng đụng cho mỗi một chúng ta là những người tôn kính danh Đấng Christ.
1:19a Phần còn lại của đoạn này dạy những điều thực tiễn về cách chúng ta có thể làm trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. Phân đoạn này nêu ra sự công bình thực tiễn vốn phải là đặc trưng của những người đã được sanh lại bởi Lời Lẽ Thật. Chúng ta biết mình sanh bởi lời để bày tỏ chân lý của Đức Chúa Trời. Vậy nên,2 giờ đây chúng ta hãy làm trọn trách nhiệm của mình.
Chúng ta phải mau nghe. Đây là một mệnh lệnh khác thường, và hầu như có vẻ hài hước. Nói vậy cũng giống như nói: "Vội vã lên mà nghe kìa!" Câu này muốn nói chúng ta nên sẵn sàng nghe lời của Chúa, cũng như mọi lời khuyên và góp ý tin kính. Chúng ta phải chịu học theo sự dạy đỗ của Thánh Linh. Chúng ta phải chậm nói. Thật đáng kinh ngạc khi Giacơ nói rất nhiều điều về lời nói của chúng ta! Ông khuyến cáo chúng ta phải cảnh giác ừong đối thoại. Ngay cả cõi tự nhiên cũng dạy chúng ta điều này. Epictetus đã để ý từ xưa lắm rồi: "Thiên nhiên ban cho con người một cái lưỡi, hai cái tai, để có thể nghe người khác gấp đôi lượng mình nói." Salômôn chắc hẳn hết lòng đồng ý với Giacơ. Salômôn có lần nói: "Kẻ canh giữ miệng mình, giữ được mạng sống mình; nhưng kẻ nào hở môi quá, bèn bị bại hoại" (Châmngôn 13:3). Ông cũng nói: "Hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu; nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan" (Châmngôn 10:19). Những người nói chuyện hấp tấp bốc đồng rốt cuộc đều phạm tội.
1:19b,20 Chúng ta phải chậm giận. Ai nóng nảy thì không làm nên (sanh ra) kiểu mẫu của sự công bình mà Chúa chờ đợi từ con cái Ngài. Những người mất bình tĩnh, mau nổi nóng thì tạo cho người khác có ấn tượng sai lầm về Cơ Đốc giáo. Sự thật vẫn là "Người chậm nóng giận thắng hơn người dõng sĩ; và
ai cai ưị lòng mình thắng hem kẻ chiếm lấy thành" (Châmngôn 16:32).
1:21 Một cách khác nữa để bày tỏ chính mình là trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên ấy là bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại. Những tệ nạn này được ví như áo bị dính đất dơ, cần phải gạt bỏ một lần đủ cả. ô uế bao gồm mọi hình thức không tinh sạch, bất luận là về mặt thuộc linh, tính thần hay thuộc thể. Cụm từ "mọi điều gian ác còn lại" có thể nói đến những hình thức của sự gian ác từ thời chúng ta chưa hoán cải vẫn còn lại tới nay. Có thể nó chỉ đến những tội lỗi "tuôn tràn ra" (Bản Anh ngữ) từ đời sống chúng ta và đến đời sống của những người khác. Hoặc có thể nó nói đến điều ác quá dư dật, trong trường hợp đó, không phải Giacơ đang mô tả tình trạng quá nhiều điều ác, nhưng là tính cách cực kỳ gian ác của điều ác ấy. Ý nghĩa chung rất rõ ràng. Để nhận được chân lý từ lời của Đức Chúa Trời, chúng ta phải tinh sạch về mặt đạo đức.
Một đòi hỏi nữa để được nhận lãnh chân lý thiên thượng ấy là lòng nhu mì. Rất đễ để đọc Kinh Thánh mà chẳng để cho Kinh Thánh phán với chúng ta. Chúng ta có thể nghiên cứu Kinh Thánh về mặt học thuật mà chẳng hề để Kinh Thánh tác động đến. Sự kiêu ngạo và cứng lòng cùng tội lỗi của chúng ta khiến chúng ta không chịu tiếp nhận và không chịu đáp ứng. Chỉ những người nào có tinh thần thuận phục, hạ mình mới mong nhận được ích lợi tối đa từ Kinh Thánh. "Ngài sẽ đẫn kẻ hiền từ cách chánh trực, chỉ dạy con đường Ngài cho người nhu mì" (Thithiên 25:9). "Đức Giêhôva phán: Mọi sự nẩy đều bởi tay ta làm ra, và có như vậy. Nẩy là kẻ mà ta đoái đến: tức là kẻ nghèo khó có lòng ăn năn đau đớn, nghe lời nói ta mà run" (Êsaỉ Ố6:2).
Giacơ nói Kinh Thánh là lời đã trồng, là lời cứu được linh hổn của anh em. Ý chính ở đây là Lời Chúa trở thành của đặt cọc thiêng liêng ương đời sống Cơ Đốc khi người ấy thật được tái sanh. Chú thích bên lề của bản RV ghi là: "Lời bẩm sinh." Lời này có thể cứu được linh hổn của anh em. Kinh Thánh là công cụ Chúa dùng ương sự tái sanh. Ngài dùng Kinh Thánh để cứu rỗi linh hồn không những khỏi án phạt của tội lỗi, mà còn khỏi quyền lực tội lỗi nữa. Ngài dùng Kinh Thánh để cứu chúng ta không những khỏi sự đoán phạt ưong cõi đời đời, mà còn khỏi bị thiệt hại ưong đời này nữa.3 Rõ ràng Giacơ đang nói đến phương diện hiện tại và liên tục của sự cứu rỗi trong câu 21.
1:22 Tiếp nhận lời được trồng Ương mình vẫn chưa đủ; chúng ta còn phải vâng giữ lời ấy. Có Kinh Thánh, hay thậm chí đọc Kinh Thánh như đọc tác phẩm văn chương thì chẳng ích lợi gì cả. Phải hết lòng khao khát nghe Chúa phán với chúng ta và sẵn lòng làm mọi điều nào Ngài dạy bảo. Chúng ta phải biến Kinh Thánh thành hành động. Lời ấy phải trở thành máu thịt trong đời sống chúng ta. Đừng bao giờ dùng lại đến với Kinh Thánh mà không để cho Kỉnh Thánh thay đổi đời sống chúng ta cho được tốt hơn. Tuyên bố mình rất yêu mến Lời Chúa hoặc thậm chí tỏ ra mình là người nghiên cứu Kinh Thánh thì sẽ ưở thành một hình thức tự lừa
đối mình nhưng nếu sự hiểu biết Lời Chúa ngày càng nhiều của chúng ta không khiến chúng ta ngày càng giống Chúa Jêsus hem. Tiếp tục thâu lượm kiến thức Kinh Thánh trong lý ưí mà không vâng theo thì có thể trớ thành cái bẫy thay vì phước hạnh. Nếu không ngừng học hỏi những điều mình đáng phải thực hiện, nhưng rồi không thực hiện, thì chúng ta trở nên buồn chán, ngã lòng và chai lý. "Có ấn tượng mà không biểu hiện dẫn đến trầm uất." Chúng ta lại càng chịu ưách nhiệm lớn hơn trước mặt Chúa. Sự kết hợp lý tưởng là đọc Lời Chúa và hoàn toàn vâng theo lời ấy.
1:23,24 Người nào nghe theo lời mà không thay đổi hành vi của mình thì giống như người kia nhìn phớt qua gương mỗi sáng, sau đó hoàn toàn quên khuôn mặt mình đã ra sao. Người này chẳng được ích lợi gì từ chiếc gương soi hay việc soi gương. Đương nhiên, diện mạo bề ngoài của chúng ta có đôi điều không thể thay đổi được. Nhưng ít ra chúng ta cũng đáng ưở nên khiêm nhường trước những điều thấy được! Và khi tấm gương bảo "rửa mặt" hoặc "cạo râu đi" hoặc "chảy đầu" "đánh răng," ít nhất chúng ta cũng thực hiện đúng như mình đã được dặn. Nếu không, tấm gương chẳng ích lợi gì cho chúng ta cả.
Rất dễ để đọc Kinh Thánh cách hời bợt hoặc đọc vì cớ cảm thấy có bổn phận đọc mà không hề cảm động trước những điều chúng ta đọc. Chúng ta thấy việc mình đáng phải làm nhưng nhanh chóng quên đi và sống dường như thể mình đã trọn lành rồi vậy. Kiểu tự mãn như thế ngăn trở tiến bộ thuộc linh.
1:25 Trái ngược lại cảnh đó chính là người xét kỹ lời của Đức Chúa Trời và đã thành thói quen biến ngay sang hành động. Việc chăm chú chiêm ngưỡng và suy gẫm của người ấy đem lại những kết quả thực tiễn ương đời sống. Đối với người ấy, Kinh Thánh là luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do. Những lời giáo huấn của Kinh Thánh không phải là nặng nề. Chúng dạy người làm chính xác việc mà bản tánh mới của người ấy rất muốn làm. Khi vầng lời, người tìm được sự buông tha thật khỏi những truyền thống của con người và những lý luận của xác thịt. Lẽ thật buông tha người. Đây là người nhận được ích lợi từ Kinh Thánh. Người này không quên những điều mình đã đọc. Trái lại, người tìm cách thể hiện nó ra Ương nếp sống hằng ngày. Sự vâng lời đơn sơ như con ưẻ của người đem lại phước hạnh vô kể cho linh hồn. Đây là người tìm được phước trong sự mình vâng lời.
1:26,27 Sự tin đạo vô ích được đối chiếu với sự tin đạo thanh sạch và không vết. Đạo ở đây nói đến những khuôn mẫu hành vi bề ngoài có liên kết với niềm tín đạo. Nó nói đến những hình thức bề ngoài chứ không phải tinh thần bề trong. Điều này nói đến biểu hiện bề ngoài của niềm tín Ưong sự thờ phượng và hầu việc Chúa hơn là những giáo lý người ấy đã tin.
Ai tưởng mình là tin đạo, mà không cầm giữ lưỡi mình,... thì sự tin đạo của hạng người ấy là vô ích. Người ấy có thể tuân giữ mọi loại lễ nghi tôn giáo là những thứ khiến người có vẻ mộ đạo. Nhưng người ấy đang tự lừa dối mình.
Đức Chúa Trời không thỏa mãn với những nghỉ lễ. Ngài quan tâm đến đời sống có sự tin kính thực tiễn.
Lưỡi không cầm giữ chỉ mới là một ví dụ về sự tin đạo vô ích. Bất kỳ hành vi nào không phù hợp với đạo Đấng Christ đều vô giá trị. Có câu chuyện kể về một chủ tiệm tạp hóa kia, là người rõ ràng là tên lừa đảo đầy vẻ mộ đạo. ông ta sống trong căn hộ phía bên tiên cửa hiệu của mình. Mỗi sáng, ông sẽ gọi xuống nhân viên của mình: "Này John!" "Vâng thưa ông."
"Anh đã pha thêm nước vào sữa chưa?"
"Rồi, thưa ông."
"Anh đã nhuộm màu bơ kia chưa?" "Rồi, thưa ông."
"Đã ừộn thêm bột vào cà phê chưa?"
"Rồi, thưa ông."
"Giỏi lắm. Mau lên đây cầu nguyện tính nguyện buổi sáng!"
Giacơ nói sự tin đạo như thế là vô
ích.
Điểu Chúa đang tìm kiếm chính là loại tin kính thực tiễn biết quan tâm đầy thương xót đến người khác và giữ cho đời sống chính mình được tình sạch. Để nêu ví dụ về sự tin đạo thanh sạch và không vết, Giacơ khen người nào đến thăm kẻ mồ côi người góa bụa đang túng thiếu, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian.
Nói cách khác, công việc thực tiễn của sự tái sanh được nhìn thấy qua "các hành động của ân điển và nếp sống phân rẽ." Guy King mô tả các phẩm hạnh này là tình yêu thực tiễn và đức thánh khiết thực tiễn.
Chúng ta phải rèn thử đức tin của chính mình bằng những câu hỏi sau: Tôi có đọc Kinh Thánh với lòng khao khát khiêm nhường muốn Chúa quở trách, dạy dỗ và thay đổi tồi không? Tôi có lo sao cho lưỡi mình được cầm giữ hay không? Tôi muốn biện minh cho tính nóng nảy của mình hay muốn đắc thắng nó? Tôi phản ứng thế nào khi có người bắt đầu nói những câu đùa thô tục hoặc tục tĩu ừá hình? Đức tin của tôi có tự bày tỏ qua những việc làm nhân ái đối với những người không thể đền đáp cho tôi không?
IV. LÊN ÁN Sự THIÊN VỊ (2:1-13)
Phần đầu của đoạn 2 lên án thói tục tỏ ra vẻ kính trọng con người. Đối xử thiên vị là điều hoàn toàn xa lạ với gương của Chúa hay với sự dạy dỗ của Tân Ước. Trong Cơ Đốc giáo không có chỗ nào dành cho thói hợm hĩnh hay phân biệt đối xử.
2:1 Trước hết, lối cư xử này bị cấm cách rõ ràng. Điều đầu tiên cần lưu ý là lời khuyến cáo này được nói cho tín hữu; chúng ta bảo đảm điều đó qua lời chào thăm "Hỡi anh em." Tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, là nói đến đức tín Cơ Đốc. Đây không phải là vấn đề về lòng tin cậy hay nhờ cậy Ngài, nhưng đúng hom là vấn đề thể hiện lẽ thật mà Ngài đã giao cho chúng ta. Kết hợp lại với nhau, chúng ta thấy Giacơ đang nói: "Hỡi anh em, khi anh em thực hành đức tin Cơ Đốc, đừng tỏ ra thiên vị." Thói hợm hĩnh và những sự phân biệt đẳng cấp là hoàn toàn không phù hợp với Cơ Đốc giáo chân chính. Quỵ lụy trước sự cao ương của con người không có chỗ
đứng trước mặt Chúa Vinh Hiển. Coi thường người khác vì cớ dòng dõi, chủng tộc, phái tính hay vì họ nghèo khổ chính là sự chối bỏ đức tín một cách thực tiễn. Mạng lịnh này không mâu thuẫn với các phần khác ừong Tân Ước truyền dạy tín đồ phải tôn trọng thỏa đáng các bậc cai trị, những người chủ, những trưởng lão và cha mẹ. Có những mối quan hệ nhất định do Chúa thiết lập mà mọi người phải công nhận (Rôma 13:7). Phân đoạn Kinh Thánh này nói đến vấn đề tỏ lòng tôn ương cách xun xoe quỵ lụy người khác vì cớ áo quần đắt tiền của họ hay vì những sự phân biệt giả tạo khác ở bề ngoài.
2:2-4 Điều này được khẳng định bởi minh họa sinh động của Giacơ trong câu 2-4. Guy King đã tài tình đặt nhan đề phân đoạn này là "Người Tiếp Tân Cận Thị." Quang cảnh ở đây là một hội 4 địa phương của các Cơ Đốc nhân. Một quý ông trông có vẻ đạo mạo, mặc áo quần rất hợp thời ừang, đeo nhẫn vàng đắt tiền vừa đến. Người tiếp tân cúi chào có vẻ lúng túng, rồi đưa vị khách có tầm cỡ này đến một chỗ ngồi nổi bật ở phía trước mà ai cũng thấy. Ngay khỉ người tiếp tân này ưở về bên cánh cửa, ông thấy một người khách khác vừa đến. Lần này là một người nghèo quần áo xoàng xĩnh. (Cụm từ "quẩn áo rách rưởi" Bản Anh ngữ là "quần áo dơ dày" không nhất thiết áo quần của người này cân phải đem giặt. Người này ăn bận tồi tàn, tương xứng với hoàn cảnh tầm thường của người trong đời.) Lần này, người tiếp tân khéo léo tìm cách cứu nguy cho hội chúng khỏi lúng túng bằng cách dành cho người khách này một chỗ đứng ở cuối phòng, hoặc chỗ ngồi ứên sàn nhà, ngay trước chỗ của chính mình. Dường như không thể tin được sẽ có ai từng hành động kiểu này. Chúng ta muốn nghĩ rằng minh họa này được thổi phồng thêm, nhưng khi nhìn vào chính lòng mình, chúng ta thấy mình thường có những phân biệt tầng lớp theo kiểu bề ngoài như thế này giữa vòng chúng ta, và như vậy đã trồ nên lấy ý xấu mà xét đoán.
Có lẽ ví dụ nổi bật nhất về tình trạng này trong hội thánh ngày nay ấy là sự phân biệt đối với người thuộc những chủng tộc và màu da khác. Những tín hữu da đen thường bị tẩy chay ữong rất nhiều trường hợp hoặc ít nhất cũng bị người khác tạo cho họ thấy cảm giác không được ai hoan nghênh. Những người Do Thải trở lại tin Chúa không phải lúc nào cũng được tiếp đón cách chân tính. Những Cơ Đốc nhân Phương Đông đã nếm mùi phân biệt đối xử ở biết bao mức độ khác nhau. Người ta phải thừa nhận rằng có nhiều nan đề lớn lao ữong xã hội thuộc lãnh vực mối quan hệ chủng tộc. Nhưng Cơ Đốc nhân phải làm đúng theo những nguyên tắc thiên thượng. Bổn phận của Cơ Đốc nhân là thể hiện thực tiễn chân lý "mọi tín hữu đều là một ừong Chúa Jêsus Christ."
2:5,6a Thiên vị là hoàn toàn không phù hợp với đức tín Cơ Đốc. Giacơ chứng tỏ điều này trong câu 5-13. Ổng nêu bốn nguyên nhân vững chắc vì sao thật lố bịch nếu tín hữu thiên vị người giàu mà xem thường người nghèo.
Trước hết, làm như vậy có nghĩa chúng ta không tôn trọng một con người mà chính Đức Chúa Trời tôn ương. Đức Chúa Trời đã chọn người nghèo theo đời nẩy đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin, và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Người nghèo là người được chọn của Đức Chúa Trời, nhóm người ưu tú của Đức Chúa Trời, người kế tự của Đức Chúa Trời, và là những người được Đức Chúa Trời yêu. Chúng ta liên tiếp thấy Kinh Thánh nói những người nghèo - chứ không phải người giàu - đã tập trung dưới ngọn cờ của Đấng Christ. Chính Chúa đã phán: "Kẻ khó khăn được nghe giảng Tin Lành" (Mathiơ 11:5). Chính những người tầm thường - chứ không phải người giàu và giai cấp quý tộc - là những người sung sướng lắng nghe Chúa (Mác 12:37). Không nhiều người quý tộc được kêu gọi, nhưng là những người đại, người yếu, người thấp hèn, người bị khinh bỉ, những người không ra gì (I.Côrinhtô Ì :2ó-29). Người giàu thường là người nghèo Ương đức tín, vì họ tín cậy nơi sự giàu có của cải thay vì tin nơi Chúa. Ngược lại, người nghèo đã được Đức Chúa Trời lựa để trở nên giàu trong đức tín. Nhìn tổng quát về những công dân nước Ngài sẽ thấy phần lớn họ là người nghèo. Trong nước Ngài, họ sẽ giữ những địa vị giàu có và vinh hiển. Như vậy, thật đại dột biết bao và nguy hiểm biết bao khi xử sự khỉnh thường những người mà một ngày kia sẽ được tôn cao trong vương quốc của Chúa và Cứu Chúa chúng ta.
2:6b Nguyên nhân thứ nhì khiến người ta thật ngu dại khi tỏ vẻ tôn trọng 0 bế người giàu ấy là người giàu là một giai cấp hà hiếp đàn sự Đức Chúa Trời cách điển hình. Lập luận này phức tạp, và thậm chí có phần khó hiểu tại điểm này. Người giàu được nói đến trước đây ừong đoạn Kinh Thánh này rõ ràng là một tín hữu. Điều đó không có nghĩa người giàu được nói đến trong câu ó cũng là tín hữu. Điều Gỉacơ đang nói ở đây đơn giản là: "Vì sao lại thiên vị người ta chỉ vì cớ họ giàu? Nếu làm như vậy, anh em đang tôn kính những người mà họ vốn là người đầu tiên hiếp đáp anh em và lôi anh em đến trước tòa án." Calvin tóm ngắn gọn lập luận này: "Vì sao tôn trọng những tên đao phủ hành hình anh em?"
2:7 Nguyên nhân thứ ba khiến người ta trớ nên ngu dại khi thiên vị người giàu ấy là người giàu có thói quen nói xấu, phạm thượng hoặc phỉ báng danh Đấng Christ. Đây là danh tốt đã đặt cho tín hữu - Cơ Đốc nhân, hay những người đi theo Đấng Christ. Tuy mắng nhiếc sỉ vả danh Chúa không phải là một tội chỉ riêng người giàu phạm mà thôi, thế nhưng đúng là những người bắt bớ các tín hữu nghèo thường kèm theo lối nói xấu xa nhất để chống lại Cứu Chúa. Vậy cớ sao tín hữu lại đặc biệt thiên vị họ chỉ vì cớ họ giàu? Những đặc điểm đi kèm với giàu có thường không phải là tôn kính Chúa Jêsus. Cụm từ danh tốt đã lấy đặt cho anh em cũng có thể địch là "danh cao quý mà anh em đã được gọi đến." Có người xem câu này nói đến phép báptêm của Cơ Đốc nhân. Tín hữu chịu báptêm Ương danh Chúa Jêsus. Đây
chính là danh bị người giàu quen nói phạm thượng.
2:8 Lập luận thứ tư của Giacơ là: Tỏ lòng tôn kính người giàu là vi phạm luật pháp, "Hãy yêu người lân cận như mình." Luật này được gọi là luật vua vì
thuộc về Vua và vì đây là vua của tất cả mọi luật. Có lẽ người tiếp tân này biện minh hành động của mình đối với người giàu bằng cách nói mình chỉ đang tỏ lòng yêu người lân cận như mình. Nhưng điều đó không biện hộ được cho hành động của người đối với người nghèo. Nếu thực sự yêu người lân cận như mình, chúng ta nên đối đãi với họ đúng như cách chúng ta muốn người khác đối đãi với mình. Đương nhiên, chúng ta không muốn bị coi thường chỉ vì cớ chúng ta nghèo. Như vậy, chúng ta đừng nên tỏ vẻ khinh thường người khác vì lý do họ nghèo.
Trong toàn bộ lời dạy của Kinh Thánh, đương nhiên đây là một Ương những sự dạy dỗ cách mạng nhất - hãy yêu người lân cận như mình. Hãy suy nghĩ đến ý nghĩa của luật ấy xem! Điều Này có nghĩa chúng ta phải chăm sóc người khác y như chăm sóc chính mình. Chúng ta phải sẵn lòng chia sẻ của cải vật chất cho những người không được hưởng đặc ân như chúng ta. Và trên hết, chúng ta nên làm mọi điều trong khả năng của mình để lo sao cho họ có cơ hội biết Cứu Chúa phước hạnh của chúng ta. Thường thì chúng ta sẽ xem hành động của mình ảnh hướng thế nào đến chính mình rồi mới đưa ra quyết tfịnh. Chúng ta lo chăm chú cho chính mình. Chúng ta phục vụ cho người giàu vì mong được thưởng, hoặc được thưởng về mặt xã hội hay về mặt vật chất. Chúng ta làm ngơ và bỏ bê người nghèo vì rất ít có cơ hội kiếm lợi khi phục vụ người nghèo. Luật pháp tôn trọng (Bản Anh ngữ là "luật của vua") cấm bóc lột người khác cách ích kỷ như thế. Luật vua này dạy chúng ta yêu người lân cận như mình. Và nếu chúng ta hỏi: "Ai là người lân cận của tôi?" từ câu chuyện người Samari Nhân Lành (Luca 10:29-37) chúng ta sẽ biết người lân cận chúng ta là bất cứ ai có nhu cầu mà chúng ta có thể giúp để đáp ứng.
2:9 Tây vị là vi phạm luật pháp Vua. Đây vừa là tội lỗi vừa là sự phạm phép. Tội lỗi là bất kỳ điều gì không đi đúng với ý muốn của Đức Chúa Trời, không đáp ứng được những tiêu chuẩn của Ngài. Sự phạm phép ở đây là vi phạm một luật đã biết. Có những hành động nào đó là tội lỗi vì cớ chúng đã sai về cơ bản và vốn là cố hữu rồi, nhưng chúng trở thành sự phạm phép khi có một luật cụ thể đã cấm chúng. Tây vị là tội lỗi vì cơ bản nó là sai quấy. Nhưng nó cũng là sự phạm phép vì có một luật chống lại tội đó.
2:10 Phạm một phần luật pháp thì cũng là phạm trọn luật pháp. Luật pháp giống như dây xích có mười mắt xích. Đứt một mắt thì cả dây xích bị đứt. Đức Chúa Trời không cho phép chúng ta giữ những luật nào mình thích và phạm những luật nào mình không thích tuân giữ.
2:11 Đức Chúa Trời cấm ngoại tình cũng chính là Đức Chúa Trời cấm giết người. Có thể một người không phạm tội ngoại tình, nhưng phạm tội giết
người. Người đó có phạm luật pháp
không? Đương nhiên là người phạm luật pháp! Tinh thần của luật pháp ấy là chúng ta phải yêu người lân cận như mình. Tội tà dâm đương nhiên là vi phạm luật này, nhưng giết người cũng là phạm luật pháp y như vậy. Hợm mình và phân biệt đối xử thì cũng giống như vậy. Nếu phạm một ưong các tội này, chúng ta đã không làm theo điều luật pháp đòi hỏi.
MƯỜI ĐIỂU RĂN
Giờ đây, chúng ta phải tạm dừng phần thảo luận để xem xét nan đề cơ bản nảy sinh tại đây ương lập luận của Giacơ. Nan đề này là: "Cơ Đốc nhân có ở dưới luật pháp hay không?" Đương nhiên, có vẻ như Giacơ đang áp đặt Mười Điều Răn trên tín đồ Đấng Christ. Ông nói cụ thể đến điều răn thứ sáu và thứ bảy, là những điều răn cấm tội sát nhân và ngoại tình. ông cũng tóm tắt năm điều răn cuối qua những chữ: "Hãy yêu người lân cận như mình." Thế nhưng đặt tín hữu phục dưới luật pháp như một quy luật sống tức là mâu thuẫn với các phần khác của Kinh Thánh, chẳng hạn như Rôma ó: 14 - "Anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển"; Rôma 7:4 - "Anh em đã chết về luật pháp" (cũng xem Galati 2:19; 3:13,24,25; Ì.Timôthê 1:8,9; Hêbơrơ 7:19.) Sự kiện Cơ Đốc nhân không còn ở dưới Mười Điều Răn được nói rõ trong n.Côrinhtô 3:7-11.
Vậy tại sao Giacơ áp đặt vấn đề luật pháp ưên tín hữu Ưong Thời Kỳ Ân Điển này? Trước hết, Cơ Đốc nhân không ở dưới luật pháp như một quy luật sống. Khuôn mẫu của tín đồ là Đấng Christ, chứ không phải là luật pháp. Nơi nào có luật pháp thì nơi đó cũng phải có hình phạt. Hình phạt cho việc phạm luật pháp là sự chết. Đấng Christ đã chết để trả án phạt cho luật đã phạm. Do đó, những người ở Ương Đấng Christ được giải thoát khỏi tội lỗi và án phạt của nó. Nhưng có một số nguyên tắc nào đó của luật pháp vẫn có giá ưị lâu dài. Những giáo huấn này áp dụng cho mọi người của mọi thời đại. Thờ lạy hình tượng, ngoại tình, giết người và trộm cắp về cơ bản vốn là sai cố hữu rồi. Chúng là sai quấy cho tín hữu cũng như cho người chưa tin Chúa. Hem nữa, chín ương Mười Điều Răn được lập lại trong các thơ tín. Điều răn duy nhất không lập lại chính là điều răn liên quan đến ngày Sabát. Không có chỗ nào truyền Cơ Đốc nhân phải giữ ngày Sabát hay ngày thứ bảy của tuần lễ, vì điều răn này thuộc về lễ nghi hom là đạo đức. Về cơ bản, một người Do Thái làm việc vào ngày thứ bảy thì không có gì sai Ương ngày đó. Điều này sai chỉ vì Đức Chúa Trời đã biệt riêng ngày ấy ra.
Cuối cùng, cũng nên nhắc rằng chín điều răn được lập lại ương các thơ tín không phải nhằm để làm luật pháp, nhưng làm lời chỉ dẫn sự công bình dành cho dân sự Chúa. Nói cách khác, Đức Chúa Trời không bảo Cơ Đốc nhân: "Nếu ngươi trộm cắp, thì ngươi bị kết án tử hình." Hay "Nếu ngươi phạm một việc vô đạo đức, ngươi sẽ mất sự cứu rỗi." Đúng hem, Ngài bảo: "Ta đã cứu ngươi bới ân điển ta. Giờ đây, ta muốn ngươi sống cuộc đời thánh khiết vì cớ yêu mến ta. Nếu muốn biết ta chờ đợi
gì nơi ngươi, ngươi sẽ tìm thấy điều đó trong suốt Tân Ước. Qua Tân Ước, ngươi sẽ thấy chín ưong Mười Điều Răn được lập lại. Ngươi cũng thấy những lời dạy của Chúa Jêsus, là những lời thực sự đòi hỏi tiêu chuẩn cư xử cao hơn những đòi hỏi của luật pháp." Vì vậy, thực ra không phải Giacơ đang đặt tín hữu dưới luật pháp và sự lên án của luật pháp đâu. Ông không nói: "Nếu anh em tôn kính con người, anh em đang phạm pháp, và vì vậy bị đoán phạt bằng sự chết."
2:12 Giacơ đang nói thế này: "Là tín hữu, anh em không còn ở dưới luật pháp của ách nô lệ nữa, nhưng ở dưới luật pháp tự do - tự do để làm theo lẽ phải. Luật Pháp của Môise đòi hỏi anh em phải yêu thương người lân cận nhưng không ban cho anh em năng lực để làm, và kết án nếu anh em thất bại. Dưới ân điển, anh em được ban quyền năng để yêu người lân cận và yêu người lân cận thì được ban thưởng. Anh em không yêu người lân cận để được cứu rỗi, nhưng vì đã được cứu nên yêu. Anh em yêu người lân cận không phải vì sợ hình phạt, nhưng bởi yêu mến Đấng đã chết thay anh em và đã sống lại. Khi anh em đứng trước Ngai Đoán Xét của Đấng Christ, thì anh em sẽ được ban thưởng hoặc bị mất phần thưởng tùy theo tiêu chuẩn này. Đây sẽ không phải tà vấn đề được cứu rỗi, nhưng là được ban thưởng." Cụm từ "Hãy nói và làm..." nói đến những lời nói và việc làm. Cả lời tuyên xưng lẫn đời sống phải phù hợp với nhau. tín hữu nên tránh thiên vị cả ương lời nói lẫn việc làm. Những sự vỉ phạm đến luật pháp tự do như thế sẽ bị đoán xét tại Ngai Đoán Xét của Đấng Christ.
2:13 Phải hiểu câu 13 theo văn mạch. Giacơ đang nói đến tín hữu. ở đây không hề có vấn đề hình phạt đời đời; hình phạt ấy đã được trả xong một lần đủ cả tại thập tự giá ưên Gôgôtha. Đây là vấn đề Đức Chúa Trời đối đãi với chúng ta như con cái Ngài ương thế giới này. Nếu không làm sự thương xót cho người khác, thì chúng ta đang không bước đi ừong sự thông công với Chúa và có thể gánh chịu những hậu quả sẽ đến của tình trạng sa ngã.
Sự thương xót thắng sự đoán xét có lẽ có ý nói Đức Chúa Trời muốn tỏ lòng thương xót đối với chúng ta hem là kỷ luật chúng ta (Michê 7:18); sự đoán xét là "công việc lạ lùng" của Ngài. Có thể điều này muốn nói chúng ta được vui mừng khi đối diện với sự đoán xét nếu đã tỏ lòng thương xót người khác, nhưng nếu không thương xót những người chúng ta có quyển lên án, thì chúng ta sẽ không được thương xót. Hoặc câu này muốn nói sự thương XÓI thắng sự đoán xét theo nghĩa sự thương xót luôn luôn lớn lao hơn sự đoán xét. Ý chung dường như là nếu chúng ta thương xót người khác, thì sự đoán phạt lẽ ra giáng trên chúng ta sẽ được thay thế bởi sự thương xót.
Như vậy, chúng ta hãy tra xét mình về đề tài quan ứọng của sự thiên vị này. Chúng ta có đối đãi với những người cùng chủng tộc với mình cách nhân từ hơn đối với những người khác chủng tộc không? Chúng ta có tỏ ra nhân từ với người trẻ hơn người già không? Chúng ta có tỏ vẻ cởi mở thân thiện với
những người xinh đẹp, dễ nhìn hơn là với những người dáng vẻ tầm thường hoặc diện mạo không đẹp? Chúng ta có lo tìm cách kết bạn với những người nổi bật hom là với những người tương đối không ai biết đến? Chúng ta có ưánh những người khuyết tật để tìm cách kết bạn với những người khỏe mạnh sung sức không? Chúng ta có thiên vị người giàu hơn người nghèo không? Chúng ta có "đối xử lạnh nhạt" với "những người ngoại quốc" là những người nói ngôn ngữ chúng ta theo giọng ngoại quốc không?
Khi trả lời những câu này, chúng ta hãy nhớ cách mình đối đãi với người tín hữu khó mến nhất này cũng chính là cách chúng ta đối đãi với Cứu Chúa (Mathỉơ 25:40).
V. ĐỨC TIN VÀ VIỆC LÀM (2:14-26)
Có lẽ đây là những câu gây ữanh cãi nhiều nhất ương thơ tín của Giacơ. Ngay cả bậc vĩ nhân của hội thánh như Luther cũng đã nghĩ mình tìm thấy mâu thuẫn không thể hòa giải được giữa lời dạy của Giacơ về sự xưng công bình bởi việc làm với lời dạy dỗ kiên quyết của Phaolô về sự xưng công bình bởi đức tin. Những câu này thường bị lạm dụng để hậu thuẫn cho tà giáo dạy rằng chúng ta được cứu bới đức tín cộng với việc làm, được gọi là "hỗn thành thuyết." Nói cách khác, tà giáo ấy dạy chúng ta phải tin cậy Đức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa mình, nhưng chừng đó chưa đủ. Chúng ta phải cộng thêm vào công tác cứu chuộc của Ngài những việc làm từ thiện và cống hiến của chính mình nữa.
Thực ra có thể đặt nhan đề cho phần này là "Sự Xưng Công Bình Bới Việc Làm," vì ừên một phương diện chúng ta được xưng công bình bới việc làm. Thực ra, muốn nắm được trọn vẹn chân lý về sự xưng công bình, chúng ta nên hiểu rõ có sáu phương diện của sự xưng công bình. Chúng ta được xưng công bình bởi ân điển (Rôma 3:24). Đơn giản điều này có nghĩa chúng ta không xứng đáng để được xưng công bình; ưên thực tế, chúng ta xứng đáng nhận điều ưáỉ ngược lại. Chúng ta được xưng công bình bởi đức tín (Rôma 5:1). Đức tín là đáp ứng của con người với ân điển của Đức Chúa Trời. Bởi đức tín, chúng ta tiếp nhận món quà tặng không này. Đức tin là nắm lấy việc Chúa đã làm cho chúng ta. Chúng ta được xưng công bình bởi huyết (Rôma 5:9). ở đây huyết là giá phải trả để đem lại sự xưng công bình cho chúng ta. Món nợ tội lỗi đã được giải quyết bởi huyết báu của Đấng Christ, và giờ đây Đức Chúa Trời có thể xưng công bình cho những tội nhân không kính sợ Ngài vì đã có sự đền tội công bình rồi. Chúng ta được xưng công bình bởi Đức Chúa Trời (Rôma 8:33). Chân lý ở đây là Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình. Chúng ta được xưng công bình bởi quyền năng (Rôma 4:25). Sự xưng công bình của chúng ta được liên kết với quyền năng đã khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại. Sự phục sinh của Ngài chứng minh Đức Chúa Trời đã được thỏa mãn. Chúng ta được xưng công bình bởi việc làm (Giacơ 2:24). Việc làm là bằng chứng bề ngoài cho thực tại đức tin chúng ta. Chúng cung cấp biểu hiện bề ngoài cho điều mà nêu
không nhờ biểu hiện bể ngoài thì không nhìn thấy chúng được. Từ đây, chúng ta thấy một người được xưng công bình bởi ân điển, bởi đức tin, bởi huyết, bới Đức Chúa Trời, bởi quyền năng, và bởi việc làm. Thế nhưng không hề có chút mâu thuẫn nào cả. Những câu tuyên bố này chỉ đơn giản ưình bày các khía cạnh khác nhau của cùng một chân lý. Ân điển là nguyên tắc mà Đức Chúa Trời căn cứ vào để xưng công bình; đức tin là phương tiện để con người nhận được sự xưng công bình; huyết là giá mà Cứu Chúa đã phải ữả; Đức Chúa Trời chính là Tác Nhân tích cực trong sự xưng công bình; quyền năng là bằng chứng; và việc làm là kết quả.
2:14 Giacơ quả quyết đức tín không sinh ra việc lành thì đức tín ấy không cứu rỗi được. Có hai chìa khóa rất bổ ích để hiểu câu Kinh Thánh này. Trước hết, Giacơ không nói: "Dầu ai có đức tin đi nữa... thì có ích chi chăng." Trái lại ông nói: "Nếu ai nói mình có đức tin... thì ích chi chăng." Nói cách khác, vấn đề ở đây không phải là một người thật sự có đức tín thế nhưng chưa được cứu. Giacơ đang mô tả một người không có điều gì khác hơn ngoài lời tuyên xưng đức tin mà thôi. Họ bảo có đức tin, nhưng không có điều gì ương đời sống mình để chứng tỏ điều ấy. Chìa khóa hữu ích thứ nhì có ương bản NASB. Trong đó, câu Kinh Thánh kết thúc với càu hỏi: "Đức tin đó 5 cứu người ấy được chăng?" Nói cách khác, loại đức tin đó có cứu rỗi được không? Nếu hỏi Gỉacơ đang nói đến loại đức tín nào, câu trả lời được tìm thấy trong phần đầu câu Kinh Thánh, ông đang nói đến loại đức tín vô căn cứ không được hậu thuẫn bởi việc lành. Đức tín như thế là vô giá ữị. Nó chỉ có toàn là lời nói, chẳng còn gì khác hơn nữa.
2:15,16 Giờ đây đến minh họa cho tính vồ ích của những lời nói mà không có việc làm. Chúng ta được giới thiệu hai người. Một người không có thức ăn uống hằng ngày cũng không có áo quần đầy đủ. Người kia có cả hai, nhưng không sẵn lòng chia sẻ. Xưng mình rất rộng rãi, người thứ nhì nói với người anh em nghèo của mình: "Đi mặc quần áo vô đi, và ăn một bữa ngon." Nhưng người này không động đậy đến cả ngón út để thực hiện việc này. Những lời nói như thế có ích gì? Chúng hoàn toàn vô giá ưị! Chúng không làm thỏa được cơn đói cũng không làm ấm được cho phần xác.
2:17 Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết. Đức tin không có việc
làm không hề là đức tin thật. Đó chỉ hoàn toàn là lời nói. Không phải Giacơ đang tuyên bố chúng ta được cứu bởi đức tin cộng với việc làm. Đi theo quan điểm như thế tức là không tôn trọng công tác đã hoàn tất của Chúa Jêsus Christ. Nếu được cứu bới đức tin cộng với việc làm, thì sẽ có hai Cứu Chúa -Chúa Jêsus và chính chúng ta. Nhưng Tân Ước dạy rất rõ rằng Đấng Christ là Cứu Chúa có một và duy nhất. Giacơ đang nhấn mạnh chúng ta được cứu không bởi chỉ một mình đức tin của lời nói mà thôi, nhưng bởi thể loại đức tín sinh ra một đời sống có việc lành. Nói cách khác, việc làm không phải là rễ của sự cứu rỗi nhưng là trái; chúng
không phải là nguyên nhân nhưng là kết quả. Calvin nói rất ngắn gọn: "Chúng ta được cứu bởi một mình đức tin mà thôi, nhưng không bởi thứ đức tin chỉ có suông một mình nó mà thôi."
2:18 Đức tin thật và việc lành không thể tách rời nhau. Giacơ chứng tỏ điều này bằng cách trích cho chúng ta cuộc ữanh luận giữa hai người. Người thứ nhất, là người đã được cứu thật, và là người nói. Người thứ nhì xưng mình có đức tín, nhưng không chứng tỏ đức tín ấy bằng việc lành. Người ta nghe người thứ nhất đang nói lên lời thách thức không thể bác được cho người thứ hai. Chúng ta có thể diễn ý cuộc đối thoại này: có lẽ người thứ nhất nói một cách chính xác và có thể chứng minh được rằng: "Đúng rồi, ngươi nói ngươi có đức tin, nhưng ngươi không có những công việc để chứng tỏ đức tín ấy. Ta tuyên bố rằng đức tin phải được hậu thuẫn bởi một đời sống có việc làm. Hãy chứng minh cho tôi thấy anh có đức tin mà không có đời sống có việc lành. Anh không chứng minh được đâu. Đức tín là vô hình. Cách duy nhất cho người khác biết anh có đức tin chính là qua đời sống chứng tỏ được đức tin ấy. Tôi sẽ chỉ cho anh thấy đức tin của tôi bởi các việc làm của tôi." Chìa khóa cho câu này nằm ở từ ngữ "chỉ cho." Không thể nào có được tình ưạng "chì cho" thấy đức tín mà không kèm theo việc làm.
2:19,20 Cuộc tranh luận tiếp tục. Người thứ nhất vẫn đang nói. Đức tín mà người kia tuyên xưng có thể chẳng hơn gì sự đồng ý của lý ữí với một sự kiện đã biết rõ. Sự đồng ý Ưong lý trí như thế chẳng hề bao gồm sự cam kết của người ấy, và không đem lại đời sống biến cải. Tin Đức Chúa Trời thực hữu thì chưa đủ. Đúng, điều này là thiết yếu, nhưng chưa đủ. Ngay cả ma qui cũng tin Đức Chúa Trời thực hữu và chúng run sợ khi nghĩ đến hình phạt cuối cùng Ngài dành cho chúng. Ma quỉ tin sự thật này, nhưng không đầu phục Đấng ấy. Đấy không phải là đức tin cứu rỗi. Khi một người thực sự tin Chúa thì niềm tin đó bao gồm cả phó thác tâm thần linh hồn và thân thể. Đến lượt sự phó thác này dẫn đến đời sống được biến đổi. Đức tin không có việc làm là một niềm tin của cái đầu, và do đó là niềm tin chết.6
2:21 Giờ đây ông nêu hai tấm gương về đức tín có việc làm từ Cựu Ước. Họ là Ápraham - một người Do Thái, và Raháp - một người ngoại bang. Ápraham cậy việc làm được xưng công bình khi dâng con mình là Ysác trên bàn thờ. Để có cái nhìn thỏa đáng về sự thật này, xin xem Sáng Thế Ký 15:6. Chúng ta đọc thấy Ápraham tin Đức Giêhôva, và Ngài kể ông là công bình. ổ đây Ápraham được xưng công bình bởi cớ tín; nói cách khác, ông được xưng cồng bình bởi đức tin. Nhưng mãi đến Sáng Thế Ký 22 chúng ta mới thấy Ápraham dâng con trai mình. Chính lúc đó ông cậy việc làm được xưng công bình. Ngay khi Ápraham tín nơi Đức Giêhôva, ông được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng rồi, đến bảy đoạn sau đó, Đức Chúa Trời mới thử nghiệm đức tín của Ápraham. Ápraham chứng tỏ đây là đức tin thật bởi sẵn lòng dâng Ysác. Sự vâng lời của ông chứng tỏ đức tin
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Ông không chỉ là niềm tin ừong trí óc, nhưng là sự phó thác của tấm lòng.
Đôi khỉ người ta phản đối rằng không còn ai khác hiện điện trong khi Apraham dâng Ysác, nên do đó Ápraham không chứng minh được thực tại đức tín của mình cho ai cả. Nhưng có hai chàng trai cùng đi với Ápraham ở cách đó không xa, đang chờ Ápraham và Ysác từ ừên núi trớ về. Hơn nữa, có Ysác tại đó. Sự sẵn lòng giết con ưai mình của Ápraham để vâng theo mạng lịnh của Chúa cũng được lưu giữ lại trong Kinh Thánh, vì vậy chứng tỏ cho mọi thế hệ biết thực tại của đức tín ông.
2:22,23 Như vậy, rõ ràng đức tín của Ápraham đã thúc giục việc làm của ông, và nhờ việc làm mà đức tin của ông dược trọn vẹn. Đức tin thật và việc làm không thể tách rời nhau. Đức tin thật sanh ra việc làm, và việc làm là bằng chứng cho đức tin thật. Qua việc dâng Ysác làm của tế lễ, chúng ta nhìn ttấy sự chứng tỏ thực tế đức tín của Apraham. Đây chính là sự ứng nghiệm thực tế của lời Kinh Thánh đã nói Apraham được xưng công bình vì ông tin. Những việc lành của ông xác định ông là bạn Đức Chúa Trời.
2:24 Từ đây chúng ta kết luận, nhơn đó, người ta cậy việc làm được xưng công bình, chứ chẳng những là cậy đức •in mà thôi. Một lần nữa, câu này không có nghĩa người này được xưng công bình bởi đức tín cộng với việc làm. Người được xưng công bình bởi đức tin hướng về Đức Chúa Trời, và bởi việc làm đối với con người, Đức Chúa Trời xưng công bình người ấy ngay giây phút người tín. Con người nói: "Hãy cho tôi thấy thực tế của đức tín bạn." Cách duy nhất để làm việc này chính là qua việc lành.
2:25 Minh họa thứ nhì của Cựu Ước là kỵ nữ Raháp. Đương nhiên, nàng được cứu không phải nhờ có tính cách tốt (Raháp là kỵ nữ mà!). Nhưng nàng cậy việc làm mà được xưng công bình vì đã tiếp rước các sứ giả (hoặc các thám tứ) và khiến họ noi đường khác mà đi. Raháp là người Canaan, sống ữong thành Giêricô. Nàng nghe tín đạo binh chiến thắng đang tiến đến thành phố và không thể nào chống cự được đạo binh này. Nàng kết luận rằng Đức Chúa Trời của người Hêbơrơ là Đức Chúa Trời chân thần, và quyết định đứng về phía Đức Chúa Trời này, bất chấp phải trả giá nào đi nữa. Khi các thám tử vào thành, nàng kết bạn với họ. Khi kết bạn như vậy, nàng chứng tỏ tính chân thật của đức tín mình noi Đức Chúa Trời chân thật và hằng sống. Nàng được cứu không phải bởi chứa chấp các thám tử, nhưng hành động hiếu khách này chứng tỏ nàng là một người tin đích thực.
Một số người lạm dụng phân đoạn này để dạy rằng sự cứu rỗi một phần là bới các việc lành. Nhưng với chữ việc lành, họ muốn nói đến việc bố thí từ thiện, trả các món nợ của bạn, nói sự thật, và đi nhà thờ. Đấy có phải là những việc lành của Ápraham và Raháp không? Đương nhiên là không! Trong trường hợp Ápraham, việc lành chính là sẵn lòng giết chết con mình! Trong trường hợp Raháp, đó chính là tội phản quốc! Nếu bạn loại đức tin ra khỏi
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những việc này, chúng sẽ trở thành việc ác chứ không phải việc lành. "Tước mất đức tin của họ thì họ không những là gian dâm và vô tình, mà còn phạm tội nữa." Mackintosh nói rất hay: "Phần Kinh Thánh này nói đến những việc làm của sự sống, chứ không phải những việc làm của luật pháp. Nếu bạn lấy đức tin ra khỏi những việc làm của Ápraham và của Raháp, thì việc làm của họ là những công việc xấu. Hãy xem chúng như trái của đức tín thì chúng là những công việc của sự sống."
Vì vậy, đây không phải là phân đoạn có thể đem ra để dạy sự cứu rỗi bởi việc lành. Phân đoạn này sẽ đặt người dạy như thế vào địa vị không thể biện minh được là họ đã dạy sự cứu rỗi bằng cách sát nhân và phản quốc!
2:26 Giacơ kết thúc phân đoạn với câu: "Vả, xác chẳng có hồn thì chất, đức tín không có việc làm cũng chết như vậy." ở đây, vấn đề được tóm tắt thật tuyệt vời. Giacơ đối chiếu đức tin với thân thể người, ổng ví việc làm với linh hồn. Xác chẳng có hồn thì không có sự sống, vô dụng và vô giá trị. Đức tin không có việc làm thì cũng chết như vậy, cũng vô hiệu quả, vô giá trị như vậy. Hiển nhiên đây là đức tin giả, chứ không phải đức tin thật cứu rỗi được.
Như vậy, tóm lại Giacơ thử nghiệm đức tin chúng ta bởi câu ừả lời cho những câu hỏi sau. Tôi có sẵn lòng giống như Ápraham để dâng điều quý nhất trong đời sống tôi cho Đức Chúa Trời không? Tôi có sẵn lòng như Raháp biến mình thành người phản bội thế gian để trung thành với Đấng Chrỉst không?
VI. LƯỠI: CÁCH SỬ DỤNG VÀ LẠM DỤNG LƯỠI (3:1-12)
Mười hai câu đầu của đoạn 3 đề cập đến lưỡi (cũng được đề cập trong 1:19,26; 2:12; 4:11; 5:12). Thầy thuốc ngày xưa khám lưỡi bệnh nhân để giúp chẩn bệnh thể nào, thì Giacơ cũng kiểm tra sức khỏe thuộc lỉnh qua cuộc đối thoại của người thể ấy. Việc tự chẩn bệnh bắt đầu từ những tội lỗi về lời nói. Giacơ sẽ đồng ý với một người dí dỏm thời hiện đại, là người đã nói: "Hãy canh chừng lưỡi bạn. Nó ở trong nơi ẩm ướt rất dễ bị trượt!"
3:1 Đề tài được giới thiệu bới lời cảnh cáo về ước muốn vội vàng được làm người dạy Lời Đức Chúa Trời. Dầu không nhắc cụ thể đến lưỡi, ý tưởng cơ bản ấy là: người nào dùng lưỡi mình để dạy Kinh Thánh thì đã đảm nhận thêm trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời và con người. Những chữ "trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy" có thể diễn ý như sau: "Đừng ừỏ' I nên tham vọng quá đáng để trở thành Ị thầy dạy." Đừng nên giải thích đây là ị lệnh cấm sử dụng tài năng của người thực sự được Đức Chúa Trời kêu gọi để dạy dỗ. Đây là lời cảnh cáo đơn giản ị rằng đừng nên xem nhẹ chức vụ này. í Những người dạy Lời Lẽ Thật sẽ chịu ị xét đoán nặng hơn nếu không thực hành những điều mình dạy.
Dạy Kỉnh Thánh là một trọng trách. Người dạy phải chuẩn bị để vâng theo những điều mình thấy trong Lời Chúa. Đừng bao giờ mong dẫn đưa người khác vượt quá những điều mà chính mình thực hành. Mức độ ảnh hưởng của mình trên người khác sẽ được xác định
bới mức độ tiến bộ của chính mình. Người thầy sinh ra người khác theo chính hình ảnh của mình; người thầy làm cho người khác nên giống như mình. Nếu người thầy làm giảm nhẹ hay giải thích để xem nhẹ ý nghĩa rõ ràng của bất kỳ câu Kinh Thánh nào, người ấy đang cản trở sự tăng trưởng của học viên mình. Nếu dung túng tội lỗi dưới bất kỳ hình thức nào, người ấy đang nuôi dưỡng những đời sống bất khiết. Không một quyển sách nào đưa ra đòi hỏi cho độc giả của nó giống như Tân Ước. Tân Ước đòi hỏi sự ưọn lòng phó thác cho Đức Chúa Jêsus Christ. Tân Ước quả quyết Ngài phải là Chúa trong mọi giai đoạn của đời sống người tín Chúa. Dạy từ một quyển sách như thế là một vấn đề nghiêm túc biết dường nào!
3:2 Giờ đây Giacơ chuyển từ chức vụ cụ thể là dạy dỗ sang lãnh vực tổng quát của đối thoại. Chúng ta thảy đều dễ vấp phạm trong nhiều lãnh vực, nhưng nếu ai biết kiểm soát lưỡi mình, để không phạm phải nhiều tội lỗi khác nhau trong lời nói, thì người ấy thật sự từng trải, trưởng thành và có kỷ luật tốt. Nếu có thể kiểm soát lời nói, thì chắc không khó để tự kiềm chế ừong các lãnh vực khác của đời sống. Đương nhiên, Chúa Jêsus Christ là Đấng duy nhất thực hiện điều này hoàn hảo, nhưng có một phương diện để mỗi chúng ta có thể trở nên ữọn vẹn, tức là trong sự trưởng thành hoàn toàn có kỷ luật trọn vẹn.
3:3 ở đây nêu năm hình Mi tu từ, hay năm hình ảnh của lưỡi. Trước hết, lưỡi được ví với hàm thiếc. Hàm thiếc là cương choàng vào đầu ngựa và giữ cho hàm thiếc ở trong miệng. Hàm thiếc được nối với dây cương. Dầu hàm thiếc là một miếng sắt rất nhỏ, thế nhưng nếu người kiểm soát được hàm thiếc ấy, thì có thể kiểm soát được hành vi của con ngựa. Lưỡi cũng có thể điều khiển đời sống như thế - hoặc để làm điều tốt hoặc để làm điều xấu.
3:4 Hình ảnh thứ nhì là bánh lái tàu. So với chính chiếc tàu, bánh lái rất nhỏ. Trọng lượng của nó vô cùng nhỏ so với khối lượng của con tàu. Chẳng hạn, con tàu Queen Elỉzabeth nặng 83.673 tấn. Bánh lái con tàu này chỉ nặng 140 tấn chưa đến hai phần mười của một phần ưăm tổng khối lượng. Thế nhưng khi bánh lái quay, nó điều khiển hướng đi của cả con tàu. Dường không thể tín rằng một người có thể điều khiển con tàu to lớn như thế với một thiết bị tương đối nhỏ đến như vậy; thế nhưng đó lại là sự thực. Bởi đó, chúng ta nên đừng nên đánh giá sai sức mạnh của lưỡi bởi cớ kích cỡ của nó. Dầu lưỡi là một chi thể rất nhỏ trong thân, và tương đối khuất, thế nhưng nó có thể khoe về những thành tựu lớn, cả tốt lẫn xấu.
3:5,6 Ví von thứ ba về lưỡi là lửa. Một cây diêm thắp lên, khi ném ra bất cẩn, có thể đốt cháy cả một bụi rậm. Đến lượt bụi rậm này phát hỏa đốt cả một cái rừng lởn và để lại cả một đống tro than. Như vậy, một que diêm có khả năng hủy hoại và tàn phá lớn biết dường nào! Một trong những thảm họa lớn nhất của lịch sử là ưận hỏa hoạn Chicago năm 1871. Lời truyền khẩu cho
biết trận hỏa hoạn bùng lên khi con bò của Bà 0'Leary đá ngã chiếc đèn lồng của bà. Dầu có đúng như thế hay không đi nữa, ưận hỏa hoạn đã cháy suốt ba ngày trên ba dặm vuông rưỡi của thành phố. Nó giết chết 250 người, khiến 100.000 người sống màn trời chiếu đất, và phá hủy tài sản giá ừị lên đến 175 triệu Mỹ kim. Lưỡi giống như một que diêm nhỏ đốt lên hay một chiếc đèn lồng bị ngã. Tiềm năng ác độc của nó hầu như vô hạn. Giacơ nói lưỡi là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta. Chữ "đô hội" ở đây được dùng để diễn tả sự lớn lao. Đôi khi chúng ta dùng từ ngữ theo nghĩa này; lấy ví dụ, nơi đô hội của rắc rối. Chúng ta muốn nói có nhiều vô số rắc rối. Cái lưỡi dầu rất nhỏ, nhưng lại mang trong nó những khả năng tội ác lớn lao vô cùng.
Phương cách lan bùng của ngọn lửa nói điều ác được minh họa bởi cuộc đối thoại giữa hai phụ nữ tại Brooklyn. Một người nói: "Tillie kể cho tôi nghe rằng chị kể cho cô ta bí mật mà tôi đã bảo chị đừng kể cho cô ta biết." Người kia ưả lời: "Cô ta thật tí tiện. Tôi đã bảo Tillie đừng có kể với chị là tôi đã cho chị ta biết kia mà." Người thứ nhất trả lời: "ồ, tôi đã bảo với Tillie rằng tôi sẽ không nói cho chị biết là cô ta đã kể cho tôi nghe đâu - vì vậy đừng có nói cho chị ta biết là tôi đã kể cho chị nghe nhé."
Cái lưỡi có thể làm ô uế cả mình.
Một người có thể làm bại hoại cả nhân cách của mình khi dùng lưỡi để nói vu, nói tục, nói dối, nói lộng ngôn, và chửi thề.
Chappel viết:
Người hay bươi móc lỗi tự gây thương tật cho chính mình.... Người ném bùn không thể nào chơi trò tiêu khiển ưa thích của mình mà không làm cho tay và lòng mình vấy bẩn thứ bùn mình đã quăng đi. Chúng ta rời khỏi kinh nghiệm như thế với cảm giác bị ô uế thường xuyên biết bao! Thế nhưng chúng ta đâu có ý định đó. Chúng ta hy vọng cách vồ ích rằng khi ném bùn vào người khác thì có thể làm cho người ta đánh giá cao về sự sạch sẽ của chính mình. Chúng ta dại dột đến nỗi tin rằng mình có thể gây dựng chính mình bằng cách triệt hạ người khác xuống. Chúng ta đui mù đến nỗi tưởng rằng nhồi nhét khối thuốc nổ xuống dưới nhà người lân cận thì mình có thể làm vững chắc nền của nhà mình. Nhưng không bao giờ như thế cả! Khi nỗ lực làm tổn thương người khác, có thể chúng ta thành công, nhiữig sẽ luôn luôn gây cho chính mình bị thương còn nặng hơn.
Lưỡi đốt cháy cả đời người. Đây là
cuộc đời bắt đầu từ lúc sinh ra. Nó mô tả toàn bộ chu Ưình hoạt động của con người. Một cái lưỡi gian ác làm ô nhiễm không những đời sống cá nhân của người ấy, mà còn làm ô nhiễm toàn bộ những hoạt động của người nữa. Nó tác hại đến "toàn bộ sự gian ác trong toàn bộ con người trọn cả đời." Lưỡi gian ác đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Mọi lời nói xấu xa đều bắt nguồn từ đó. Chính đặc tánh của nó là thuộc địa ngục. Chữ được dùng cho "địa ngục" ở đây chính là Gehenna; ngoại trừ lần được dùng ồ đây, chữ này được dùng trong Tân Ước bởi duy nhất Chúa Jêsus mà thôi.
3:7 Hình ảnh thứ tư được ví với lưỡi là một vật dữ không hãm dẹp được. Mọi loại thú, chim rắn và loài dưới biển đều có thể thuần hóa. Chẳng phải là chuyện bất thường khi thấy người ta thuần hóa được voi, sư tử, cọp, chim săn mồi, rắn, cá heo, và cả cá khác nữa. Pliny liệt kê những sinh vật được con người thuần hóa trong thời ông gồm có: loài thú thì có voi, sư tử và cọp; loài chim có chim ưng; rắn mào và các loài rắn khác, ương vòng loài sống dưới nước, có cá sấu và nhiều loài cá khác. Tranh luận rằng không phải mọi loài sinh vật đều đã thực sự được thuần hóa thì đã lạc mất ý chính ương lập luận của Giacơ; không có cớ gì để tin người ta không thuần hóa được một loại thú nào đó nếu họ có đủ thì giờ và kiên nhẫn.
Robert G. Lee diễn tả điều này rất hùng hồn:
Con người làm gì với những chú voi khổng lồ? Con người đã xâm lược quê hương rừng rậm của chúng, đánh bây chúng, huấn luyện - nhạo cười chúng - để bắt kéo hàng, đẩy những toa xe chất đầy hàng nặng, làm đủ mọi việc nặng nhọc. Con người làm gì với loại hổ Bengal mắt xanh lá? Bắt nhốt chúng, dạy chúng, biên chúng thành người bạn cùng diễn trò. Con người làm gì với những chú sư tử Châu phi hung dữ mạnh mẽ? Con người đã bắt x'ô sô sư tử như thế, huấn luyện cho chúng nhảy qua những chiếc vòng lửa, cưỡi trên hữig ngựa, ngồi trên những bệ cao, bắt chúng để yên không được đụng đến miếng thịt bò đặt giữa móng Ví'ô/ của chúng - khi chúng đang đói, năm xuống, đứng lên, phải chạy, phải rông theo hiệu lệnh của người điều khiển, vâng theo tiếng vụt roi cửa con người. Tại sao vậy, có lần tôi thấy (nhiều năm trước tại rạp xiếc) một con sư tử há rộng cái miệng đói mồi to như cái hang và rồi giữ nguyên như vậy trong khi người luyện thú chui đầu vào sâu trong hàm sư tử và ở yên trong đó đúng một phút.
Con người đã làm gì với những con trăn Nam Mỹ khổng lồ? Làm gì với con trăn lớn? Hãy vào rạp xiếc mà xem những cô gái nhỏ bé, mảnh mai yếu ớt như bông hoa, đang cuộn những con quái vật kinh khủng này vòng quanh thân của họ mà chẳng hề hấn gì cả. Hãy vào những buổi biểu diễn xiếc thú, xem cách con người làm cho những chú báo đốm và báo đốm Mỹ khát máu trở nên vô hại và câm lặng trước mặt mình. Hãy đến các buổi biểu diễn sẽ thấy những con bọ chét đã được huấn luyện, thấy những con linh cẩu đói mồi nằm dài bên cạnh con chiên hiền lành, thấy chim bồ câu và chim ưng ở chung tổ với nhau, thấy
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chó sói và thỏ nô đùa bên nhau.
3:8 Nhưng thành công thuần hóa dã thú của con người lại không mở rộng sang lãnh vực trị phục lưỡi của chính họ. Nếu thành thật, chúng ta sẽ phải thú nhận điều này đúng trong đời sống chúng ta. Bới cớ sự sa ngã, chúng ta đã mất quyền thống ữị trên một mảnh thịt nhỏ bé này. Bản chất con người không có năng lực hay sức mạnh để thống trị chi thể nhỏ bé này. Chỉ có Đức Chúa Trời mới ưị phục được nó.
Tiếp theo, Giacơ mô tả đặc trưng của lưỡi là vật dữ người ta không hãm dẹp được. Nối cụm từ này với những chữ đẩy dẫy những chất độc giết chết,
chúng ta nghi Giacơ đang nghĩ đến một con rắn không yên, với nọc cực kỳ độc. Một hai giọt nọc độc cũng đủ chết người rồi. Lưỡi cũng đầu độc tâm trí và giết chết tính cách giống y như thế. Hết thảy chúng ta đều biết rất dễ nói hành người khác biết bao. Chúng ta thường bôi nhọ người khác để trả đũa những điều mình cho là bị đối đãi tệ. Và chúng ta cũng rất thường xuyên vô cớ xem thường người khác, chỉ trích họ, hạ thấp họ, ai có thể đo lường được tổn hại mình đã gây ra, những giọt nước mắt đã đổ ra, những tấm lòng vỡ tan, những uy tín bị phá hoại? Và ai đo lường được khốn khổ mà nó đem đến cho chính đời sống và gia đình chúng ta? Ai đo được cay đắng dấy lên ương lòng, sự nhục nhã khi phải xin lỗi, những hậu quả xấu trên sức khỏe chúng ta. Những bậc cha mẹ nào công khai buông mình chỉ ưích những tín hữu khác thì họ đã phải chứng kiến con cái mình cũng học cùng một tinh thần chỉ trích như thế và rồi đi xa khỏi mối thông công Cơ Đốc. Giá phải trả khi sử dụng lưỡi mình cách vô kỷ luật thật lớn lao biết dường nào.
Có giải pháp nào chăng? Hãy cầu nguyện mỗi ngày xin Chúa giữ chúng ta khỏi nói hành, khỏi tật bươi móc chỉ trích lỗi lầm, và những lời nói thiếu tử tế. Đừng nói thiếu thiện cảm về bất cứ ai; tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi (I.Phierơ 4:8). Nếu có điểu gì nghịch với người khác, chúng ta hãy đến trực tiếp với người ấy, bàn luận vấn đề đó trong tình yêu thương rồi cầu nguyện cùng nhau (Mathiơ 18:15; Luca 17:3). Chúng ta hãy cố gắng nhìn thấy Đấng Christ trong anh em mình thay vì phóng đại những thất bại nhỏ nhặt. Nếu chúng ta lỡ bắt đầu mở miệng nói một điều gì đó thiếu tử tế hay không ích lợi, hãy dừng ngang giữa chừng câu nói và giải thích rằng cứ tiếp tục nói câu đó thì sẽ không gây dựng được. Có một số điều mà đừng nên nói ra thì tốt hơn cả.
3:9,10 Thật không nhất quán khi dùng lưỡi vào cả mục đích tốt lẫn xấu. Điều này hoàn toàn ưái lẽ tự nhiên; trong cõi thiên nhiên không có điều gì giống như thế cả. Mới phút trước một người dùng lưỡi mình khen ngợi Chúa, phút sau đã rủa sả người được tạo nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Thật phi lý biết bao khi cùng chung một nguồn lại tạo ra những kết quả trái ngược nhau đến như vậy! Đáng lẽ không được có tình trạng như thế. Lưỡi nào đã ca ngợi Chúa thì nên giúp ích người khác thay vì làm tổn thương họ. Toàn bộ những lời chúng ta nói ra đều phải chịu thử nghiệm bới ba điều sau: Có thật không? Có nhân hậu không? Có cần thiết không? Chúng ta nên luôn luôn xin Chúa canh giữ môi miệng mình (Thithiên 141:3), và cầu nguyện để lời nói của miệng chúng ta và sự suy gẫm của lòng chúng ta được đẹp ý Ngài, là Đấng làm sức mạnh và Đấng cứu chuộc chúng ta (Thithiên 19:14). Chúng ta nên nhớ các chi thể của chúng ta trong Rôma 12:1 bao gồm cả lưỡi chúng ta nữa.
3:11 Không một con suối nào đồng thời ra cả nước ngọt và nước đắng được. Lưỡi cũng phải không có tính trạng như vậy. Những điều tuôn ra từ lưỡi đều phải tốt toàn bộ như nhau cả.
3:12 Nước ra từ con suối nói đến sự làm tươi mát thể nào, thì trái từ cây vả cũng nói đến sự bổ dưỡng thể ấy. Cây vả không thể sinh ra trái ôlive, cây nho cũng không sinh ra được trái vả. Trong cõi thiên nhiên, một cây chỉ sanh ra được một loại trái. Như vậy, làm sao lưỡi có thể sinh ra hai loại ưái - cả trái tốt lẫn trái xấu được?
Đừng nên lẫn lộn phân đoạn này với phân đoạn tương tự ương Mathiơ 7: 16-20. Ổ đó, chúng ta được cảnh cáo đừng mong cây xấu sanh được trái tốt. Người xấu chỉ có thể sanh ra những việc xấu. ớ đây, chúng ta được cảnh cáo đừng dùng lưỡi để sanh ra hai loại quả trái ngược nhau.
Một mạch nước không thể đồng thời vừa chảy ra nước mặn lẫn nước ngọt. Bắt buộc chỉ là nước mặn hoặc chỉ là nước ngọt mà thôi. Những bài học này từ cõi thiên nhiên nhằm nhắc nhớ lời nói của chúng ta trước sau đều phải tốt lành cả.
Như vậy, Giacơ đang thử nghiệm chúng ta trên phương diện lời nói. Trước khi rời phần này, chúng ta hãy tự hỏi mình những câu sau. Tôi có dạy người khác những điều mà bản thân tôi không tuân giữ không? Tôi có chỉ trích sau lưng người khác không? Lời nói của tôi có trước sau như một đều luôn thanh sạch, gây dựng, nhân hậu không? Tôi có dùng "những lời thề huỵch toét" như là trời oi, ười, đồ quỷ, đồ yêu, trời tát, chết tiệt, v.v...? Sau một buổi nhóm trang trọng, tôi có buông mình vào chỗ thiếu nghiêm túc, khinh suất hoặc ngồi Nói chuyện về những bàn thắng Ương bóng đá không? Tôi có giễu cợt chữ
Kinh Thánh không? Khi thuật lại một câu chuyện, tôi có cường điệu để khiến người ta có ấn tượng nhiều hơn không? Tôi có thói quen nói lên sự thật cho dẫu điều đó đồng nghĩa với mất mặt, mất bạn bè hoặc thiệt thòi về tài chảnh?
VU. Sự KHÔN NGOAN: THẬT VÀ GIẢ (3:13 18)
Giờ đây Giacơ luận đến sự khác nhau giữa khôn ngoan thật và giả. Khi nói về sự khôn ngoan, ông không nghĩ đến mức độ hiểu biết của một con người, nhưng là cách người ấy sống mỗi ngày. Điều quan trọng không phải là sớ hữu kiến thức, nhưng là áp đụng đúng kiến thức ấy. ở đây, chúng ta có chân dung của con người khôn ngoan thật. về cơ bản, con người này chính là Chúa Jêsus Christ; Ngài là sự khôn ngoan nhập thể (Matỉiiơ 11:19; I.Côrinhtô 1:30). Nhưng người khôn ngoan cũng là người bày tỏ ra sự sống của Đấng Christ, là người thể hiện rõ trái Thánh Linh (Galati 5:22,23).
Chúng ta cũng có chân dung của người khôn ngoan theo thế gian. Người này hành động theo các nguyên tắc của đời này. Người này có mọi đặc điểm mà con người tôn vinh. Hành vi của người không tỏ ra bằng chứng nào là có sự sống thiên thượng trong mình.
3:13 Nếu một người thật có sự khôn ngoan thông sáng, thì sẽ bày tỏ ra qua cách ăn ở tốt của mình kèm với tính thần khiêm nhường xuất phát từ sự khôn ngoan. Chúa Jêsus - hiện thân của sự khôn ngoan thật - không kiêu hãnh và ngạo mạn. Ngài nhu mì và khiêm nhường (Mathiơ 11:29). Do đó, mọi
người nào khôn ngoan thật đều sẽ có đấu hiệu của sự khiêm nhường thật.
3:14 Người khôn ngoan theo thế gian đặc trưng bởi tấm lòng ghen tương cay đắng và tham vọng ích kỷ. Một tham vọng của người trong đời này là làm sao đẩy mạnh được những lợi ích riêng của mình. Người này ganh tị với tát cả những người cạnh Ưanh với mình và đối đãi nhẫn tâm với họ. Người ấy tự hào về sự khôn ngoan đã đem lại thành công cho mình. Nhưng Giacơ nói đấy không phải là sự khôn ngoan chi cả. Sự khoe khoang như thế là trống rỗng. Đây chính là sự phủ nhận thực tế đối với lẽ thật và người khôn ngoan thật chính là người thật sự khiêm nhường.
3:15 Ngay cả ương sự phục vụ Đấng Chrỉst, cũng có thể có điều ghen tương cay đắng với những nhân sự khác, và tìm địa vị nổi bật cho chính bản thân mình. Luôn luôn có nguy cơ là người khôn ngoan theo thế gian sẽ được người ta dành cho địa vị lãnh đạo trong hội thánh. Chúng ta phải luôn luôn cảnh giác quyết không để cho các nguyên tắc thế gian chỉ đạo chúng ta trong những vấn đề thuộc linh. Giacơ gọi sự khôn ngoan giả này là thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỉ. Ba tính từ này diễn tả sự đi xuống có chủ định. Thuộc về đất muốn nói sự khôn ngoan này không ra từ ười, nhưng ra từ đất này. Thuộc về xác thịt có nghĩa đây không phải là trái của Thánh Linh, nhưng là bản chất thấp hèn của con người. Thuộc về ma quỉ muốn nói rằng nó đã hạ thấp mình xuống đến những hành động tương tự với hành vi của ma quỉ chứ không còn là hành vi con người nữa.
3:16 Ổ đâu bạn thấy có những điểu ghen tương tranh cạnh ấy, thì sẽ thấy sự lộn lạo, bất hòa, và đủ mọi điểu ác.
Chẳng trật vào đâu được! Cứ suy nghĩ đến sự bất ổn và khiêu khích Ưong thế giới ngày nay xem - hết thảy đều bởi cớ con người khước từ Sự Khôn Ngoan thật và hành động theo điều mà họ tự cho là khôn khéo!
3:17 Sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời trước hết là thanh sạch. Nó không hề ô uế. Trong tư tưởng, lời nói và việc làm, sự khôn ngoan ấy đều thanh sạch cả. Trong tâm linh và thân thể, trong giáo lý và nếp sống đạo, trong đức tin và trong nguyên lý đạo đức nó đều không bị vẩn đục. Sự khôn ngoan ấy cũng hòa thuận nữa. Điều này đơn giản có nghĩa người khôn ngoan yêu mến sự hòa thuận, hòa bình, và sẽ làm hết khả năng để duy trì sự hòa thuận mà quyết không hy sinh sự thanh sạch. Điều này được minh họa qua câu chuyện của Luther về hai con dê gặp nhau trên chiếc cầu chật bắt ngang qua dòng nước sâu. Chúng không thể đi lui và cũng không dám đánh nhau. "Sau cuộc hòa đàm ngắn ngủi, một con nằm xuống cho con kia đi qua trên mình, và như vậy không gây tổn hại nào cả." Luther bảo: "Bài học thật dễ: Hãy thỏa lòng nếu con người bạn bị giẫm lên vì cớ hòa bình; tôi nói là con người bạn, chứ không nói lương tâm bạn." Sự khôn ngoan thật thì tiết độ. Sự khôn ngoan ấy nhịn nhục, chứ không độc đoán; lịch sự, chứ không thô lỗ. Người khôn ngoan là người dịu dàng, tôn trọng những cảm xúc của người khác. A. B. Simpson nói: "Cung cách thô lỗ, mỉa mai, sự trả đũa
gay gắt, một nhận xét không tử tế - hết thảy những điều này không hề có chút gì chung với sự dạy dỗ dịu dàng của Đấng Yên ủi."
Đặc trưng kế tiếp là nhu mì (Bản Anh ngữ: "Săn lòng đẩu phục"). Điều này muốn nói đến tính dễ hòa giải, có thể tiếp cận, biết lẽ phải, sẵn sàng nhượng bộ khi chân lý đòi hỏi đến. Điều này trái ngược với ngoan cố và ương bướng. Sự khôn ngoan đến từ ưên thì đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành. Sự khôn ngoan ấy đẩy dẫy lòng thương xót đối với những người mắc sai lầm, và lo lắng để giúp họ tìm được đường ngay lẽ phải. Sự khôn ngoan ấy giàu lòng thương xót và tử tế. Sự khôn ngoan ấy không hể có hận thù; thực ra nó lấy đức nhân từ để đền đáp sự bất lịch sự. Sự khôn ngoan ấy không hai lòng (Bản Anh ngữ: "Không thiên vị"), tức là không tạo ra tính thần thiên vị. Sự khôn ngoan ấy không thiên vị trong cách đối đãi với người khác. Cuối cùng, sự khôn ngoan thật không giả hình. Nó thật lòng và thành thật- Nó không giả bộ cho khác với thực trạng của nó.
Giờ đây, chúng ta hãy kết hợp tất cả những ý tưởng này lại để hình thành chân dung của hai con người - người khôn ngoan thật và người có sự khôn ngoan giả tạo. Người thật sự khôn ngoan thì thật sự khiêm nhường. Người này đánh giá người khác tốt hơn mình. Người không làm ra vẻ ta đây, nhưng 'ám cho người khác thấy dễ chịu. Hành vi của người không giống như hành vi của thế gian xung quanh; hành vi ấy siêu phàm. Người không sống cho thể xác nhưng cho tâm linh. Người dùng lời nói và hành động khiến bạn suy nghĩ đến Chúa Jêsus. Đời sống người ấy thanh sạch. Người thanh sạch về đạo đức và tầm linh. Rồi người cũng hòa thuận nữa. Người sẽ chịu đựng sự lăng mạ và những lời vu cáo nhưng không chống cự lại hoặc thậm chí cũng không tìm cách tự biện minh. Người ấy dịu dàng, cư xử mềm mại, và có lòng nhu mì. Người khác dễ dàng tranh luận với người, và người sẵn lòng cố gắng xem xét quan điểm của người khác. Người không hận thù nhưng luôn luôn sẵn sàng tha thứ những người ngược đãi mình. Không những vậy, người còn có thói quen đối đãi nhân từ với người khác, đặc biệt những người không xứng đáng nhận sự nhân từ ấy. Đối với ai người cũng cư xử cùng một cách; người không thiên vị. Người giàu cũng như người nghèo được đối đãi như nhau; người cũng không thiên vị chiu chuộng người sang trọng hom những người bình dần. Cuối cùng, người không giả hình. Người không nói một đàng mà nghĩ một nẻo. Bạn sẽ không bao giờ nghe người ấy tâng bốc ai. Người nói ra sự thật mà không bao giờ sử dụng mặt nạ cả.
Người khôn ngoan theo thế gian thì không như vậy đâu. Lòng người này đầy dẫy sự ganh tị và tranh cãi. Khi cương quyết làm giàu cho mình, người trở nên cứng rắn không nhân nhượng mọi đối thủ hay kình địch. Hành vi người không hề có điều gì cao quý cả; nó chẳng vươn lên cao được hơn đất này. Người sống để thỏa mãn lòng diêm khát tự nhiên của mình - cũng như thói thường của
thú vật vậy thôi. Những phương pháp
của người thật tàn bạo, phản ưắc và
ì	ì *
theo cách của ma quỉ. An đàng sau bộ
quần áo chải chuốt kia là đời sống bất
khiết. Nếp sống tư tưởng của người ô
nhiễm, hành vi đạo đức bại hoại, lời nói
ô uế. Người cãi lẫy với bất kỳ người nào
không đồng ý với mình hoặc với người
nào vượt qua mặt mình theo bất kỳ cách
nào. Tại gia đình, sở làm, trong nếp
sống xã hội, người luôn luôn tranh
giành cãi cọ. Người hà khắc và tỏ vẻ ta
đây, thô lỗ và cộc cằn. Người ta không
dễ dàng đến gần người; người khiến
người khác xa lánh mình. Trò chuyện
êm xuôi với người là điều không thể có.
Tâm trí của người đã có sẵn định kiến
rồi, và người chẳng bao giờ đổi ý. Người
này không tha thứ và đầy hận thù. Khi
bắt gặp người khác mắc sai lầm hoặc
phạm lỗi, người không chút thương xót.
Trái lại, người sẵn sàng tuôn ra hàng
tràng lời nói hung bạo, bất lịch sự và đê
tiện. Người này đánh giá người khác xét
theo ích lợi mà họ có thể đem đến cho
người. Khi không còn "sử dụng" họ
được nữa, tức là khi không còn mong
được lợi lộc gì nhờ quen biết họ, người
chẳng còn quan tâm tới họ nữa. Cuối
cùng, người này có hai lòng và không
thành thật. Bạn không bao giờ có thể
biết chắc chắn về người đó - hoặc trong
lời nói hoặc trong hành động của người.
3:18 Giacơ kết thúc đoạn này với
những chữ: "Vả, bông trái của điều
công bình thì gieo ương sự hòa bình,
cho những kẻ nào làm sự hòa bình
vậy." Đây là mắc nối giữa những điều
chúng ta đang thảo luận với điều sắp đến. Chúng ta vừa biết rằng sự khôn ngoan thật thì yêu mến sự hòa thuận. Trong đoạn sau, chúng ta thấy xung đột giữa dân sự Đức Chúa Trời. ở đây, chúng ta được nhắc nhớ đời sống giống như tiến trình làm nông. Chúng ta có nông gia (người khôn ngoan biết gieo ương sự công bình); có khí hậu (sự hòa bình); và mùa gặt (sự công bình). Nông gia muốn gia tăng mùa gặt sự công bình. Có thể nào thực hiện điều này ương bầu không khí cãi lẫy và tranh tụng không? Không, việc gieo giống phải xảy ra trong những điểu kiện hòa bình. Phải do những người có thiên hướng hòa bình thực hiện. Mùa gặt của sự công bình sẽ sinh ra trong chính đời sống họ và trong đời sống của những người được họ chăm sóc.
Một lần nữa, Giacơ thử nghiệm đức tin chúng ta, lần này về thể loại khôn ngoan chúng ta bày tỏ trong nếp sống hằng ngày. Chúng ta phải tự hỏi - "Tôi có tôn ương con người kiêu ngạo của thế gian này hơn là tôn Ương những tín hữu khiêm nhường ương Chúa Jêsus không?" "Tôi có phục vụ Chúa mà không cần tính xem ai sẽ được kể cồng, ai sẽ được khen không?" hay "Tôi có thỉnh thoảng sử dụng những phương tiện đáng ngờ để đạt được những kết quả tốt không?" "Tôi có phạm tội tâng bốc nịnh bợ để gây được ảnh hưởng đến người khác không?" "Tôi có chất chứa lòng ganh tị và tức giận không?" "Tôi có dùng đến những nhận định phê bình đầy châm biếm và ác ý không?" "Tồi có thanh sạch trong tư tưởng, trong lời nói, Ưong những hành vi đạo đức không?"
VUI. THAM LAM: NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP (Đoạn 4)
Giacơ nói rõ rằng người khôn ngoan là người yêu mến sự hòa bình. Giờ đây ông nhắc đến cuộc xung đột bi thảm thường diễn ra giữa vòng dân sự Chúa. Nguyên nhân của nó là gì? Vì sao có quá nhiều gia đình thiếu hạnh phúc và rất nhiều hội thánh bị tan nát vì cớ chia rẽ? Vì sao có những kẻ thù cay đắng đến như vậy giữa vòng nhân sự Cơ Đốc tại quốc nội, cũng như những xung đột như thế giữa vòng các giáo sĩ hải ngoại? Nguyên nhân là chúng ta không ngừng tranh đấu để thỏa mãn tham muốn lạc thú và ham muốn của cải giàu có, và cố làm cho vượt hơn người khác nữa.
4:1,2a Sự thực đáng buồn ấy là có chiến đấu tranh cạnh giữa vòng Cơ Đốc nhân. Nói rằng phân đoạn này không áp dụng cho tín hữu thì không thực tế, và tước mất toàn bộ giá trị của phân đoạn ấy đối với chúng ta. Điều gì gây nên toàn bộ cuộc chiến đấu này? Nó xuất phát từ những tình dục bên ương chúng ta vốn đang không ngừng tranh đấu để được thỏa mãn. Có lòng tham muốn để tích lũy của cải vật chất. Có sự tranh đấu giành uy tín. Có sự khao khát lạc thú, tham muốn để được thỏa mãn thèm khát của thể xác. Những thế lực mạnh mẽ này đang hành động trong chúng ta. Chúng ta không bao giờ thỏa mãn cả. Chúng ta luôn luôn muốn có thêm nhiều hơn nữa. Thế nhưng dường như chúng ta lại không ngừng cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn được với nỗi khao khát ấy của mình. Lòng khao khát chưa được thỏa mãn trô nên mạnh mẽ đến nỗi chúng ta giày đạp những ai có vẻ như đang cản trở bước tiến của mình. Giacơ nói: "Anh em giết người." ông dùng từ ngữ này hầu như theo nghĩa bóng. Chúng ta không giết người theo nghĩa đen, nhưng cơn giận, ganh tị và tàn ác của chúng ta chính là sự giết người đang ở dạng phôi thai.
4:2b,3 Chúng ta tham muốn mà chẳng được chi. Chúng ta muốn có nhiều đồ vật hơn và có những đồ tốt hom người khác. Và khi cố gắng làm như vậy, chúng ta thấy mình cãi lẫy và cắn nuốt lẫn nhau.
John và Jane vừa mới cưới nhau. John có việc làm khá tốt với mức lương vừa phải. Jane có căn nhà tốt như nhà của bao cặp vợ chồng ữẻ khác ương hội thánh. John muốn chiếc xe đời mới. Jane muốn có những đồ đạc vật dụng Ương nhà loại thật tốt. Một số những món này phải mua ưả góp. Lương của John không chịu nổi sức ép này. Rồi gia đình có một đứa con; điều này đồng nghĩa phải thêm khoản chi tiêu và một ngân sách mất cân đối kinh khủng. Khi những đòi hỏi của Jane gia tăng, John ưở nên cáu kỉnh và bực tức. Jane trả đũa bằng lời nói xấu và nước mắt. Chẳng bao lâu tường nhà run lên với cuộc xung đột này. Chủ nghĩa duy vật đang phá hủy gia đình này.
Mặt khác, có lẽ là Jane ganh tị. Cô cảm thấy Bob và Suê Smith có địa vị nổi bật trong hội thánh hem là cô và John. Cô bắt đầu nói khay, nói cạnh khóe Suê. Khi cuộc chiến giữa họ dữ dội hơn, Bob và John cũng lâm chiến. Rồi các Cơ Đốc nhân khác cũng về phe với mỗi
bên, và hội chúng bị chia rẽ - vì cớ lòng tham muốn địa vị nổi bật của chỉ một con người.
Như vậy, đây là nguồn của sự nói xấu và xung đột giữa vòng tín hữu. Nó xuất phát từ lòng khao khát muốn có thêm nhiều hem, và từ lòng ganh tị người khác. "Đua đòi" là tên lịch sự cho thái độ đó; nói chính xác hom, chúng ta nên gọi đó là tham lam, tham muốn và ganh tị. Khao khát này trớ nên mạnh mẽ đến nỗi người ta sẽ làm hầu như bất cứ chuyện gì để làm thỏa mãn lòng tham muốn của mình. Họ học biết rất chậm rằng không thể tìm thấy sự vui thỏa thật theo kiểu đó, nhưng tìm được vui thỏa thật khi thỏa lòng với thức ăn áo mặc (I.Timôthê 6:8).
Cầu nguyện là lối tiếp cận thích hợp để giải quyết nan đề. "Đừng ữanh cãi. Đừng chiến đấu. Hãy cầu nguyện." Gỉacơ nói: "Anh em chẳng được chỉ, vì không cầu xỉn." Thay vì trình dâng những điều này lên Chúa ừong sự cầu nguyện, chúng ta lại cố gắng kiếm và lấy những điều mình muốn bằng nỗ lực riêng của mình. Nếu muốn điều mình không có, chúng ta nên xỉn Chúa ban cho. Nếu thật sự cầu xin, và lời cầu nguyện không được nhậm, vậy thì sao? Điều này đơn giản có nghĩa động cơ của chúng ta không ương sạch. Chúng ta muốn có những thứ này không vì cớ vinh quang của Chúa hay vì ích lợi của người đồng loại chúng ta. Chúng ta muốn chúng để hưởng thụ ích kỷ cho riêng mình. Chúng ta muốn chúng để làm thỏa mãn những thèm khát tự nhiên của mình. Đức Chúa Trời không hứa nhậm những lời cầu nguyện như thế.
Trong ba câu đầu tiên này, chúng ta có được một bài học sâu sắc biết bao về tâm lý học. Nếu con người thỏa lòng với điều Chúa đã ban cho họ, thì sẽ ưánh được xung đột và băn khoăn lo âu nhiều đến mức nào! Nếu chúng ta yêu người lân cận như mình, và quan tâm đến việc chia sẻ hơn là tích cóp, thì sẽ được hòa bình biết dường nào! Nếu chúng ta vâng theo mạng lịnh của Cứu Chúa để từ bỏ hơn là tích lũy, để chất chứa kho báu ưên Thiên đàng hom ưên đất này, thì những cuộc ữanh chấp sẽ chấm dứt tuyệt vời biết bao!
4:4 Giacơ lên án sự ham muốn của cải vật chất quá độ chính là tà dâm thuộc linh.9 Chúa muốn chúng ta yêu mến Ngài trước hết và trên hết. Khi chúng ta yêu mến những vật thoáng qua của thế gian này, thì chúng ta đang không trung thành với Ngài.
Tham lam là một hình thức thờ lạy hình tượng. Điều này có nghĩa chúng ta khao khát mạnh mẽ điều Chúa không muốn chúng ta có. Làm như vậy tức chúng ta đã dựng nên những thần tượng trong lòng mình. Chúng ta quý của cải vật chất hơn cả ý muốn Chúa. Do đó, tham lam là thờ hình tượng, và thờ hình tượng là không chung thủy về mặt tâm linh với Chúa.
Tinh thần bắt chước thế gian cũng là kẻ thù nghịch Đức Chúa Trời. Thế gian không có nghĩa hành tinh chúng ta đang sống, hay là thế giới thiên nhiên xung quanh ta. Đây là hệ thống mà con người dựng lên cho chính mình để nỗ
lực làm thỏa mãn tham muốn của mắt, tham muốn của xác thịt, và kiêu ngạo của đời. Trong hệ thống này, không có chỗ cho Đức Chúa Trời hay Con Ngài. Nó có thể là thế giới nghệ thuật, văn hỏa, giáo dục, khoa học, hoặc thậm chí cả tôn giáo nữa. Nhưng đấy chính là nơi danh Đấng Christ không được hoan nghênh hoặc thậm chí còn bị cấm đoán, và đương nhiên ngoại trừ tình ưạng hình thức ưống rỗng. Nói ngắn gọn, đó là chính thế giới của con người ở bên ngoài phạm vi của hội thánh thật. Làm bạn với hệ thống này tức là ưở thành kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời. Chính thế giới này đã đóng đinh Chúa của sự sống và vinh hiển. Trên thực tế, chính thế giới tôn giáo đã giữ vai ưò chủ chốt để giết chết Ngài. Thật không thể nào tưởng tượng nổi tín hữu lại muốn bước đi tay đan tay với thế giới đã giết chinh Cứu Chúa của họ!
4:5 Câu 5 là một ương những câu khó hiểu nhất của thơ tín này: Hay là anh em tưởng Kinh thánh nói vô ích sao? "Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ỉa, ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương"?
Điều khó hiểu thứ nhất là Giacơ dường như đang trích dẫn Cựu Ước; thế nhưng lại không tìm thấy những chữ này trong Cựu Ước, hoặc thậm chí ưong các sách Thứ Kinh. Có hai lời giải thích khả dĩ. Trước hết, tuy không tím thấy lời lẽ chính xác ương Cựu Ước, nhưng có lẽ Giacơ đang trích chúng như là lời dạy dỗ tổng quát của Kinh Thánh. Giải pháp thứ nhì cho nan đề do bản Kinh Thánh RV nêu ra. Trong bản Kinh Thánh này, câu Kinh Thánh được ngắt ra làm hai câu hỏi: "Hay là anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở Ương lòng chúng ta ham muốn chúng ta đến nỗi ghen tương phải không?" Ý tưởng ở đây là: Kinh Thánh không tiếc lời để lên án tinh thần làm bạn với thế gian đầy cạnh ưanh này.
Khó hiểu lớn thứ nhì trong câu 5 là nghĩa ở phần thứ nhì của câu. vấn đề linh ở đây là Thánh Linh (như trong bản NKJV10) hay tính thần tham lam đầy đàm mê. Nếu nói đến Thánh Linh, thì ý chính ở đây là: Thánh Linh, Đấng Đức Chúa Trời khiến ngự Ưong chúng ta, là Đấng không gây ra sự tham muốn và tranh cạnh vốn gây nên chiến đấu tranh cạnh; trái lại Ngài ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương để muốn có lòng tận hiến của chúng ta cho Đấng Christ. Nếu câu này muốn nói đến tinh thần tham lam đầy đàm mê, thì ý nghĩa chính là: tính thần đang ở trong chúng ta, tức là tinh thần tham muốn và ghen tương, chính là nguyên nhân của toàn bộ sự không chung thủy của chúng ta với Chúa.
4:6 Nhưng Ngài lại ban cho ỉa ơn lớn hơn nữa. Trong năm câu đầu, chúng ta thấy bản tánh cũ của tín hữu có thể gian ác đến mức độ nào. Giờ đầy chúng ta biết mình không bị bỏ mặc phải giải quyết những tham muốn của xác thịt bằng sức riêng của mình. cảm tạ Chúa, Ngài lại ban ơn, hay sức mạnh, lớn hơn nữa bất cứ khi nào có cần (Hêbơrơ 4:16). Ngài đã hứa: "... Đời ngươi lâu bao nhiêu, sức mạnh ngươi lâu bấy nhiêu" (Phụctruyển Luậtlệ Ký 33:25).
Ngài ban cho thêm ơn khi giao phó ta thêm trọng trách,
Hoặc khi gian lao tăng, Christ thêm sức lực phi thường,
Gặp thêm bao nhiêu khổ nạn Ngài vẫn nhất quyết xót thương,
Gặp thử thách như lửa hừng, Chúa ở bên trọn đời.
- Annie Johnson Flint
Để chứng tỏ Đức Chúa Trời ban ơn khi cần, Giacơ trích Châmngôn 3:34, nhưng ở đây có thêm ý cho biết ơn này được hứa ban cho người khiêm nhường, chứ không phải kẻ kiêu ngạo. Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng Ngài không thể chống cự tâm linh tan vỡ.
4:7 Trong câu 7-10, chúng ta thấy sáu bước phải theo tại chỗ có sự ăn năn thật. Giacơ đang lên tiếng kêu la với tội lỗi của các thánh đổ. Những lời lẽ của ông xé lòng chúng ta như những mũi tên cáo trách. Chúng giáng xuống giống như sấm sét từ Ngai Đức Chúa Trời. Chúng ta nhận thấy Đức Chúa Trời đang phán với mình. Lòng chúng ta phải cúi xuống trước ảnh hưởng của Lời Ngài. Nhưng cầu hỏi giờ đây là: "Chúng ta sẽ làm gì?"
Việc thứ nhất phải làm là phục Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa chúng ta phải thuận phục Ngài, sẵn sàng lắng nghe Ngài và vâng lời Ngài. Chúng ta phải mềm mại và thống hối, chứ đừng kiêu ngạo và cứng cổ. Sau đó chúng ta phải chống cự ma quĩ. Chúng ta chống cự ma quỉ bằng cách đóng tai và lòng mình trước những lời gợi ý và cám đỗ của nó. Chúng ta cũng chống cự ma quỉ bằng cách dùng Kinh Thánh là Gươm Của Thánh Linh để xua đuổi nó. Nếu chống cự ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa chúng ta.
4:8 Tiếp theo, chúng ta phải đến gần Đức Chúa Trời. Chúng ta đến gần Ngài bằng sự cầu nguyện. Chúng ta phải đến trước mặt Ngài qua lời cầu nguyện đầy lòng tin và tha thiết, thưa với Ngài mọi điều ưong lòng chúng ta. Khi đến gần Ngài như vậy, chúng ta thấy Ngài sẽ đến gần chúng ta. Chúng ta nghĩ Ngài sẽ ở cách xa chúng ta vì cớ tánh xác thịt và tinh thần bắt chước thế gian của chúng ta, nhưng khi chúng ta đến gần Ngài, Ngài tha thứ và phục hổi chúng ta. Bước thứ tư là: Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi. Tay nói đến hành động và lòng tượng trưng cho những động cơ và lòng khao khát của chúng ta. Chúng ta rửa sạch tay và làm sạch lòng qua sự xưng tội và từ bỏ tội, cả bề ngoài lẫn bề ương. Là kẻ có tội, chúng ta cần xưng ra những việc làm gian ác; là kẻ hai lòng, chúng ta cần xưng ra những động cơ pha tạp của mình.
4:9 Xưng tội đi kèm với đau buồn sâu xa về tội lỗi. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc; hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Khi Chúa thăm viếng chúng ta bằng cách cáo trách tội lỗi, thì đó không phải là lúc xem nhẹ và thiếu nghiêm túc. Trái lại, đây là lúc chúng ta phải phủ phục trước mặt Ngài và than khóc về tội lỗi mình, về sự vô quyền, sự lạnh lùng và son sẻ của mình. Chúng ta phải hạ mình xuống khóc lóc về tinh thần duy vật, chủ nghĩa thế tục, và chủ nghĩa duy hình thức của mình. Chúng ta phải bày
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tỏ trái của sự ăn năn thật với Chúa cả bề ưong lẫn bề ngoài.
4:10 Cuối cùng, chúng ta phải hạ mình xuống trước mặt Chúa. Nếu thật lòng giữ địa vị của mình trong bụi đất dưới chân Ngài, thì đến đúng kỳ Ngài sẽ nhấc chúng ta lên.
Như vậy, đầy là cách chúng ta nên đáp ứng khi Chúa phơi bày cho chúng ta thấy chính mình. Tuy nhiên, thường thì không như vậy. Chẳng hạn, nhiều lúc chúng ta đang nhóm thì Chúa phán lớn tiếng với lòng chúng ta. Chúng ta bị khuấy động trong chốc lát, và đầy dẫy những quyết tâm thật tốt đẹp. Nhưng khi buổi nhỏm kết thúc, tín hữu bắt đầu trò chuyện thật sôi động và vô tư. Toàn bộ bầu không khí ương buổi nhóm đã tan biến, quyền năng bị phí phạm, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời bị dập tắt.
4:11,12 Tội lỗi Giacơ giải quyết tiếp theo là bới móc lỗi lầm của người khác, hay là nói xấu, nói hành anh em mình. Có nguội cho rằng chúng ta nên tự hỏi ba câu trước khỉ buông mình chỉ trích người khác - Điều này có ích lợi gì cho anh em của bạn? Điều này có ích lợi gì cho chính mình? Điều này có gì tôn vinh hiển cho Đức Chúa Trời?
Luật vàng của tình yêu nói rằng chúng ta phải yêu người lân cận như mình. Do vậy, nói hành anh em mình, hay đoán xét động cơ của người, thì cũng chính là nói hành đến luật pháp này và lên án luật pháp ấy là vô giá ưị. Cố tình vi phạm luật ấy tức là không tôn trọng và khinh thường luật ấy. Làm như vậy chẳng khác gì nói luật này không ích lợi gì, và không đáng để vâng theo. "Ai không chịu vâng theo thì hầu như đã nói rằng nó không đáng là luật." Như vậy, người nói xấu anh em mình được đặt vào một thế kỳ quặc là làm người đoán xét hom là người bị đoán xét. Người ấy đã tự lập mình lên cao hơn luật pháp thay vì vâng phục luật pháp. Nhưng chỉ có một mình Đức Chúa Trời mới ưổi hơn luật pháp; Ngài là Đấng đã ban luật pháp và là Đấng dùng luật pháp ấy để đoán xét. Như vậy, ai dám liều lĩnh táo tợn chiếm đoạt địa vị của Đức Chúa Trời và xét đoán kẻ lân cận mình?11
4:13 Tội kế tiếp bị Giacơ lên án là tự tin, lập kế hoạch cách khoe khoang mà không cần đến Đức Chúa Trời (câu 13-16). Ổng mô tả một thương gia lập kế hoạch đầy đủ cho tương lai. Hãy để ý các chi tiết. Người này nghĩ về thời điểm (hôm nay hoặc ngày mai); đến nhân sự (chúng ỉa); địa điểm (thành kìa); khoảng thời gian (ở đó một năm); hoạt động (buôn bán); và kết quả lường trước (phát tài). Điều nào bị thiếu trong bức ưanh này? Người ấy không một lần nào đưa Đức Chúa Trời vào công việc làm ăn của mình. Trong cuộc sống, tất nhiên cần lập một số kế hoạch cho tương lai, nhưng lập kế hoạch cho tương lai theo ý riêng của mình là phạm tội. Nói rằng "Chúng ta sẽ" hay "Ta sẽ" chính là điều cốt yếu của tội lỗi. Ví dụ, để ý những chữ "ta sẽ" của Lucifer ưong Êsai 14:13,14: "Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc. Ta sẽ lên ưên cao những
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đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất Cao."
4:14 Thật sai lầm khỉ lập kế hoạch dường như thể ngày mai là chắc chắn rồi. "Chớ nói... ngày mai" (Châmngôn 3:28). Chúng ta không biết ngày mai có gì. Đời sống chúng ta thật mong manh và không thể lường trước được giống như một "luồng khói" (JBP).
4:15 Nên hỏi ý Đức Chúa Trời trong mọi kế hoạch của chúng ta, và nên lập những kế hoạch đó theo ý muốn Ngài. Chúng ta nên sống và nói chuyện với ý thức rằng định mệnh chúng ta nằm ương quyền kiểm soát của Ngài. Chúng ta nên nói: "Ví bằng Chúa muốn, và ỉa còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia." Vì vậy, trong sách Côngvụ, chúng ta thấy sứ đồ Phaolô nói: "Ví Đức Chúa Trời khứng, thì chuyến khác ta sẽ đến nơi các ngươi" (18:21), và ông viết ữong I.Côrinhtô 4:19: "Nếu Chúa khứng cho, thì chẳng bao lâu tôi sẽ tới cùng anh em." Nhiều khi Cơ Đốc nhân dùng những mẫu tự "D. V." để diễn tả ý thức nương cậy Chúa như thế này. Những mẫu tự này là chữ đầu của hai từ ngữ Latin, Deo volente, có nghĩa là Đức Chúa Trời muốn.
4:16 Giacơ viết: Kìa anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình. Những Cơ Đốc nhân này đang khoe khoang những kế hoạch đầy kiêu hãnh của họ cho tương lai. Họ đang ngạo mạn vì tự tin không điều nào có thể xen vào thời khóa biểu của họ. Họ hành động như thể là chủ của số phận họ vậy. Phàm khoe khoang như vậy là xấu vì đã loại Đức Chúa Trời ra ngoài.
4:17 Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội. Trong văn mạch này, làm điểu lành tức là đưa Đức Chúa Trời vào trong mọi khía cạnh của đời sống chúng ta, sống nương cậy Ngài từng giây. Nếu biết mình nên làm điều này, nhưng lại không làm, thì rõ ràng chúng ta đang phạm tội. Đương nhiên, nguyên tắc này có ứng dụng rộng lớn hom. Trong bất kỳ lãnh vực nào của đời sống, cơ hội để làm điểu lành cho chúng ta ưách nhiệm để làm việc lành đó. Nếu biết lẽ phải, chúng ta có bổn phận phải sống đúng theo sự sáng đó. Không làm được như vậy tức là phạm tội cùng Chúa, cùng người lân cận và cùng chính mình.
Trong đoạn 4, Giacơ đã thử thách chúng ta về lòng tham lam và xung đột, về việc nói xấu, và về việc lập kế hoạch mà không hỏi ý Chúa. Do đó, chúng ta hãy tự hỏi mình những câu sau - tôi có đang liên tục lo lắng làm sao có nhiều hơn, hay tôi thỏa lòng với điều mình có? Tôi có ganh tị với những người có nhiều hơn tôi không? Tôi có cầu nguyện trước khi mua sắm không? Khi Chúa phán với tôi, tôi vâng phục hay chống cự? Tôi có nói xấu anh em khác không? Tôi có lập kế hoạch mà không hỏi ý Chúa không?
IX. NGƯỜI GIÀU VÀ Sự HÔI HẬN HẦU ĐẾN CỦA HỌ (5:1- 6)
Qua một trong những phần dò thấu tâm can nhất của thơ, Giacơ bắt đầu lên án tội lỗi của người giàu. Những từ ngữ tuôn ra như búa bổ, thẳng thừng và không chút thương xót. Trên thực tế, lời lên án mạnh mẽ đến nỗi hiếm khi người ta giảng đến những câu này.

ở đây, ta thấy Giacơ ưong vai ưò vị tiên tri của công lý xã hội. Ổng lên tiếng nghịch cùng tình trạng người giàu không sử dụng tiền của họ để làm dịu bớt nhu cầu túng thiếu của con người. Ông lên án những ai làm giàu bằng cách bóc lột nhân công. Ồng lên án những người đùng của cải giàu có để sống vui sướng xa xỉ luông tuồng. Cuối cùng, ông mô tả người giàu là những kẻ đầy ngạo mạn hà hiếp người công bình.
5:1 Trước hết, ông kêu gọi người giàu hãy khóc lóc kêu la vì cớ hoạn nạn họ sắp phải gánh chịu. Chẳng bao lâu nữa họ sẽ gặp Chúa. Bấy giờ họ sẽ đầy dẫy sự hổ thẹn và hối tiếc. Họ sẽ thấy mình là những quản gia bất trung. Họ sẽ kêu khóc vì những cơ hội đã bỏ lỡ. Họ sẽ than khóc vì cớ lòng tham lam ích kỷ của mình. Họ sẽ bị cáo trách về những cách làm việc và tuyển dụng bất công. Họ sẽ nhìn thấy tội lỗi của sự tìm an ninh của cải vật chất hem là tìm an ninh nơi Chúa. Và họ sẽ tuôn đổ dòng nước mắt nóng hổi bởi cách họ đã sống buông tuồng đến tận cùng. Giacơ đề cập bốn trọng tội của người giàu. Thứ nhất là tội tích trữ của cải.
5:2 Giacơ nói: "Những của cải giàu có nhất của anh em bị hư hỏng, những áo quần anh em tích trữ bị mối mọt ăn rồi; vàng và bạc bị hoen ố. Đúng rồi, chính vết hoen ố của chúng là bằng cớ cho thấy sự tích trữ xấu xa gian ác của anh em, và anh em sẽ rùng mình rụt lại đường như thể chúng đang nóng đỏ vậy" (JBP).
Thánh Kinh không bao giờ nói giàu có là tội lỗi. Lấy ví dụ, một người có thể :ơ 1643
thừa hưởng cả một gia tài chỉ qua một đêm và đương nhiên người này không phạm tội khi trở nên giàu cỏ như vậy. Nhưng Kinh Thánh có dạy rằng tích trữ của cải giàu có là sai quấy. Chúa Jêsus đã cấm rõ ràng việc tích trữ của cải. Ngài nói: "Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở ưên Ười, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ ữộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó" (Mathiơó:19-21).
Giacơ nói về sự giàu có dưới bổn hình thức: của cải, áo xống, vàng và bạc. Trong thời Kinh Thánh, sự giàu có thường ở dưới dạng có ngũ cốc, dầu và các sản phẩm khác: áo xống, vàng và bạc. Có lẽ khi Giacơ nói: "Của cải anh em bị mục nát," ông muốn nói đến ngũ cốc đã bị mối mọt và dầu đã bị ôi. Đại ý là những thứ này đã được chất chứa đến độ bị hư hỏng luôn. Đáng ra đã có lúc dùng được chúng để nuôi người đói; giờ đây chúng vô giá trị. Giacơ nói: "Áo xống anh em bị mối mọt ăn rồi." Chuyện này không xảy ra đối với áo xống sử dụng thường xuyên. Nhưng khi tủ áo đầy chật những áo xống rất ít khi dùng tới, chúng dễ bị mối mọt làm hư. Đối với Giacơ, chất chứa áo xống như thế ưong khi rất nhiều người ưên thế giới đang hết sức cần thì đó là tội về đạo đức.
5:3 Ông nói tiếp: Vàng bạc anh em bị ten rét, ten rét đó sẽ làm chứng nghịch cùng anh em, nó cũng như lửa
vậy, sẽ ăn thịt anh em. Vàng và bạc
không bị rỉ sét, nhưng chúng có thể bị hoen ố và bị xỉn màu, và khi cất trong tình trạng không thuận lợi, chúng có thể bị ăn mòn nhìn thấy được. Thay vì dùng tiền bạc của họ có kết quả như nuôi người đói, cung cấp áo quần cho kẻ cơ cực, thuốc men cho người bệnh, và truyền bá Tin Lành, thì người giàu lại đang đành dụm tiền bạc để "tích cốc phòng cơ." Làm việc đó không ích lợi cho ai cả, và cuối cùng lại bị hư hoại hết đi.
Ten rét, khi nói đến việc không sử dụng và hư hoại, sẽ là lời chứng kết án người giàu. Nếu điều này đúng cho người giàu của thời Giacơ, thì nó còn đúng cho tín hữu trong thời của chúng ta biết đến dường nào? Chúng ta sẽ bị lên án thế nào nếu có những phương tiện để truyền bá Tin Lành mà lại không sử dụng? Bị lên án thế nào nếu chúng ta dồn chứa của cải vật chất trong khi đáng ra phải đem dùng chúng để cứu rỗi linh hồn? Cụm từ ten rét đó... cũng như lửa vậy, sẽ ăn thịt anh em muốn nói lên rằng: không dùng của cải giàu có của mình vì ích lợi cho người khác thì sẽ đem lại cho họ sự khốn khổ và hối tiếc sâu xa nhất. Khi cuối cùng mắt họ được mỏ ra để nhìn thấy tính tàn nhẫnnơi sự ích kỷ và tham lam của họ (những nữ trang đắt tiền, áo quần sang trọng, nhà cửa xa hoa, xe hơi đắt giá), kỉnh nghiệm đó sẽ thật cháy bỏng nhức nhối.
5:4 Tội thứ nhì bị Giacơ công kích là làm giàu bằng cách không trả lương xứng đáng. Con gặt gặt ruộng đã bị tước mất tiền công phải lẽ của họ. Dầu có lẽ nhân công phản kháng nhưng họ hoàn toàn bất lực không thể nhận lại phần đền bù. Họ không có ai trên đất để kêu nài thành công chính nghĩa của mình. Tuy nhiên, tiếng kêu của họ được Chúa các cơ binh (Lord of Sabaoth) nghe thấy. Ngài là Đấng truyền lịnh cho các đạo binh ưên Thiên đàng, và cũng là Đấng mạnh mẽ thay mặt cho những đoàn dân đông bị chà đạp trên đất này. Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng sẽ giúp và báo thù cho họ. Vì vậy, Kinh Thánh không những lên án việc chất chứa của cải, mà còn lên án việc làm giàu bằng những phương tiện bất chính. Ngoài tội không trả lương thỏa đáng, có lẽ Giacơ cũng còn có thể đề cập đến việc khai gian thuế thu nhập, lừa gạt số cân đo, hối lộ thanh ưa địa phương hoặc các quan chức khác, quảng cáo dối, và khai sai các tường trình chi tiêu.
5:5 Tiếp theo, Giacơ lên án nếp sống xa xỉ của người giàu. Nữ ừang đắt tiền, áo quần sang ừọng, những thức ăn phung phí xa hoa, những căn nhà như cung điện - làm sao họ vung vãi của cải cho bản thân mình trong khi vô số người đang hết sức túng thiếu? Hay nói qua khung cảnh của thời chúng ta, làm sao chúng ta biện minh được sự dư dật và hoang phí của hội thánh và của những người Cơ Đốc? Chúng ta sống ương một thế giới mỗi ngày có hàng ngàn người chết đói. Hơn một nửa dân số thế giới chưa hề nghe đến danh Chúa Jêsus Christ. Trong một thế giới như thế, làm sao chúng ta biện minh được cho những chiếc xe hơi thể thao, xe limousines, những con thuyền cao tốc
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của mình được đây? Làm sao chúng ta chi tiêu tiền của Chúa trong những khách sạn đắt tiền, trong những nhà hàng cao cấp, ương mọi hình thức tự buông thả khác? Lời dạy dỗ rõ ràng của Kinh Thánh, nhu cầu quá lớn đến kinh người của thế giới, tấm gương của Cứu Chúa, và bản năng đơn sơ của lòng thương xót, hết thảy đều bảo chúng ta rằng sống trong tiện nghi cách xa xỉ và thoải mái như thế là sai quấy chừng nào vẫn còn có một linh hồn chưa được nghe đến Tin Lành.
Những người sống trong vui sướng và xa xỉ vô độ được ví với những người làm cho lòng mình no nê trong ngày chém giết - giống như thú vật, làm cho mình mập béo ngay trước khi bị hành hình, hoặc giống như những lính chiến bỏ thì giờ cướp phá ừong khi người khác đang chết mất quanh mình.
5:6 Lời kết tội cuối cùng cho người giàu ấy là họ đã luận tội và giết người câng bình, mà người công bình chẳng cự lại. Có người nghĩ rằng người công bình à đây là Chúa Jêsus. Tuy nhiên, sự chết của Ngài là do tay của giới tôn giáo chứ không bởi tay kẻ giàu. cỏ lẽ đúng nhất người công bình ở đây đại diện cho những người vô tội nói chung. Giacơ nghĩ đến phương cách thô bạo và cậy quyền của người giàu thường cư xử đối với thuộc cấp. Họ lẽn án thuộc cấp bằng những lời vu cáo, lối nói gay gắt, và lời đe dọa. Họ đã giết thuộc cấp, có lẽ không trực tiếp, nhưng bằng cách bắt làm việc quá sức và trá lương thấp. Người vô tội không chống cự lại. Có lẽ phản kháng cũng chỉ càng tạo thêm sự tàn bạo, hay bị sa thải, mất cồng ăn việc làm.
X. LỜI KHUYÊN NHỊN NHỤC (5:7-12)
5:7 Giờ đây Giacơ quay sang những tín hữu bị áp bức, và khuyên họ nhịn nhục. Động cơ để nhịn nhục chính là kỳ Chúa đến. Điều này có thể nói đến sự cất lên, hoặc sự kiện Đắng Christ đến để cai ưị. Cả hai đều được Tân Ước nói đến như động cơ cho sự chịu đựng cách nhịn nhục.
Người làm ruộng minh họa nhu cầu phải nhịn nhục. Người này không gặt ngay ngày mình gieo. Trái lại, có thời gian chờ đợi rất dài. Trước hết, phải có mưa đẩu mùa, làm cho hạt giống nảy mầm. Sau đó đến cuối mùa sẽ cần mưa CUỐI mùa để làm cho vụ mùa được kết ừái. Có người xem việc nhắc đến mưa đẩu mùa và cuối mùa này nói đến lời hứa ban các phước hạnh của ngày Lễ Ngũ Tuần vào Đầu Thời Kỳ Hội Thánh sẽ được lập lại trước kỳ Chúa tái lâm, nhưng âm điệu chung của Kinh Thánh Tân Ước dường như không khuyến khích một kỳ vọng như thế. Tuy nhiên, không có điều gì ngăn cấm chúng ta trông đợi những tín hữu còn sót và trung tín sốt sắng chờ đợi Chúa và chuyên tâm truyền giảng Tin Lành thế giới. Còn cách nào nghênh đón Chúa tái lâm tốt hơn thế nữa?
5:8 Những sai quấy ưên trần gian sẽ được sửa lại khi Chúa tái lâm. Do đó, dần sự Chúa nên nhịn nhục, giống như người làm ruộng kia. Lòng họ nên vững vàng vì biết chắc chắn Chúa sẽ đến.
5:9 Trong lúc bắt bớ và hoạn nạn, không phải là chuyện bất thường khi
các nạn nhân quay ra chống nhau. Bản tánh con người có một khuynh hướng thật kỳ lạ ấy là: trong lúc gặp áp lực, chúng ta lại nổi thạnh nộ với những người mình yêu thương nhất. ồ đây có lời cảnh cáo: Hỡi anh em, chớ oán trách nhau, hầu cho khỏi bị xét đoán.12 Câu này có lời khuyên cho những tôi tớ Chúa đang cộng tác với nhau Ương những hoàn cảnh thử thách. Chúng ta đừng để cho lòng tức giận lớn lên. Suy cho cùng, Đấng xét đoán đã đứng trước cửa rồi! Ngài biết chúng ta nghĩ gì. Chúng ta sẽ nhanh chóng đứng trước Ngai Đoán Xét của Đấng Christ để khai trình. Chúng ta đừng nên đoán xét để mình khỏi bị đoán xét.
5:10 Các Đấng tiên tri Cựu Ước được nêu ra để làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục. Lưu ý rằng sự chịu khổ đi trước sự nhịn nhục. "Hoạn nạn sanh sự nhịn nhục" (Rôma 5:3). Như đã giải thích trước đây, sự nhịn nhục trong Tân Ước muốn nói đến sự dũng cảm hay sự đứng vững vàng. Bởi lòng trung tín tuyên rao lời của Chúa, các Đấng tiên ữi đã bị bắt bớ không chút thương xót. Thế nhưng họ "đứng vững như thấy Đấng không thấy được" (Hêbơrơ 11:27,32-40).
5:11 Chúng ta nhìn lại các Đấng tiên úi như Êsai, Giêrêmi và Đaniên với lòng hết sức kính trọng. Chúng ta tôn Ưọng họ vì cớ đời sống sốt sắng và tận hiến của họ. Theo ý nghĩa này, chúng ta gọi họ là có phước. Chúng ta đồng ý rằng họ đúng và thế gian sai. Vâng, chúng ta nên nhớ họ đã gặp những thử thách và hoạn nạn thống khổ lớn lao, và họ đã nhịn nhục chịu đựng. Nếu chúng ta muốn được phước, thì hoàn toàn hợp lý khi kết luận rằng chúng ta sẽ được kêu gọi để làm giống y như họ vậy.
Gìóp là một gương tốt về sự nhịn nhục hay dũng cảm. cỏ rất ít người ữong lịch sử thế giới (nếu như có) đã từng bị mất mát nhiều đến như vậy ữong một thời gian rất ngắn ngủi như Gióp. Thế nhưng ông không hề rủa sả Chúa, hay xây bỏ Ngài. Đến cuối cùng, sự nhịn nhục chịu đựng của ông đã được ban thướng. Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài là Đấng đầy lòng thương xót và nhân từ, đúng như cách Ngài vẫn luôn luôn làm.
Nếu không biết điều Giacơ gọi "kết cuộc mà Chúa ban cho" (vấn đề hay kết quả cuối cùng mà Chúa thực hiện), chúng ta có thể bị cám dỗ để ganh tị với kẻ ác. Asáp đã ganh tị khi thấy sự thịnh vượng của kẻ ác (Thỉthiên 73:3- 17). Càng nghĩ tới điều đó, ồng càng lo âu sợ sệt. Sau đó ông vào trong đền thánh của Chúa và hiểu ra kết cuộc của họ. Điều này xua tan mọi sự ganh tị của ông. Đavít cũng có cùng từng trải như vậy. Trong Thithiên 17:15, ông mô tả phần của người tín Chúa ừong đời hầu đến. Như vậy, điều này giúp ích cho tín hữu đứng vững vàng. Trong trường hợp Gióp, kết cuộc mà Chúa ban cho chính là Chúa ban cho ông gấp đôi điều ngày trước đã có (Gióp 42:10-15).
5:12 Mất kiên nhẫn ưong lúc bị thử thách cũng được thể hiện qua việc thề. Ở đây, chủ yếu không phải là vấn để báng bổ, phạm thượng hay rủa sả. Cũng không phải là vấn đề thề trước tòa án
pháp luật. Tập tục bị cấm ở đây chính là cách sử dụng thiếu suy nghĩ về danh Chúa hoặc tên nào khác để khẳng định sự thật của lời mình nói. Cơ Đốc nhân chớ nên thể bởi tên của bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì, hoặc ở trên trời hoặc ở dưới đất. Những ai biết đến Cơ Đốc nhân ấy thì họ phải có thể dựa vào sự thực cầu nói "Phải" của Cơ Đốc nhân ấy đúng nghĩa là "Phải" và câu nói "Không" đúng nghĩa là "Không."
Phân đoạn này cũng được áp dụng để cấm những thành ngữ vô ích như "Trời ơi," "Vì Chúa là Đấng Đoán Xét tôi," hoặc dùng những lời thề gọn bằng cách đùng những từ rút gọn để chỉ về Chúa Jêsus hay Đức Chúa Trời (trong Anh ngữ, chẳng hạn như "By Jove," "gee" chữ tắt chỉ về Chúa Jêsus, hay "Trời" - tiếng lóng chỉ về Đức Chúa Trời).
Giacơ nói: Hầu cho khỏi bị xét đoán
(hoặc như chú thích ngoài lề của bản NKJV: khỏi sa vào sự giả hình13), có lẽ ông đang chỉ đến điều răn thứ ba: "Ngươi chớ lấy danh Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giêhôva chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi." (Xuất Êdíptô Ký 20:7).
XI. Sự CẦU NGUYỆN VÀ sự CHỮA LÀNH KẺ BỆNH (5:13-20)
Chủ đề của những câu kết thúc thơ tín là sự cầu nguyện. Chữ này xuất hiện bảy lần, hoặc dưới dạng danh từ hoặc động từ.
5:13 Trong mọi cảnh ngộ của cuộc sống, chúng ta nên đến với Chúa bằng sự cầu nguyện. Khi gặp hoạn nạn, chúng ta nên đến gần dâng lên Ngài những lời khẩn nài sốt sắng. Lúc vui mừng, chúng ta nên dâng lòng mình lên ca ngợi Ngài. Ngài muốn được tham dự vào mọi tâm trạng biến đổi trong đời sống chúng ta.
Chúng ta nên xem Đức Chúa Trời là Nguyên Nhân vĩ đại nhất của tất cả mọi điều đến với chúng ta trong đời. Chúng ta đừng nên nhìn vào điều mà Rutheríord gọi là "Vòng quay rối rắm của những bánh xe nguyên nhân thứ cấp." Thật thất bại khi để cho chúng ta ưở thành nạn nhân của hoàn cảnh, hay chờ cho hoàn cảnh thay đổi đi. Chúng ta đừng nên thấy bàn tay nào ngoài ra bàn tay của Ngài.
Đây là một trong những phần bị tranh cãi nhiều nhất của thơ Giacơ, và có lẽ của toàn Tân Ước nữa. Phần này đưa chúng ta đối mặt trực diện với vị ừí của sự chữa bệnh ừong đời sống tín hữu ngày nay.
Trước khi xem chỉ tiết những câu này, thật ích lợi khi chúng ta cùng ôn lại lời Kinh Thánh dạy về bệnh tật và sự chữa lành.
Sự CHỮA LÀNH THIÊN THƯỢNG
1.	Cơ Đốc nhân đồng ý rằng nói chung, mọi bệnh tật đều là kết quả của tội lỗi ương thế gian. Nếu tội lỗi không hề vào ừong thế gian, thì sẽ không có bệnh tật.
2.	Đôi khi bệnh tật là kết quả trực tiếp của tội lỗi ương đời sống. Trong I.Côrinhtô 11:30, chúng ta thấy một số người Côrinhtô bị bệnh vì dự Tiệc Thánh của Chúa mà không Ưa xét tội lỗi ưong đời sống của họ, tức là không xưng ra và lìa bỏ tội đó.
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Không phải Phierơ đang chỉ trích các tác phẩm của Phaolô khi nói rằng "có mấy khúc khó hiểu." Điều khó hiểu không phải là bút pháp của Phaolô, nhưng là đề tài Phaolô đang giải luận. Barnes viết: "Phierơ không phải đang nói đến những điểm khó hiểu những điều Phaolô muốn, nhưng nói đến việc khó hiểu hết các chân lý trọng đại mà Phaolô đã dạy."23
Thay vì tiếp nhận chúng cách đem sơ bởi đức tin, những kẻ dốt nát và tin không quyết đã đem giải sai các chân lý khó hiểu này mà chuốc lấy sự hư mất cho riêng họ. Một số những người theo tà giáo chẳng hạn, đã chuyển luật pháp trở thành con đường cứu rỗi thay vì để nó bày tỏ cho thấy tội lỗi. Có người khiến phép báptêm trở thành cửa Thiên đàng. Họ không những làm như vậy với các tác phẩm của Phaolô, mà với các phần Kinh Thánh khác nữa.
Lưu ý ở đây Phierơ đặt các tác phẩm của Phaolô ngang hàng với các phẩn Kinh Thánh khác, tức là Cựu Ước và bất kỳ phần nào của Tân Ước đã có mặt lúc bấy giờ. Ông công nhận các thơ tín của Phaolô là một phần trong Kinh Thánh thiêng liêng và được soi dẫn.
3:17 Tín hữu phải luôn luôn giữ gìn cẩn thận để khỏi sa vào hiểm họa của "sự sai lẩm" (Bản Anh ngữ - bản Việt Ngữ dùng chữ "dẫn dụ"). Hiểu được rằng sẽ luôn có những giáo sư giả làm bại hoại chân lý cũng như bắt chước chân lý thì sẽ giúp cho chúng ta cảnh giác. Những người thiếu đề phòng rất dễ yêu thích sai lầm và sự dẫn dụ của kẻ ác để mất thế quân bình thuộc linh của họ.
3:18 Một lần nữa, Phierơ dạy rằng tấn tới không ngừng ưong các điều thuộc về Chúa là biện pháp bảo vệ tuyệt vời chống lại hiểm họa các giáo sư giả. Phải lớn lên ương hai phương điện -trong ân điển và trong sự thông biết. Ân điển là biểu hiện thực tiễn của trái Thánh Lỉnh. Tấn tới ữong ân điển không phải là ngày càng hiểu biết thêm nhiều Ương Ưí hay càng tăng thêm những hoạt động không chút mệt mỏi; đây là trớ nên giống Chúa Jêsus ngày càng hom. Thông biết nói đến sự quen biết với Chúa qua lời Ngài. Tấn tới Ưong sự thông biết Chúa muốn nói đến việc nghiên cứu và thuận phục ngày càng nhiều hơn trước lời của Chúa, công việc Chúa và đường lối Ngài.
Nhưng Phierơ không thể kết thúc thơ tín của mình với lời khuyên bảo thánh đồ. Đỉnh điểm phải là vinh hiển thuộc về Cứu Chúa. Và vì vậy chúng ta thấy bài ca chúc tụng thật tuyệt vời: Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! Amen. Suy cho cùng, đây là nguyên nhân tối cao cho sự hiện hữu của chúng ta - để tôn vinh hiển Ngài - do đó không còn âm điệu kết thúc nào phù hợp hơn thế nữa cho thơ tín này.
CHÚ THÍCH
^Giới thiệu) E. G. Homrighausen, "The Second Epistle of Peter," Exposition, IB, xu, 1957, trang 166.
2(1:5) Từ chức vụ diễn giả của Tom Olson, người bạn thân của tác giả.
3(í:4) R. c. H. Lenski, The Ịnterpretation oi the Epistles ofSt. Peter, St. John and St. Jude, Ưang 266.
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4(1:5) Câu chuyện nổi tiếng này đã được thuật lại rộng rãi. Chẳng hạn, xem s. M. Houghton, Sketches from Church History, ứang 114-116.
5(1:6) Robert G. Lee, Seven Swords and Other Messages, trang 40.
6(1:16) Khi chúng ta dùng hai từ ngữ để nói lên một ý nghĩa, chẳng hạn như "good and mad" ("tốt và say mê") để nói lên "rất say mê," thì được gọi là phép hendiadys (ra từ một chữ Hylạp để chỉ về "một thông qua hai"). Kinh Thánh thường xuyên dùng biện pháp tu từ này, như ở đây chẳng hạn, vì vậy, nhận ra được biện pháp này thì rất tốt.
7(l:ló) John A. T. Robinson, Honest to God, ữang 32, 33.
8{1:18) Truyền thống của Công Giáo Lamã xem núi Thabô là địa điểm của Sự Hóa Hình và thực sự giáo hội này có rất nhiều đền trên núi đó. Xét về lịch sử, lời truyền khẩu này là không thể xảy ra được, vì Thabô không phải là hòn núi cao, mà các sách Tin Lành nói ngọn núi này là "rất cao." Hơn nữa, chắc có một đồn quân Lamã trên núi Thabô vào thời của Chúa chúng ta, nên đó là một khung cảnh không phù hợp lắm cho sự bày tỏ riêng tư! Núi Hẹtmôn, một rặng núi cao phủ tuyết ở phía bắc Galỉlê, là một địa điểm rất khả dĩ.
9(1:20) Từ ngữ Hylạp epilusis có thể dịch là "nguồn gốc" (chú thích lề của bản NKJV) cũng như "giải nghĩa."
10(1:20) Dinsdale T. Young, The Un-veiled Evangel, ữang 13, 14.
"(1:21) Bản Kinh Thánh Phê Bình (NU) ghi là "nhưng người ta đã nói từ Đức Chúa Trời."
12(2:1) Wallie Amos Criswell
13(2:1) Nels Ferre, The Sun and the Umbrella, trang 35, 112.
14(2:2) Gerald Kennedy, God's Good News, trang 125.
15(2:2) Robinson, Honest, ưang 118.
ló(2:2) NCC, Called to Responsible Freedom, trang 11.
17(2:ó) A. J. Pollock, Why ì Believe the Bible is the Word of God, trang 23.
18(2:10) Pageant Magazine, October, 1965.
1Ọ(2:16) Lenski, Interpretatỉon, ứang 326, 327.
2°(2:17) Bản NU bỏ qua chữ "đời đời" ở đây nhưng không bỏ qua chữ này trong phân đoạn song song rất gần gũi ồ Giuđe 13.
21 (2:18) Bản văn NU ở đây ghi là "vừa mới tránh khỏi," còn bản NKJV ghi là "đã thực sự ưánh khỏi."
22(3:10) Thay vì dùng chữ "bị đốt cháy cả" (katơ-kaẽsetai), bản Kinh Thánh NU ghi là "bị thấy" (heurethẽsetai), cỏ lẽ mang nghĩa là "trần trụi ra"
23(3:ló) Albert Bames, Notes ôn the New Testament, X-.2ỐS.
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được xưng ra và lìa bỏ theo phương cách đã mô tả, thì Chúa sẽ chữa lành.
Có người sẽ bảo: "Làm sao biết người này đã phạm tội và người được đưa đến chỗ ăn năn và xưng tội?" Câu trả lời là phần cuối câu 15 nói rằng tội lỗi người sẽ được tha. Và chúng ta biết tội lỗi được tha chỉ khi đã xưng tội (Ì.Giăng 1:9).
Người khác sẽ phản đối: "Phần Kinh Thánh này không nói người này đa phạm tội. Nhưng nói nếu có phạm tội." Đúng vậy, nhưng toàn bộ văn mạch liên quan đến sự xưng tội và sự khôi phục người sa ngã. Lưu ý câu sau: "Hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau hầu cho anh em được lành bệnh." Cơn hạn hán được nhắc đến Ương câu 17, 18 là sự đoán phạt của Chúa giáng trên Ysơraên vì có tội lỗi. Cơn hạn hán được cất đi sau khi họ trớ lại với Chúa, công nhận Ngài là Đức Chúa Trời chân thần (I.Cácvua 18:39). Câu 19, 20 đề cập rõ ràng việc khôi phục người sa ngã, như chúng ta sắp thấy sau đây.
Toàn bộ văn mạch của Giacơ 5:13-20 hàm ý rằng sự chữa lành do Chúa hứa ban là dành cho người mắc bệnh như một hậu quả của tội lỗi, và người xưng tội ấy ra với các trưởng lão. Trách nhiệm của các trưởng lão là xức dầu cho người bệnh đoạn cẩu nguyện cho người. Có người giải nghĩa dầu ớ đây làm biểu tượng cho cách sử dụng các phương tiện y khoa, vì dầu là một hình thức của thuốc Ưong thời Giacơ viết thư này (Luca 10:34). Có quan điểm khác cho rằng đây là cách sử dụng dầu ương nghi lễ. Quan điểm này được củng cố bởi những chữ nhân danh Chúa. Nói
cách khác, xức dầu phải được thực hiện bới thẩm quyền của Chúa và vâng theo lời Ngài. Đôi khi dầu được các sứ đổ sử dụng khi chữa lành bằng phép lạ (Mác 6:13). Quyền năng chữa lành không ở nơi dầu, nhưng dầu làm biểu tượng cho Đức Thánh Linh ưong chức vụ chữa lành của Ngài (I.Côrinhtô 12:9).
Có người phản đối rằng việc xức dầu theo nghỉ thức là không nhất quán với Thời Đại Ân Điển, vì thời này không nhấn mạnh đến lễ nghi và nghỉ thức. Tuy nhiên, chúng ta thực sự có dùng bánh và chén làm biểu tượng về thân và huyết Chúa, và chúng ta sử đụng nước Ương phép báptêm. Phụ nữ cũng dùng khăn trùm đầu ương hội chúng để làm biểu tượng thuận phục người nam. Vậy tại sao chúng ta lại phản đối cách sử dụng dầu theo nghi thức?
Để đáp lại lời Cẩu nguyện của đức tin, Chúa sẽ chữa lành người ấy. Đây là lời cẩu nguyện bởi đức tin vì được dựa ưên lời hứa ưong Lời Đức Chúa Trời. Đây không phải là vấn đề các trưởng lão có đức tin đến mức độ nào, hay người bệnh có đức tin đến mức nào. Các trưởng lão có thể cầu nguyện với sự bảo đảm hoàn toàn vì Chúa đã hứa đỡ người bệnh dậy khi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện được mô tả ở đây.
Như vậy, tóm lại, chúng ta tin rằng câu 14, 15 áp dụng cho trường hợp một người bị bệnh do hậu quả trực tiếp của một tội lỗi nào đó. Khi người nhận ra điều này và ăn năn, người nên mời các trưởng lão của hội thánh đến và xưng tội hết với họ. Sau đó, họ nên nhân
danh Chúa xức dầu cho người bệnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Họ có thể cầu xin Chúa chữa lành người trong đức tin, vì ở đây Chúa hứa sẽ chữa lành người ấy.
5:16a Vậy hãy xưng tội14 cùng nhau và cẩu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Đọc không kỹ câu này thì có thể cảm thấy chúng ta phải nói cho mọi người khác biết những tội lỗi thầm kín của mình. Nhưng ý tưởng ở đây không phải như vậy! Chủ yếu Giacơ muốn bảo khi chúng ta phạm tội với người khác, chúng ta nên lập tức xưng tội ấy với người mình đã phạm.
Chúng ta cũng phải cẩu nguyện chữ nhau. Thay vì phẫn uất rồi ấp ủ nung nấu căm hận, chúng ta nên giữ mình thông công với nhau qua sự xưng tội và cầu nguyện.
Sự chữa lành bệnh được liên kết với sự khôi phục tâm linh. Để ý cách Giacơ kết hợp sự xưng tội, cầu nguyện và chữa bệnh. Có mối liên kết hết sức quan ừọng và gần gũi rõ ràng giữa thuộc thể và thuộc linh. Con người là Biệt hữu thể gồm ba phần - tâm linh, hồn và thân thể (I.Têsalônica 5:23). Điều gì ảnh hướng đến một phần trong con người thì ảnh hưởng đến tất cả. Trong Cựu Ước, các thầy tể lễ cũng là thầy thuốc. Chẳng hạn, chính thầy tế lễ là người chẩn bệnh phung, và cũng chính ông tuyên bố bệnh được chữa lành. Như vậy, bằng cách kết hợp thánh chức tế lễ và chức bác sĩ trong một con Người, Chúa cho thấy mối ràng buộc gân gũi giữa tâm linh và thân thể.
Lãnh vực y khoa tâm bệnh công nhận mối liên kết này và tìm kiếm những nan đề cá nhân nào có thể gây ra những bệnh ưong cơ thể. Nhưng y khoa hiện đại không có phương thuốc chữa tội lỗi. Sự giải thoát khỏi mặc cảm phạm tội, ô uế, quyền lực và hình phạt của tội lỗi chỉ cỏ thể nhờ vào huyết của Đấng Christ, và sự xưng tội với Chúa và với con người. Hơn cả mức chúng ta sẵn sàng thừa nhận, nhiều bệnh là do tội lỗi gây ra - những tội như tham ăn, lo lắng, tức giận, tình thần không tha thứ, không điều độ, ghen tương, ích kỷ và kiêu ngạo. Tội lỗi trong đời sống đem lại bệnh tật và đôi khỉ dẫn đến sự chết (I.Côrinhtô 11:30). Chúng ta nên xưng ra và lìa bỏ tội ngay khi biết tội đó bước vào đời sống mình. Nên xưng tất cả mọi tội với Chúa. Ngoài ra, cũng nên xưng với người khác những tội mình đã phạm với họ. Điểu này hết sức quan trọng cho sức khỏe thuộc linh của chúng ta và ích lợi cho sức khỏe thuộc thể của chúng ta nữa.
5:16b-18 Quyền năng lớn lao sẽ có sẵn để sử dụng nhờ lời cầu nguyện sốt sắng của một người tốt. Anh em còn nhớ Ềlỉ không? Ông cũng là người như chúng ta, nhưng ông đã cầu nguyện sốt sắng để trời đừng mưa. Thực sự là, không một giọt nước nào rơi xuống đất trong ba năm rưỡi. Sau đó ông cầu nguyện lại; trời đổ mưa xuống, và đất sanh sản hoa màu như thường lệ (ỊBP).
Biến cố này được ghi lại trong I.Cácvua 17:1-19:10. Lúc đó Aháp làm vua Ysơraên. Qua vợ là Giêsabên, Aháp ữở thành người thờ lạy Baanh, và dẫn dân sự sa vào hình thức thờ lạy hình tượng đồi bại này. "Aháp cũng đựng lên một hình tượng Áttạttê. Vậy, Aháp làm
nhiều điều ác, chọc giận Giêhôva Đức Chúa Trời của Ysơraên hơn các vua Ysơraên trước mình" (16:33). Kết quả trực tiếp của tội lỗi chính là cơn hạn hán giáng ưên Ysơraên suốt ba năm rưỡi.
Sau đó Êli có cuộc thi đấu nổi tiếng với các thầy tế lễ của Baanh trên núi Cạtmên. Khi lửa của Đức Giêhôva giáng xuống thiêu đốt của lễ thiêu, bàn thờ và nước, dân sự chịu thuyết phục và trở về với Chúa. Ềli cầu nguyện lại và com hạn hán chấm dứt. Tấm gương của Êli được nêu ra để khích lệ chúng ta cầu thay cho những người đã phạm tội và lạc xa mối thông công với Chúa. Người công bình lấy lòng sốt sắng cẩu nguyện thật có linh nghiệm nhiều, hay như có người diễn ý câu này: "Lời cầu nguyện của người có tấm lòng ngay thẳng với Chúa thực hiện được nhiều điều kỳ diệu." Để chúng ta khỏi bị cám dỗ nghĩ Êlỉ thuộc về một hạng tạo vật cao hơn chúng ta, Giacơ nhắc chúng ta nhớ rằng ÊM vốn là người có cùng một loại xác thịt yếu đuối như chúng ta. ông chỉ là con người, cũng chịu lấy những yếu đuối và bệnh tật giống y như những người khác.
5:19,20 Trong những câu trước, chúng ta đã thấy các trưởng lão của hội chúng được Chúa dùng để khôi phục các thánh đồ phạm tội. Và chúng ta thấy Êli được dùng để khôi phục (một phần và tạm thời) một dân tộc sa ngã. Giờ đây chúng ta được khuyên giục dâng mình vào chức vụ sâu rộng này.
Câu 19 mô tả một anh em Cơ Đốc đã lạc xa chân lý, hoặc Ương giáo lý hoặc Ương nếp sống đạo. Một anh em khác đặt hoàn cảnh này trong vấn đề cầu nguyện sốt sắng đầy niềm tin, và bởi đó lấy lòng yêu thương làm cho người ấy trở lại mối thông công với Chúa và anh chị em mình ừong Đấng Christ. Chức vụ này mang ý nghĩa lớn lao biết bao! Trước hết, người này cứu được anh em sai lầm của mình khỏi phải chết trước kỳ dưới bàn tay sửa ữị của Chúa. Thứ nhì, người sẽ che đậy vô số tội lỗi. Những tội đó đã được Đức Chúa Trời tha thứ và quên đi. Chúng cũng được các bạn cùng niềm tin tha thứ và che khuất khỏi cặp mắt chăm chú của thế gian bên ngoài. Ngày nay chúng ta cần chức vụ này. Khi sốt sắng truyền giáo cho người hư mất, có lẽ chúng ta không chú ý đủ đến những con chiên của Đấng Christ vốn đã lang thang đi lạc xa chuồng.
Một lần nữa, Giacơ đang thúc giục lương tâm chúng ta ương nhiều lãnh vực khác nhau của nếp sống Cơ Đốc. Chẳng hạn, ông đang hỏi chúng ta: anh em có chất chứa của cải trên đất này không? Những phương pháp làm ăn của anh em có thật sự ngay thẳng không? Chẳng hạn như việc khai thuế thu nhập của anh em? Anh em sống xa xỉ, hay sống với tinh thần hy sinh để người khác có thể biết đến Chúa? Khi anh em phạm tội với người khác, anh em có sẵn lòng đến để xin lỗi họ không? Khi bệnh, anh em đến với ai trước - bác sĩ hay Chúa? Khi thấy một anh em phạm tội, anh em chỉ ưích hay cố gắng khôi phục họ?
Và như vậy chúng ta tiến đến phần kết thúc của bức thơ ngắn ngủi mà thực tiễn này. Qua thơ, chúng ta đã thấy đức tin được thử nghiệm. Chúng ta thấy đức
tín bị thử nghiệm bởi nan đề ương đời sống, bởi những sự cám dỗ bất khiết, bởi sự vâng lời Đức Chúa Trời. Người nào xưng mình có đức tin thì bị thách thức thể hiện đức tin ấy bằng cách tránh thiên vị hay thói hợm hĩnh và phải thể hiện đức tín ấy bằng một nếp sống có các việc lành. Thực tại của đức tin được thấy qua lời nói của người ấy; tín hữu học tập cách bắt lưỡi mình vâng phục quyền tể ứị của Đấng Christ. Đức tin thật đi kèm với khôn ngoan thật; phải thay đời sống ganh ghét và tranh chiến bằng đời sống tin kính thực ưễn.
Đức tín ưánh những kẻ thù, những cuộc tranh chiến, những sự ganh ghét ra từ lòng tham và tham vọng thế gian. Đức tín tránh tinh thần hà khắc và chỉ trích. Đức tín ưánh thói tự tín loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi những kế hoạch của đời sống. Đức tin chịu thử nghiệm bởi cách kiếm sống và đêu xài tiền kiếm được. Bắt chấp sự hà hiếp, đức tin vẫn thể hiện sự dũng cảm và chịu đựng vì cớ nghĩ đến sự tái lâm của Chúa. Lời nói của đức tin trước sau đều ngay thật, không cần phải thề để chứng thực lời nói. Đức tin đến với Chúa trong mọi cảnh trạng biến thay của đời sống. Khi bệnh, đức tin trước hết tìm kiếm những nguyên nhân thuộc linh. Bằng cách xưng tội với Chúa và với những người Mình đã phạm cùng họ, nó loại bỏ những nguyên nhân khả dĩ này. Cuối cùng, đức tin ra đi trong tình yêu thương và lòng thương xót đối với những người sa ngã.
Đức tin của bạn và tôi đang chịu sự thử nghiệm mỗi ngày. Phán quyết của Đấng Đoán Xét là gi?
CHÚ THÍCH
1 (Ì: 14) Từ ngữ Hylạp epithumia chỉ là một hình thức củng cố cho mạnh của chữ "tư dục." Chữ tham muốn ương Anh ngữ (cũng xem bản KJV 1611) nguyên vãn cũng chỉ có nghĩa "sự khao khát mạnh mẽ," nhưng mang những hàm ý rõ ràng về tính dục.
2(1:19) Những chữ "vậy thì" (Hy văn hõste) được thay thế bới chữ "biết" (iste) trong một số thủ bản, và hầu hết các bản dịch hiện đại nào thích cách viết của bản Alexandrian (NU). Tuy nhiên, cách viết truyền thống phù hợp nhất với văn mạch - một phần ngắt đoạn chính yếu, tóm tắt điều chúng ta nên làm dựa vào câu 1-18.
3(1:21) Chính từ ngữ Hy văn này (psuchẽ) vừa có nghĩa "sự sống" vừa có nghĩa "linh hổn" và không phải luôn luôn biết rõ địch cách nào là đúng hem. Chữ "cứu" (trong Hy văn và Anh ngữ) cũng không nhất thiết chỉ đến sự cứu rỗi đời đời. Nó có thể chỉ đến sự chữa lành bệnh, sự giải thoát, giải cứu và nhiều vấn đề khác nữa. Vì vậy, cụm từ "cứu được linh hồn của anh em" ừong một số văn mạch có thể mang nghĩa "thành công trong đời sống anh em" (cho Đấng Christ).
4(2:2-4) Từ ngữ Hy văn ở đây là sunagõgẽ (hội chúng). Vì về sau chữ này chỉ được dùng nói đến các hội chúng Do Thái giáo ("các nhà hội"), nên đây là dấu hiệu cho thấy thời điểm viết rất sớm của Giacơ. "Hội chúng" (Bản của Tyndale), "hội thánh" (KJV), và "hội" (JND), thường là những cách dịch của từ ngữ ekklẽsia, một hiệp hội (được gọi ra khỏi). Lúc đầu đây là một thuật ngữ
chính trị (đối chiếu Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc).
5(2:14) Tuy nhiên, nói cho thật công bằng thì nên nói rõ bản Hy văn không có chữ "đó" ở đây, nhưng chỉ là một mạo từ xác định ("the" ương Anh ngữ). Tuy có thể đôi khi mạo từ này mang sức mạnh chỉ định, nó vẫn có thể chỉ là một mạo từ thông thường được dùng chung với một danh từ trừu tượng. Vì phải thừa nhận chữ này mang tính giải nghĩa, nên bản NKJV, là bản ghi rằng "đức tín đó" ữong ấn bản đầu tiên, đã trở lại cách lý giải của bản KJV ương những ấn bản về sau.
ó(2:20) Bản Kinh Thánh NU ghi là "vô ích" thay cho chữ "chết"
7(3:5, 6) Clovis G. Chappel, Sermons from the Psalms, p. 132.
8(3:7) Robert G. Lee, Lord Ì Believe, pp. 1Ố6-1Ó8.
9(4:4) Hầu hết các thủ bản ghi là "Hỡi những người nam và nữ phạm tội ngoại tình kia," có lẽ gợi ý sự gian dâm theo đúng nghĩa đen trong các hội chúng nhận thư này. Thủ bản Alexandrian (NU) chỉ có một hình thức giống cái "những người nữ tà dâm," mà nó hầu như đã đòi hỏi nghĩa bóng. Bản KJV và NKJV cho phép nghĩa nào cũng được, hoặc sự tà dâm thuộc thể hoặc thuộc linh.
10(4:5) Các thủ bản cổ nhất vẫn chưa triển khai những hình thức tách biệt cho chữ hoa và chữ thường. Lý tưởng mà nói, sẽ có chữ "L" ở đâu đó giữa chữ hoa và chữ thường cho rất nhiều chỗ trong Tân Ước khi phân đoạn không nói rõ là Thánh Linh ("L" viết hoa) hay là linh. Vì không có hình thức nào như thế, nên các dịch giả và soạn giả phải xác định tùy theo văn mạch. ở đây và những chỗ khác, các học giả Kinh Thánh lỗi lạc đã bất đồng ý kiến với nhau.
11 (4:11,12) Bản Kinh Thánh NU ghi là "người lân cận."
12(5:9) Cả bản Kỉnh Thánh NU và M đều ghi là "bị đoán xét," nhưng văn mạch thực sự có gợi ý bản phán quyết tiêu cực, nên chữ "bị đoán phạt" cũng vẫn hợp lý.
13(5:12) Bản văn đại đa số có cách ghi thú vị nhất ở đây. Cách ghi của bản KJV (và NU) "vào Ương (nguyên văn là "ở dưới") sự đoán xét" ra từ chữ hupokrisỉn. Tuy nhiên đại đa số các thủ bản ghi là eis ("vào trong") hupokrisin ("sự giả hình"). Nếu giới từ nhỏ bé "eis" này bị bỏ mất do lỗi sao chép, thì lẽ tự nhiên sẽ hiểu tiền tố từ ương chữ hupokrisin như một giới từ tách biệt và như vậy ta sẽ có "ớ dưới sự đoán xét." Tuy cả hai cụm từ này đều phù hợp với văn mạch gần, nhưng có thể nói toàn bộ thơ Giacơ - đến đây sắp kết thúc - là lời cảnh cáo tình Ưạng sa vào sự giả hình tôn giáo.
14(5:lóa) Bản Kinh Thánh NU ghi là "Vậy hãy xưng những tội đã phạm của anh em."
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THƠ THỨ NHẤT CỦA PHIERƠ

Giới Thiệu
"Nếu không biết người đã viết thơ này, chắc chúng ta hẳn sẽ thốt lên: 'Đây phải là một con người giống như đá mới viết được như thế, một người có lỉnh hồn yên nghỉ trên một nền đá, và với lời chứng mạnh mẽ, người đã đứng ra làm vững mạnh linh hồn của nhiều người khác trước áp lực của những cơn bão ộp đến trên họ và người đã vững lập họ trên nền đá thật ấy.'"
- Wiesinger
I. Vị Trí Độc Đáo Trong Kinh Thánh
Cơ Đốc nhân tại các quốc gia Hồi Giáo và Marxist đã quen bị trấn áp, bị thù địch, và thậm chí chịu bắt bớ thẳng tay đến nỗi hầu như họ đã đi đến chỗ chờ đợi bị đối đãi như vậy. Đối với họ, thơ I.Phierơ là nguồn ượ giúp thực tiễn hết sức lớn lao ương việc chấp nhận sự chịu khổ, biết đó là do Chúa cho phép và có ích lợi để tạo ra những phẩm chất đáng mong muốn, chẳng hạn như sự bền đỗ.
Cơ Đốc nhân ở Phương Tây, đặc biệt giới tín hữu sử dụng Anh ngữ cùng với di sản Kinh Thánh vĩ đại của họ, vẫn chưa điều chỉnh thích nghi với sự chống đối đức tin cách công khai. Mới đây thôi, chính quyền ít ra cũng còn mỉm cười với các đơn vị gia đình như là đơn vị cơ bản cho xã hội và thậm chí còn khích lệ "đi nhóm tại nhà thờ nào quý vị chọn." Nhưng nay không còn như thế nữa. Chính quyền, đặc biệt là chính quyền địa phương, dường như đã sử dụng các vị quan án của mình, các cơ quan giáo dục, và đặc biệt là phương tiện truyền thông, để bôi nhọ, giễu cợt, và thậm chí còn làm mất uy tín của những Cơ Đốc nhân tin cậy Kỉnh Thánh. Radio, truyền hình, phim ảnh, báo chí, tạp chí, và các phương tiện truyền thông chính thức đang quảng bá rầm rộ sự gian dâm, rượu mạnh, sự lừa đảo, và thậm chí báng bổ lộng ngôn nữa. Cơ Đốc giáo hiện nay là "phản văn hóa," và khi tín hữu càng sớm học được những bài sứ đồ Phierơ dạy trong Thơ Thứ Nhất của ông chừng nào, thì họ sẽ càng được chuẩn bị sẵn sàng chừng nấy cho những năm cuối của thế kỷ hai mươi và những năm đầu thế kỷ hai mốt - nếu Chúa chúng ta vẫn chưa đến.
li. Quyển Tác Giả
Bằng Chứng Ngoại Tại Ngoại chứng cho thấy Phierơ viết thơ tín này đã có sớm và rất phổ biến. Eusebius kể thơ I.Phierơ thuộc trong số các sách được mọi tín hữu chấp nhận (homologoumena). Polycarp và Clement ở Alexandria đã chấp nhận thơ tín này. Đừng thắc mắc hay kinh ngạc khi thơ này không có trong "bộ kinh điển" của Marcion, vì Marcion chỉ chấp nhận các thơ tín của Phaolô thôi. Bộ Kinh Điển Muratorian không liệt kê thơ I.Phierơ, nhưng có lẽ là do bản chất phân mảnh rời rạc của văn kiện đó.
Rất có thể thơ Il.Phierơ 3:1 là lời khẳng định có sớm nhất cho thơ
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I.Phierơ. Ngay cả những người tin Phierơ không viết thơ Il.Phierơ (xem Phần Giới Thiệu cho Il.Phierơ) thì họ vẫn tín thơ tín này được viết ra đủ sớm để trở thành một nhân chứng hiệu lực cho thơ I.Phierơ, nếu như thật sự Il.Phierơ 3:1 muốn chỉ đến thơ tín có sớm hơn này.
Bằng Chững Nội Tại Phần nội chứng khiến một số người nghi ngờ quyền tác giả của Phierơ chính là loại Hy văn rất hoàn hảo được sử dụng ương thơ. Một ngư phủ người Galilê có viết hay được đến như thế không? Nhiều người ưả lời "Không." Tuy nhiên, nền văn hóa của chính chúng ta sẽ minh họa đầy đủ. Những người có khiếu về lời nói và lời phát biểu trước công chúng thường trở thành những người sử dụng nổi bật thứ ngôn ngữ tiêu chuẩn mà không cần phải qua huấn luyện chính thức tại trường đại học hoặc chủng viện. Phierơ đã có ba mươi năm kinh nghiệm giảng dạy, đấy là chưa nói tới sự soi đẫn của Thánh Linh và sự giúp đỡ chắc chắn có từ Sinvanh để viết ra thơ tín này. Khi Côngvụ 4:13 nói Phierơ và Giăng là những người ít học, câu Kinh Thánh này chỉ có nghĩa đơn giản muốn nói rằng họ thiếu sự huấn luyện chính thức của các rabi.
Trong thơ I.Phierơ có rất nhiều câu Kinh Thánh nói đến đời sống và chức vụ của Phierơ, như phần tuyển chọn các chi tiết sau cho thấy:
Tác giả ám chỉ ưong Ì :8 rằng ông tía thấy Chúa Jêsus theo cách độc giả của ông không có được. Ông nói: "Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu mến," chứ không nói "... Chúng ta chưa thấy Ngài." Qua các phân đoạn khác chúng ta sẽ thấy rằng tác giả đã đồng đi với Chúa.
Mười câu đầu của đoạn 2 ữình bày Đấng Christ là đá góc nhà, và như vậy đưa chúng ta trở về với sự kiện tại Sêsarê Philíp (Mathiơ 16:13-20). Khi Phierơ xưng Chúa Jêsus là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống, thì Đức Chúa Jêsus tuyên bố rằng hội thánh Ngài sẽ được xây trên nền tảng ấy, tức là trên chân lý cho biết Đấng Christ là Con Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài là Đá Góc Nhà và Nền Của hội thánh.
Câu nói đến những hòn đá sống trong 2:5 nhắc ta nhớ đến sự kiện trong Giăng 1:42, nơi đó tên của Simôn được đổi thành "Sêpha" (tiếng Aram) hoặc Phierơ (tiếng Hylạp). Mà cả hai đều nói đến đá. Bởi đức tin nơi Đấng Christ, Phierơ đã trở thành đá sống. Không lấy gì làm ngạc nhiên khi ông nói nhiều đến như thế về đá ương đoạn 2. Trong 2:7, tác giả ưích lời Thithiên 118:22: "Hòn đá mà thợ xây nhà loại ra, bèn ứở nên đá góc nhà." Đây cũng chính là phân đoạn Phierơ đã ửích khi bị giải đến trước các vua, các trưởng lão và thầy thông giáo tại Giêrusalem (Côngvụ 4:11).
Khi nghe sứ đồ khuyên độc giả hãy thuận phục các nhà cầm quyền (2:13-17), chúng ta hồi tướng khi chính Phierơ không vâng phục, nhưng đã chém đứt tai một nô lệ của thầy tế lễ thượng phẩm (Giăng 18:10). Như vậy bên cạnh vấn đề được soi dẫn, lời khuyên của Phierơ còn mang theo kinh nghiệm thực tiễn đàng sau!
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Đoạn 2:21-24 dường như cho thấy có sự hiểu biết trực tiếp về việc xét xử và sự chết của Chúa Jêsus. Có thể Phierơ không bao giờ quên sự nhịn nhục nhu mì và sự chịu khổ im lặng của Cứu Chúa. Trong 2:24, chúng ta có câu nói đến phương thức Chúa chịu chết - bị đóng đinh ưên thập tự giá. Lời mô tả này dường như vang vọng lời Phierơ ương Côngvụ 5:30 và 10:39.
Khi Phierơ bảo độc giả quay về với Đấng Chăn Chiên và Đấng Giám Mục của linh hồn họ (2:24), có lẽ ông đang nghĩ đến sự phục hồi chính mình (Giăng 21:15-19) sau khi ông chối Chúa.
Lời nhắc nhở "sự yêu thương che đậy vồ số tội lỗi" (4:8) có thể nói đến những câu hỏi của Phierơ: "Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng? Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy" (Mathiơ 18:21,22). Nói cách khác, phải tha thứ vô hạn.
Trong 4:16, chúng ta được biết nếu có ai chịu khổ vì là Cơ Đốc nhân, thì đừng hổ thẹn, nhưng hãy vì cớ danh ấy mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Đối chiếu câu này với Côngvụ 5:40-42, cho biết Phierơ và các sứ đồ khác sau khi bị đánh đòn từ Tòa Công Luận ưở về, "hớn hở vì mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúajêsus."
Tác giả thơ này gọi mình là nhân chứng về sự đau đớn của Đấng Christ (5:1). Cụm từ: "Cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra" có thể là câu ám chỉ sự hóa hình. Đương nhiên, Phierơ có mặt trong cả hai sự kiện ừọng đại này.
Lời khuyên dịu dàng cho công việc mục vụ "hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em" (5:2) nhắc chúng ta nhớ lời Cứu Chúa phán với Phierơ: "Hãy chăn chiên ta... hãy chăn chiên ta.... hãy chăn chiên ta" (Giăng 21 ri 5-17).
Cách nói của 5:5: "Trang sức bằng khiêm nhường" gợi nhớ mạnh mẽ đến trường hợp ừong Giăng 13, là lần Chúa ìêsus mặc lấy tạp dề của một nô lệ và rửa chân cho các môn đồ. Trong thực tế, toàn bộ phần nói về sự kiêu ngạo và khiêm nhường (5:5,6) lại càng ý nghĩa hem nữa khi chúng ta nhớ lời khẳng định đầy kiêu hãnh của Phiên? rằng ông sẽ không bao giờ chối Chúa (Mác 14:29-31) và ba lần chối Chúa tiếp sau đó của ồng (Mác 14:67-72).
Câu tham chiếu cuối có liên hệ đến kinh nghiệm của Phierơ ở trong 5:8: "Hãy tiết độ và tính thức: kẻ thu nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được." Khi Phierơ viết điều này, phải chăng ông đang nghĩ đến lúc Chúa Jêsus phán với ông: "Hỡi Simôn, Simôn, nẩy, quỉ Satan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì" (Luca 22:31)?
HI. Thời Điểm Viết
Lời dạy của Phierơ về việc chính quyền nói chung giúp ích cho những người muốn làm lành (I.Phierơ 2:13-17) được nhiều người xem là mang tính hòa giải đến độ không thể viết ra sau khi đã khởi sự cơn bắt bớ Cơ Đốc
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nhân tàn khốc của Nêrô (64 S.C.). Dầu thế nào đi nữa, thơ này không thể quá cách xa thời điểm đó, có lẽ được viết vào năm 64 hoặc 65. IV. Bối Cảnh Và Chủ Để
Như đã thấy, Phierơ đặc biệt đề cập đến sự chịu khổ ương đời sống Cơ Đốc. Mãi đến lúc này, độc giả của ông dường như đã phải chịu vu khống và bị chế giễu vì cớ Đấng Christ (4:14, 15). Tù đày, bị tịch thu tài sản, cái chết tàn khốc cho nhiều người dường như vẫn chờ ở trước mặt. Tuy nhiên, sự chịu khổ không phải là chủ đề độc nhất của thơ tín tuyệt diệu này. Phước hạnh được hưởng nhờ tiếp nhận Tin Lành, những mối liên hệ đúng đắn của tín hữu đối với thế gian, chính quyền, gia đình và hội thánh, sự chỉ giáo về các trưởng lão và vấn đề kỷ luật đều có trong thơ.
Từ nơi "Babylôn" nói đến hoặc thành phố theo nghĩa đen bên bờ sông ơphơrát với cộng đồng người Do Thái tại đó, hoặc chỉ về Babylôn thuộc linh bên bờ sông Tiber (Rome) - sứ đồ gởi thơ này đến các tỉnh phía đông của vùng đất hiện nay gọi là Thổ Nhĩ Kỳ.
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CHÚ GIAI
I. NHỮNG ĐẶC ÂN VÀ BON PHẬN CỦA TÍN HỮU (1:1- 2:10) A. Lời Chào Thăm (1:1,2)
1:1 Vị ngư phủ yêu đấu này giới thiệu mình là Phierơ, sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ. ông được Chúa Jêsus sai đi như một trong mười hai sứ đồ nguyên thủy, được gọi làm sứ giả rao báo sứ điệp biến cải vinh quang. Khi đáp ứng tiếng gọi thiên thượng, ông đã ứở thành tay đánh lưới người.
Mọi tín hữu đều được kêu gọi để đại diện cho Đấng Christ trên đất này. Chúng ta thảy đều có bổn phận làm những giáo sĩ, hoặc tại quê hương hoặc tại hải ngoại. Đây là mục đích ữọng tâm của đời sống chúng ta với tư cách môn đồ của Chúa Jêsus; mọi điều khác đều là vấn đề phụ thuộc.
Thơ này được gởi cho những khách hành hương (Bản Anh ngữ) hoặc những người ngoại quốc bị tản lạc trong khắp các xứ Bống, Galaỉi, Cápbađốc, Asi và Bithini. Những phu tù bị lưu đày này là ai?
Cách Phierơ dùng chữ "những người kiều ngụ rải rác" khiến chúng ta nghĩ họ là những tín hữu Do Thái vì Giacơ dùng cùng một chữ này để chỉ về các tín hữu từ mười hai chi phái của Ysơraên (Giacơ 1:1). Từ ngữ trong Giăng 7:35 cũng mô tả những người Do Thái bị tản lạc giữa vòng các dân ngoại.
Nhưng hoàn toàn có khả năng là Phierơ đang viết cho các tín hữu người ngoại bang đã bị tản lạc trong các nước lân cận vì gặp bắt bớ. Khi viết như vậy, ông đã dùng rất nhiều tên gọi mà trước kia đã dành cho dân sự của Đức Chúa Trời trên đất và ông áp đụng chúng để chỉ về một xã hội mới của Chúa, là hội thánh. Ông gọi họ là những người được chọn (1:2), một dòng dõi được chọn, thầy tế lễ nhà vua, một dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời (2:9). Ông cũng cho thấy ba dấu hiệu khác nữa chứng tỏ đang viết cho các tín hữu dân ngoại. Ông viết về cách sống trống rỗng hư không do tổ tiên truyền lại cho họ (1:14,18). Ông mô tả họ là những người Ương quá khứ không phải là một dân (2:10). Cuối cùng trong 4:3, ông nói rằng ương thời trước họ đã sống giống như dân ngoại. Như vậy, có bằng chứng mạnh mẽ cho thấy cộng đồng Tản Lạc nhận thư của Phierơ chính là hội thánh Đấng Christ, hợp thành phần lớn từ những người vốn là dân ngoại bang trước khi hoán cải. Nếu có ai phản đói rằng Phierơ là vị sứ đồ nổi bật cho người Do Thái, thì điều đó không loại trừ việc ông chăm sóc cho người ngoại bang. Đương nhiên Phaolô, vị sứ đồ cho dân ngoại, cũng đã dành thì giờ chăm sóc cho người Do Thái.
1:2 Người nhận thơ được mô tả thêm về bốn bước tăng trưởng trong sự cứu rỗi của họ có liên quan đến cả Ba Ngôi trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời.
Trước hết, họ được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. Điều này có nghĩa từ trước vô cùng, Đức Chúa Trời đã chọn họ thuộc về Ngài. Giáo lý về sự chọn lựa
thiên thượng không phải lúc nào cũng thịnh hành, nhưng nó thực sự có được phẩm hạnh này - nó để cho Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Những nỗ lực nào nhằm khiến giáo lý ấy trở nên dễ chấp nhận cho con người chỉ khiến con người đi lạc khỏi quyền tể ừị tối thượng của Đức Chúa Trời. Mọi khó khăn khi dung hòa sự chọn lựa của Đức Chúa Trời với ưách nhiệm của con người đều nằm ở lý ừí của con người, ông phải trong ý Chúa. Thánh Kinh dạy cả hai giáo lý, và chúng ta nên tín cả hai. Chân lý nằm ở cả hai thái cực, chứ không phải ở đâu đó giữa hai thái cực này.
Sự chọn lựa của Chúa được cho biết là theo sự biết trước của Ngài. Có người hiểu câu này nói Đức Chúa Trời chọn những ai Ngài biết là họ sẽ tin vào Cứu Chúa. Có người bảo Chúa biết rất rõ rằng nếu để mặc cho con người, không một tội nhân nào sẽ tin cậy Cứu Chúa, và vì theo sự biết trước, Ngài đã chọn ra những người nào đó để làm chiến tích của ân điển Ngài. Tuy có sự mầu nhiệm không nói hết được Ương sự chọn lựa của Chúa, nhưng chúng ta có thể biết chắc rằng sự chọn lựa ấy không có gì bất công cả.
Bước thứ nhì trong sự cứu rỗi là được nên thánh bởi Đức Thánh Lính. Phương diện này trong sự nên thánh xảy ra trước khi hoán cải.1 (Cũng xem n.Têsalônica 2:13). về mặt luận lý, nó xảy ra sau sự chọn lựa của Đức Chúa Cha. Từ cõi đời đời, Đức Chúa Trời đã biết trước và chọn con người. Trong cõi thời gian, Đức Thánh Linh vận hành để khiến sự chọn lựa ấy trở nên thực tế trong đời sống những cá nhân có liên quan.
Bước thứ ba ương sự cứu rỗi lỉnh hồn ấy là đáp ứng của tội nhân đối với công tác của Thánh Linh. Điều này được mô tả là sự vâng phục Đức Chúa Jêsus Christ. Điều này nói đến sự vâng phục Tin Lành bằng cách ăn năn tội mình và tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa. Khái niệm về Tin Lành như một điều gì đó buộc phải vâng theo là một khái niệm phổ thông trong Tân Ước (xem Rôma 2:8; II.Têsalônica Ì :8).
Cuối cùng, có sự rải huyết Ngài. Chúng ta không được phép hiểu điều này theo nghĩa đen tuyệt đối để quả quyết rằng khi một người được cứu, người này thật sự được rưới bằng huyết Chúa Jêsus. Đây là ngôn ngữ nghĩa bóng. Điều câu này thực sự nói ấy là: ngay khi một người vâng theo Tin Lành, người nhận được mọi ích lợi phát xuất từ sự đổ huyết của Đấng Christ Ưên Gôgôtha. Huyết của Cứu Chúa đã tuôn đổ một lần đủ cả Ương suốt hơn 1900 năm qua; huyết ấy sẽ không bao giờ phải đổ một lần nữa. Nhưng chúng ta nhận lãnh sự tha thứ, sự cứu chuộc, và vô số phước hạnh khác phát tuôn từ dòng huyết đào ấy ngay khi tín nơi Ngài.
Sau khi lần theo bốn bước Ương sự sinh ra thuộc linh của độc giả, giờ đây Phierơ cầu chúc ân điển và bình an thêm lên dư dật cho họ. Họ đã kinh nghiệm ân điển của Đức Chúa Trời ương sự cứu rỗi và sự bình an với Chúa phát xuất từ đó rồi. Nhưng mỗi ngày, họ vẫn cần ân điển hay sức mạnh cho đời sống Cơ Đốc, và bình an giữa một
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xã hội đầy rối ren. Đây là điều sứ đồ chúc cho họ để họ được dư dật đầy đủ nhất. James Denney nói "ân điển là chữ đầu tiên và cuối cùng của Tin Lành; và bình an - sự lành mạnh trọn vẹn của tâm linh - là công tác đã hoàn tất của ân điển."
B. Trong Địa VỊ Mệt Tín Hữu (1:3-12)
1:3 Trong câu 3-12, Phierơ ưình bày những vinh hiển lạ lùng trong sự cứu rỗi chúng ta. Ông mở đầu bằng cách kêu gọi dâng lời ca ngợi lên Tác Giả của sự cứu rỗi - Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Danh xưng này ưình bày Đức Chúa Trời ương mối quan hệ hai mặt đối với Chúa Jêsus. Danh xưng Đức Chúa Trời... của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ỉa nhấn mạnh nhân tánh của Cứu Chúa. Danh xưng Cha nhấn mạnh thần tánh của Con Đức Chúa Trời. Danh xưng đầy đủ của Đức Chúa Con được nêu ra ở đây:
Chúa - Đấng có quyền độc nhất vô nhị để cai trị Ưong lòng và đời sống.
Jêsus - Đấng cứu dân sự Ngài ra khỏi tội.
Christ - Đấng chịu xức dầu của Đức Chúa Trời, là Đấng đã được tôn lên địa vị cao cả nhất của Thiên đàng.
Chính bổi lòng thương xót cả thể của Đức Chúa Trời mà chúng ta được tái sanh để đến với sự trông cậy sống nhờ sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ từ trong kẻ chết. Đức Chúa Trời là nguồn của sự cứu rỗi này. Lòng thương xót lớn của Ngài là nguyên nhân cho sự cứu rỗi ấy. Sự tái sanh là bản chất của sự cứu rỗi. Sự Ưông cậy sống chính là phần thướng hiện tại cho sự cứu rỗi. Sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ là cơ sở công bình cho sự cứu rỗi chúng ta, cũng như làm nền tảng cho sự trông cậy sống của chúng ta.
Là tội nhân, chúng ta không có sự ừông cậy nào ở bên kia mồ mả cả. Trước mặt chúng ta không có gì khác hơn là chắc chắn bị đoán phạt và chịu sự phẫn nộ kinh khiếp. Là thành viên của sự dựng nên thứ nhất, chúng ta ở dưới án tử hình. Nhưng ừong công tác cứu chuộc của Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã tìm thấy cơ sở công bình để có thể cứu những tội nhân bất khiết mà Ngài vẫn là Đấng công bình. Đấng Christ đã trả án phạt tội lỗi của chúng ta. Đã có sự đền tội đầy đủ rồi. Những đòi hỏi của công lý đã được thỏa đáp, và giờ đây lòng thương xót cỏ thể tuôn ra cho những ai vâng theo Tin Lành. Trong sự phục sinh của Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã cho thấy sự thỏa lòng trọn vẹn của Ngài với công tác hy sinh của Con Ngài. Sự phục sinh chính là lời "Amen" của Đức Chúa Cha đối với tiếng kêu của Chúa chúng ta: "Mọi sự đã được ưọn!" Sự phục sinh ấy cũng là của câm để hứa rằng mọi người nào chết Ương Đấng Christ sẽ được sống lại từ trong kẻ chết. Đây là sự trông cậy sống của chúng ta - chờ đợi được đưa về quê hương ưên Thiên đàng để ở với Chúa và được giống như Ngài đời đời. F. B. Meyer gọi sự trông cậy sống này là "mắt xích liên kết giữa hiện tại và tương lai của chúng ta."
1:4 Câu 4, 5 mô tả khía cạnh tương lai này của sự cứu rỗi. Khi được sanh
lại, chúng ta đã có sự ưông cậy chắc chắn về cơ nghiệp... trong các từng trời. Cơ nghiệp này bao gồm mọi điều mà tín hữu sẽ được hưởng trên Thiên đàng suốt cả cõi đời đời, và mọi điều sẽ thuộc về mình qua Đấng Christ (Thithiên 16:5). Cơ nghiệp này là không hư ái, không ô uế, không suy tàn: (1) Không hư đi có nghĩa không bao giờ bị ten rét, bị nứt hay ùa tàn. Nó không bị ảnh hưởng bởi sự chết. (2) Không ô uế có nghĩa chính cơ nghiệp này ở trong tình ứạng hoàn hảo. Không một vết hoen ố hay xỉn màu nào có thể làm lu mờ sự thanh sạch của nó. Nó không có tội lỗi. (3) Không suy tàn có nghĩa không bao giờ bị biến đổi về giá ưị, vinh hiển hay vẻ đẹp. Nó không bị ảnh hưởng của thời gian.
Những cơ nghiệp trong trần thế có tốt nhất đi nữa thì cũng vẫn không chắc chắn. Đôi khi giá ưị của một sản nghiệp bị sụt giá hẳn đi vì sự suy thoái của thị trường. Có lúc các di chúc bị giành giật bởi những bên không được nhắc đến trong di chúc. Có khi người ta bị tước mất cơ nghiệp bởi những thuật ngữ chuyên môn pháp lý. Nhưng cơ nghiệp thiên thượng này không hề bị bất kỳ một thay đổi nào của thời gian, và tín đồ được toàn quyền hướng lấy nó. Cơ nghiệp này được giữ trong hầm két an toàn của Thiên đàng để dành cho con cái Đức Chúa Trời.
1:5 Cơ nghiệp này không những được giữ cho Cơ Đốc nhân, mà Cơ Đốc Nhân còn được giữ hay được bảo vệ cho chính cơ nghiệp nữa. Trong đời này, người thừa kế có thể chết trước khi cơ nghiệp được phân chia. Nhưng ân điển gìn giữ cơ nghiệp trên ười cũng chính là ân điển gìn giữ chúng ta là kẻ kế thừa để được hưởng cơ nghiệp ấy. Việc Đức Chúa Trời chọn lựa dân sự Ngài không bao giờ bị thất bại được. Những người được chọn từ trước vô cùng thì được cứu trong cõi thời gian hiện nay và được giữ gìn cho cõi đời đời hầu đến. Tín hữu ương Đấng Christ được an toàn chắc chắn đời đời.
Nhưng có khía cạnh con người cũng như klìía cạnh thiên thượng đối với sự an ninh đời đời. Chúng ta được giữ bởi quyển phép của Đức Chúa Trời - đây là khía cạnh thiên thượng, nhưng đó là bởi đức tin - đây là khía cạnh con người. Điều này không có nghĩa một người được cứu chỉ khi nào người ấy còn vận dụng đức tín. Nơi nào có đức tin thật, nơi đó sẽ có sự tiếp nối liên tục. Đức tín cứu rỗi luân luồn có phẩm chất bền vững.
Con cái Đức Chúa Trời được gìn giữ bởi quyển năng của Đức Chúa Trời để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Câu này nói đến sự cứu rỗi Ưong thì tương lai. Người ta thường nói rằng có ba thì của sự cứu rỗi: (1) Cơ Đốc nhân đã được cứu khỏi án phạt tội lỗi tại giây phút vừa mới tín Cứu Chúa (Êphêsô 2:8). (2) Cơ Đốc nhân được cứu hàng ngày khỏi quyền của tội khi để cho Cứu Chúa sống sự sống của Ngài qua mình (Rôma 5:10). (3) Cơ Đốc nhân sẽ được cứu khỏi hiện diện của tội tại thời điểm Cất Lên (Hêbơrơ 9:28). Thân thể người sẽ được biến hóa nên vinh hiển, và được đời đời thoát khỏi tội lỗi, bịnh tật và sự chết. Thì tương lai này
của sự cứu rỗi cũng bao gồm thời điểm các thánh đồ sẽ cùng với Đấng Christ trở lại ừần gian và họ sẽ được tỏ ra rõ ràng là con cái Đức Chúa Trời (I.Giăng 3:2).
1:6 Nhờ hy vọng về sự cứu chuộc thân thể và cơ nghiệp vinh hiển này, tín hữu có thể rất vui mừng giữa những thử thách. Những Cơ Đốc nhân nhận thơ của Phierơ đây đang bị bắt bớ vì cớ làm chứng cho Đấng Christ. Phierơ nhắc họ nhớ đến một trong những nghịch lý thú vị của Cơ Đốc giáo - vui mừng giữa lúc buồn rầu. Một mặt, họ có thể vui mừng trong viễn cảnh có một cơ nghiệp đã được giữ sẵn để dành cho một dân sự được gìn giữ. Mặt khác, họ có thể tìm được vui mừng khi biết sự thử thách trăm bể chỉ kéo đến trong ít lâu, còn sự vinh hiển sẽ đến đời đời (xem Il.Phierơ 4:17). J. H. Jowett bình luận thế này về hiện diện của sự vui mừng giữa cảnh đau khổ do vô số thử thách ập đến: "Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm được một suối nước giữa một đống bỏ hoang chẳng chút hứa hẹn nào như thế."
1:7 Còn có thêm sự an ủi nữa cho các thánh đồ đang chịu khổ khi biết rằng những sự chịu khổ của họ không phải là không cỏ mục đích, cũng không phải là không có kết quả. Những hoạn nạn của những người chưa tín Chúa chỉ là tiên vị của những nồi đau đớn khốn khổ nơi địa ngục mà họ sẽ phải chịu đời đời. Nhưng đối với Cơ Đốc nhân thì không phải như vậy. Một Ưong rất nhiều mục đích ích lợi của hoạn nạn Ương đời này đối với con cái Chúa chính là để thử nghiệm tính chân thật của đức tin người ấy. Phierơ ví đức tin của chúng ta với vàng. Trong số toàn bộ những chất con người biết đến, vàng là một ưong những thứ không bị hư hoại hàng đầu. Vàng có thể chịu được sức nóng kinh khiếp và dường như không thể bị phá hủy được. Nhưng sự thực thì vàng bị hư nát vì cớ sử đụng, bị ép hay bị lửa.
Đức tin thật thì không thể phá hủy được. Tín hữu có thể phải ưải qua rất nhiều thử nghiệm và thử thách khắc khe, nhưng thay vì phá hủy đức tín, chúng lại trở nên lương thực cho đức tin. Gióp chỉ ương một ngày đã bị mất mát nặng nề hem bất kỳ ai Ưong lịch sử thế giới, thế nhưng ông vẫn có thể nói: "Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài" (Gióp 13:15). Ba chàng ứai trong lò lửa hực của Babylôn đã bị thử lửa đúng nghĩa đen. Lửa đã chứng minh đức tin của họ là thật. Lửa cũng đốt cháy hết những dầy cột họ, khiến họ được tự do (Đaniên 3:12-30). Và ương lúc bị thử thách bởi ngọn lửa hừng, họ đã được một Đấng "giống như một Con Trai của thần" đồng đi với họ. Tính chân thật của đức tin chỉ có thể chứng minh bởi lửa. Khi hoàn cảnh thuận lợi, làm Cơ Đốc nhân rất dễ. Nhưng khi lời tuyên xưng đức tin công khai đem lại bắt bớ và hoạn nạn, thì những môn đổ hời hợi sẽ ưôi dạt đi rồi biến mất giữa đám đông. Tôn giáo nào không đòi hỏi trả giá gì cả thì cũng không đáng giá gì cả. Đức tin nào không chịu trả giá thì là đức tin giả. Đó là thứ đức tín bị Giacơ lên án.
Đức tin thật sẽ đem lại sự ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển khi Đức Chúa Jêsus
Christ hiện ra. Điều này đơn giản có nghĩa Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng mỗi một trường hợp có đức tín chịu đựng được thử thách. Ngài sẽ ngợi khen những người nào vui mừng dầu bị vây giữa hoàn cảnh khỏ khăn hoạn nạn. Ngài sẽ ban thưởng sự tôn trọng và vinh hiển cho những tín hữu đã chịu thử nghiệm và đang chịu khổ, có thể chấp nhận những hoạn nạn của mình như là sự biểu quyết tin cẩn đến từ Ngài.
Điều này sẽ hiện ra rõ ràng khi Đấng Christ ưở lại trần gian cai trị ương tư cách Vua muôn vua và Chúa muôn chúa, và hết thảy những người nào bị thế gian khước từ đều sẽ được tỏ ra rõ ràng là con cái Đức Chúa Trời. Nhờ đối chiếu Kinh Thánh sẽ thấy phần thưởng được công bố tại Ngai Đoán Xét của Đấng Christ, trên Thiên đàng, sau Sự Cất Lên. Nhưng sự hiện ra công khai cho các phần thưởng này dường như xảy ra khi Đấng Christ tái lâm.
1:8 Giờ đây Phierơ luận đến sự vui hưởng ơn cứu rỗi hiện tại của chúng ta -nhận lấy Đấng Christ bởi đức tin. Dầu chúng ta chưa thấy Ngài bằng mắt mình, nhưng chúng ta yêu mến Ngài.2 Dầu bây 9iờ chúng ta không thấy Ngài, thế nhưng chúng ta tin Ngài. Đây chính là cách chúng ta bước vào phước hạnh mà Ngài nói với Thôma: "Phước cho những người chẳng từng thấy mà đã tin vậy" (Giăng 20:29)
William Lincoln viết:
Người ta nói rất nhiều về tình yêu, nlĩiừig thử nghiệm thật về tình yêu đối vói Chúa và Đấng Christ chính là tình yêu cất tiếng lên nói được giữa cơn thử thách: "Tôi sẽ không đánh mất ơn và nụ cười của Chúa, vì vậy thà chịu khổ hơn làm buồn lòng Ngài." Lòng yêu mến sẽ thỏa lòng với mẫu vỏ bánh mì và nụ cười của Đức Chúa Trời, hem là có địa vị tốt hem và sự mến mộ của thế gian mà không có được nụ cười của Ngài. Những thử nghiệm như thế phải đến cho mọi con cái thật của Chúa; chúng thổi trấu ra khỏi hạt lúa mì. Vàng ra khỏi lửa, đã được thử nghiệm, và được tinh luyện hết mọi cáu cặn.
Nhờ tin Ngài, chúng ta vui mừng lắm cách không xiết kể và vinh hiển. Được hiệp một với Ngài bởi đức tin tức là được tiếp xúc đời đời và không gián đoạn với suối nguồn của mọi vui mừng tính tuyền. Niềm vui của Cơ Đốc nhân không lệ thuộc nơi hoàn cảnh trần thế nhưng nơi Đấng Christ phục sinh và được tôn cao ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Không thể tước mất niềm vui của thánh đồ chẳng khác gì không thể hất Đấng Christ rơi khỏi địa vị vinh hiển của Ngài. Hai điều này đi chung với nhau.
1:9 Tiếp theo, Phierơ đề cập kết quả hiện tại của đức tín - là sự cứu rỗi linh hồn. Sự cứu rỗi thân thể vẫn còn ương tương lai, sẽ diễn ra khi Đấng Christ đến rước các thánh đồ Ngài. Nhưng ngay khi lấy đức tín tin cậy Đấng Chrỉst, chúng ta nhận lãnh sự cứu rỗi linh hổn mình. Từ ngữ được dùng ở đây nói đến phần phi vật chất của con người, phần không thuộc thân thể. Chính lỉnh hồn tách ra khỏi thể xác lúc chết. Trong phân đoạn này, linh hồn bao gồm cả tâm linh, là phần chúng ta nhờ đó để ý thức về Đức Chúa Trời. Lỉnh hồn được cứu lúc được tái sanh.
1:10 Sự cứu rỗi đó là chủ đề của rất nhiều tiên tri Cựu ước. Các phát ngôn nhân thời xưa của Đức Chúa Trời đã nói tiên tri về ơn không đáng được hưởng mà chúng ta sẽ nhận lãnh. Nhưng họ không hiểu đầy đủ những điều mình đang viết ra (xem Đaniên 12:8).
1:11 Dường như họ đã không hiểu: (1) Đấng sẽ hiện ra làm Đấng Mêsia đó là ai. (2) Thời điểm Ngài hiện ra. Họ được Thánh Linh Đức Chúa Trời soi dẫn để báo trước về sự đau đớn của Đấng Mêsia phải chịu và về sự vinh hiển sẽ theo sau. Nhưng họ không hiểu hai biến cố này sẽ cách biệt nhau ít nhất 1900 năm. Như người ta thường mô tả, họ đã nhìn thấy hai đỉnh núi - (a) Gôgôtha, nơi Đức Chúa Jêsus chịu thương khó, và (b) núi Ôlive, nơi Ngài sẽ trở lại trong vinh quang. Nhưng họ không nhìn thấy thung lũng nằm giữa hai ngọn núi đó, tức là Thời Đại Ân Điển hiện tại, còn chúng ta ở trong thung lũng đó thấy mình có thể nhìn cả hai biến cố, một biến cố ương quá khứ, một vẫn còn ữong tương lai, với góc nhìn rõ ràng hem họ.
1:12 Đối với các Đấng ấy, Thánh Linh Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho họ biết cách mầu nhiệm rằng họ đang phục vụ những thế hệ vẫn chưa ra đời. Tuy lời của các tiên tri có ý nghĩa cho chính thế hệ của họ, nhưng họ biết rằng ý nghĩa ừọn vẹn của chúng không chỉ tập trung hết cho những biến cố trong thời của họ.
Đương nhiên, điều này phát sinh thắc mắc. Có phải những tiên tri Cựu Ước đã quen thuộc với lẽ thật về sự xưng công bình bởi đức tín không? Vậy họ chưa hiểu điều gì về sự cứu rỗi của chúng ta? Trên phương diện nào, họ phục vụ chúng ta thay vì phục vụ chính họ?
William Lỉncoln nói:
Sự đầy dẫy ân điển của Chúa đã không thể hiện ra cho đến khi Đấng Christ tới. Đức Chúa Trời đã có thể và thực sự đã cứu tội nhân và đưa họ về Thiên đàng, như Ngài đã làm cho Hênóc trước kia, nhưng sự liên hiệp với Đấng Christ và toàn bộ những điều được bao hàm trong môi liên hiệp như thế, thì vẫn chưa ai kinh nghiệm được cho đến khi Đấng Chrỉst chết và sống lại. Ô, Đức Chúa Trời vui sướng biết bao để chồng chất vinh hiển tôn trọng trên Con Ngài! 4
Những điều đã được tỏ ra cho các tiên tri bây giờ được làm sáng tỏ. Đức Thánh Linh từ trời giáng xuống tại Lễ Ngũ Tuần. Ngài ban quyền năng cho các sứ đổ rao giảng Tin Lành rằng Đức Chúa Jêsus ở Naxarét chính là Đấng Mêsia đã được dự ngôn, Ngài đã chết thay tội lỗi loài người, đã chịu chôn và đến ngày thứ ba đã sống lại. Họ cồng bố sự cứu rỗi ấy được ban cho như món quà vô điều kiện nhờ đức tin nơi Đấng Christ. Họ tuyên bố mục đích của Đức Chúa Trời trong thời đại này là nhóm hiệp một dân ra từ các nước về cho Danh Ngài, và Chúa Jêsus một ngày kia sẽ tái lâm trần gian để nhận lấy bính quyền quản ưị vũ trụ.
Đặc ân lớn lao của tín hữu trong thời đại này không những được nhìn thấy qua việc họ hiểu rõ ràng những điều được bày tỏ từ các tiên tri, mà còn ở sự kiện các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những chân lý ấy của sự cứu rỗi.
Các thiên sứ giữ địa vị nổi bật trong Tân ước cũng như trong Cựu Ước. Họ được nhắc đến ương sự giáng sinh của Đấng Christ, ương sự Ngài bị cám dỗ, trong sự thống khổ của Ngài tại Ghếtsêmanê, và ừong sự phục sinh của Ngài. Nhưng theo như chúng ta biết, không hề có sự cứu chuộc cho các thiên sứ đã sa ngã. Đấng Christ đã không đến để can thiệp cho các thiên sứ, nhưng can thiệp cho dòng dõi của Ápraham (Hêbơrơ 2:16). Hội thánh là bài học trực quan cho các thiên sứ, để rao ra sự khôn ngoan mọi đường của Đức Chúa Trời (Ẽphêsô 3:10). Nhưng họ không được biết niềm vui đo sự cứu rỗi mang lại cho chúng ta.
c. Hành Vi Của Tín Bồ Xét Theo Địa Vị Của Người (1:13-2:3)
1:13 Bắt đầu từ đây, điểm nhấn mạnh đã thay đổi. Phierơ nãy giờ đang nói đến những vinh hiển của sự cứu rỗi chúng ta. Đến đây, ông bắt đầu loạt lời khuyên dựa trên điều vừa mới nói. Jowett nói: "Lời khuyên hiện tại được căn cứ ưên Tin Lành mỏ đầu.... Sự thôi thúc tâm linh được tạo ra bởi những sự thật cao trọng. Động lực của phận sự được sinh ra ương trái tim của Tin Lành này."5
Thứ nhất, Phierơ khuyên các thánh đồ bển chí "như thể thắt lưng." Nai nịt tâm trí là một hình thái tu từ thú vị. ỏ các xứ phương đông, người ta mặc những áo choàng dài và rộng thùng thình. Khi muốn đi nhanh hoặc muốn ít bị vướng víu nhất, họ sẽ dùng dây thắt lưng cột áo choàng của mình quanh hông (xem Xuất Êdíptô Ký 12:11). Bằng cách này, họ đã thắt lưng của họ lại.
Nhưng Phierơ muốn nói gì với câu "bển chí như thể thắt lưng"? Khi bước vào ữong thế giới thù địch, tín hữu sẽ phải tránh kinh hoảng và lạc mất hướng chú ý. Trong lúc bị bắt bớ, luôn luôn có khuynh hướng ướ nên hoảng hốt, lúng túng và rối loạn. Tâm ưí đã được nai nịt thì mạnh mẽ, bình tình, thanh thản và sẵn sàng hành động. Nó không bị xao lãng hoặc lạc hướng chú ý bởi nỗi sợ hãi hay sự bắt bớ của con người.
Tình trạng tinh thần thanh thản này được khích lệ thêm bởi những chữ hãy tiết độ. Điều này nói đến sự tự kiểm soát mình thay vì hoảng loạn. Có tính thần tiết độ thì sẽ được điềm đạm và ổn định.
Tiếp theo, thánh đồ được khuyên phải có tâm trí lạc quan và ưông cậy: lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Jẽsus Christ hiện ra. Sự bảo đảm Đấng Christ tái lâm được nêu ra làm động cơ thôi thúc sự nhịn nhục chịu đựng vượt qua giông tố hoạn nạn của cuộc đời. Người ta thường hiểu sự hiện ra của Đức Chúa Jêsus Christ ở đây nói đến sự kiện Ngài trở lại Ưần gian lúc hiện ra trong vinh hiển. Tuy nhiên, cũng có thể câu này nói đến Sự Cất Lên, khi Đấng Christ đến rước các thánh đồ Ngài.
1:14 Trong câu 14-16, đề tài là tâm ưỉ vâng lời. Con cái hay vâng lời đừng buông mình vào những tội lỗi vốn đặc trưng cho nếp sống ngày trước của họ. Giờ đây là Cơ Đốc nhân, họ nên sống bắt chước theo gương của Đấng họ được mang danh. Nếu bắt chước theo thế gian không kính sợ Chúa này, họ đang
phủ nhận đặc điểm thiên thượng của họ. Những việc đã làm từ lúc còn mê muội, thì nay khi đã được Thánh Linh soi sáng, họ phải bỏ đi. Sự dâm dục, là sự cai trị Ưong anh em ngày trước, nói đến những tội họ đã buông mình vào khi chưa biết Đức Chúa Trời.
1:15 Thay vì bắt chước thế gian tội lỗi cùng với những mốt nhất thời của nó, đời sống chúng ta phải sinh ra đặc điểm thánh khiết của Đấng đã kêu gọi chúng ta. sống thánh khiết cỏ nghĩa là trớ nên giống Chúa. Chúa thánh khiết mọi đường. Nếu muốn giống Ngài, chúng ta phải thánh khiết ương mọi điều chúng ta nói và làm. Trong đời này, chúng ta sẽ không bao giờ thánh khiết được như Ngài, nhưng chúng ta đáng phải thánh khiết vì Ngài là thánh khiết.
1:16 Phierơ quay lại Cựu Ước để tìm bằng chứng Đức Chúa Trời đòi hỏi dân sự phải giống như chính Ngài. Trong Lêvi Ký 11:44, Chúa phán: "Hãy nên thánh, vì ta là thánh." Cơ Đốc nhân được Thánh Linh ngự ưong lòng ban cho quyền phép để sống thánh khiết. Các thánh đồ Cựu Ước không có sự trợ giúp và phước hạnh này. Nhưng vì chúng ta có nhiều đặc ân hơn, nên cũng phải có trách nhiệm cao hơn. Câu Kinh Thánh Phíerơ trích từ Lêvi Ký mang ý nghĩa chiều sâu mới ữong Tân Ước. Đây là sự khác biệt giữa hình thức với điều quan ữọng. Thánh khiết là lý tưởng của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước. Với sự hiện đến của Thần Lẽ Thật, lý tưởng này đã bắt đầu có phẩm chất cụ thể mỗi ngày.
1:17 Chúng ta không những được khuyên sống thánh khiết mà còn phải có tỉnh thần kính sợ nữa. Điều này nói đến sự sợ hãi tôn kính, sự am hiểu sâu xa về chính Đức Chúa Trời. Đặc biệt điều này nói đến sự nhận biết được Đấng chúng ta gọi là Cha cũng chính là Đấng sẽ đoán xét con cái Ngài cách không tây vị ai tùy theo việc làm của mỗi người. Khi nhận thức sự hiểu biết sâu rộng của Ngài và tính chính xác khi Ngài đoán xét, chúng ta đáng phải sống với tấm lòng hết sức lo sợ mình sẽ làm buồn Ngài. Cha đoán xét kẻ thuộc về Ngài ương đời này; Ngài đã giao việc đoán xét tội nhân cho Chúa Jêsus (Giăng 5:22).
Lincoln viết: "Ngài đang nhìn xem, và để ý hết thảy, để xem liệu có sự trung thực, trong mục đích không, có sự thông minh của tâm ưí, và có tấm lòng khao khát để làm đẹp lòng Ngài không."6
Chúng ta phải ăn ở trong thời kỳ ở trọ ứên đất này trong sự kính sợ. Cơ
Đốc nhân không có quê hương ở ương thế gian này. Chúng ta đang sống ưên đất ngoại quốc, bị đày ải khỏi Thiên đàng. Chúng ta đừng nên định cư dường như đây là nơi ở vĩnh viễn của mình. Chúng ta cũng đừng nên bắt chước hành vi của người sống Ưong thế gian. Chúng ta phải luôn luôn nhớ định mệnh đời đời của mình và sống như công dân Thiên đàng.
1:18 Trước khi hoán cải, tín hữu không khác gì với người thiên hạ. Cách nói năng ăn ở của họ cũng trống rỗng và tầm thường như của người xung
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quanh. Những ngày chưa hoán cải của họ được mô tả như sự ân ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình. Nhưng họ đã được chuộc ra khỏi nếp sống hư không đó bới một sự trao đổi hết sức lớn lao. Họ được giải thoát khỏi ách nô lệ của việc bắt chước thế gian nhờ việc Ưa xong một giá chuộc vô hạn. Phải chăng nhờ bạc hoặc vàng mà những nạn nhân bị bắt cóc này được phóng thích (xem Xuất Êdíptô Ký 30:15)?
1:19 Không, chính là nhờ huyết báu Đấng Christ - giống như huyết của chiên con không lỗi không vít. Đấng Christ là chiên con không lỗi không vít, có nghĩa Ngài tuyệt đối ừọn vẹn, cả bề ữong lẫn bề ngoài. Nếu có bao giờ tín hữu bị cám dỗ quay lại với những thú vui và trò tiêu khiển của thế gian, tiếp nhận những phương thức và mẫu mực của thế gian, trở nên giống như thế gian trong những cách dối ưá của nó, thì phải nhớ rằng Đấng Christ đã đổ huyết Ngài để giải cứu mình khỏi kiểu sống đó. Quay trở lại với thế gian tức là đi trở lại vực sâu vĩ đại đã được nối cầu cho chúng ta bằng một giá lớn lao. Nhưng còn hơn thế nữa - làm như vậy tức là hoàn toàn bất trung với Cứu Chúa.
"Hãy lý luận ngược lại từ sự vĩ đại của sự hy sinh cho đến tính lớn lao của tội lỗi. Sau đó hãy quyết định vĩnh viễn dứt bỏ điều đã khiến Con Đức Chúa Trời phải ưả giá bằng chính sinh mạng Ngài."
1:20 Công tác Đấng Christ thực hiện cho chúng ta không hể là đo Chúa chợt suy nghĩ ra về sau. Đấng Cứu Chuộc đã được định phải chết thay chúng ta từ trước buổi sáng thế. Nhưng đến cuối các thời kỳ, tức là cuối định kỳ luật pháp, Ngài đã từ ười hiện ra để giải thoát chúng ta khỏi lối sống ngày trước. Lincoln nhận định: "Trong các thời kỳ sau rốt này - lịch sử đạo đức của thế giới đã kết thúc tại thập tự giá của Đấng Christ. Nó đã tự bày tỏ trọn vẹn và kết thúc ưước mặt Đức Chúa Trời."7
Phierơ thêm những nhận định này để khiến chúng ta ghi nhớ càng sâu xa hơn tầm quan Ương của việc đoạn tuyệt hoàn toàn khỏi hệ thống thế gian mà Đấng Christ đã chịu chết để giải thoát chúng ta ra khỏi đó. Chúng ta ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Chúng ta không được phép cách ly mình khỏi những con người chưa được tái sanh, nhưng trái lại phải đem Tin Lành đến cho họ. Thế nhưng ữong những cách đối xử và mối quan hệ với họ, chúng ta không bao giờ được phép dự phần vào hay dung túng tội lỗi của họ. Chúng ta phải dùng đời sống chứng tỏ mình là con cái Chúa. Chính giây phút chúng ta trở nên giống như thế gian, lời chứng của chúng ta bị suy yếu. Không có động cơ nào cho con cái thế gian hoán cải nếu họ không nhìn thấy sự khác biệt - tức sự thay đổi để tiỗ nên tốt hem từ ữong đời sống chúng ta.
1:21 Lòng trung thành với Chúa Jêsus được đòi hỏi thêm bới sự kiện chính nhờ Chúa Jêsus Christ mà chúng ta tin đến Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng đã bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Cha cho chúng ta. Đúng như w. T. p. WoIston nói: "Không phải bởi sự sáng thế, cũng không bởi ân thần hưu, cũng không bởi luật pháp, mà con người biết Đức  Chúa Trời,  nhưng bởi Đấng
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Christ."8 Đức Chúa Cha bày tỏ sự thỏa mãn hoàn toàn với công tác cứu chuộc của Đấng Chrỉst bằng cách khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và tôn vinh Ngài lên địa vị vinh hiển cao nhất ưên Thiên đàng. Kết quả của toàn bộ việc này ấy là để đức tin và sự trông cạy của chúng ta được đặt nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta sống, động và có ở trong Ngài, chứ không phải ừong hệ thống gian ác đời này.
1:22 Giờ đây Phierơ khuyên độc giả phải có lòng yêu thương (1:22- 2:3). Trước hết, ông mô tả sự tái sanh và cho biết một trong những thay đổi do sự tái sanh đem lại chính là lòng yêu thương anh em (l:22a). Tiếp theo, ông nói rõ bổn phận phải yêu thương (l:22b). Rồi ông quay lại với sự tái sanh, và đặc biệt với hạt giống để từ đó mọc lên sự sống mới này - là Lời Đức Chúa Trời (1:23-25). Một lần nữa, ông nhấn mạnh những bổn phận của những người đã nhận lấy đạo (2:1-3).
Trong Ì :22a, trước hết Phierơ mô tả sự tái sanh: anh em đã làm sạch lòng mình... Đương nhiên, chúng ta hiểu rằng chính Đức Chúa Trời là Đấng làm sạch lòng chúng ta khi chúng ta được cứu; nói cho đúng nghĩa, chúng ta không có quyền năng để làm sạch bản thân mình. Nhưng qua hình thái tu từ này, chúng ta là những người đã kinh nghiệm sự tẩy sạch được xem như đã nhận được quyền năng làm sạch lòng khi chúng ta tín.
Phương tiện dùng ương sự tẩy sạch này là vâng theo lẽ thật. Đầy là lần thứ nhì Phierơ mô tả đức tin cứu rỗi chính là hành động vâng lời (xem 1:2). Trong thơ Rôma, Phaolô hai lần dùng cụm từ "sự vâng phục của đức tin." Trong nếp suy nghĩ của chúng ta, chúng ta đừng nên cố thử tách rời niềm tin và sự vâng lời. Đức tin thật chính là đức tín biết vâng lời. Chỉ có thể vâng lời được nhờ Thánh Linh.9
Một trong những mục tiêu của sự tái sanh là lòng yêu thương anh em cách thành thật. Theo ý nghĩa rất thực tế, chúng ta được cứu để yêu thương hết thảy những bạn đồng đức tín nơi Đấng Christ của mình. Bởi tình yêu này, chúng ta biết mình đã vượt khỏi sự chết mà đến sự sống (I.Giăng 3:14), và bởi tình yêu ấy, thế gian biết chúng ta là môn đồ của Chúa Jêsus (Giăng 13:35).
Vì vậy, lời khuyên này đi tiếp rất tự nhiên - nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Đây là một ương rất nhiều trường hợp của Tân Ước có câu thông báo ưở thành cơ sở cho mệnh lệnh. Câu thông báo như thế này: Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà... tiếp theo là mạng lịnh: hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Điều thuộc về địa vị hình thành cơ sở cho điều thuộc về nếp sống đạo. Tình yêu của chúng ta phải nhiệt tình, chân thành, với hết trọn sức lực, sự sốt sắng, không ngừng và phải thanh sạch.
Lời khuyên "Hãy yêu nhau" đặc biệt đúng lúc cho những người đang chịu bắt bớ, vì cớ mọi người đều biết rõ "ương những hoàn cảnh gian khó, những bất đồng ý kiến vụn vặt lại chiếm phần tỉ lệ hết sức lớn."
1:23 Rồi Phierơ đưa độc giả ưở lại với sự tái sanh của họ, và lần này đến
với hạt giống của sự tái sanh ấy là Lời Đức Chúa Trời. Lời khuyên ưong 2:1-3 sẽ được căn cứ ưên điều này.
Sự tái sanh không phải bởi giống hay hư nát, tức là không tạo ra cùng một cách như sự sanh ra thuộc thể. Đời sống con người hiện hữu nhờ dòng giống vốn phải vâng theo các quy luật tự nhiên của sự suy tàn và chết. Sự sống thuộc thể được sinh ra thì mang đồng phẩm chất với hạt giống đã sinh ra nó; nó cũng mang phẩm chất tạm thời.
Sự tái sanh được đến bởi Lời Đức Chúa Trời. Khi một người nghe hoặc đọc Kinh Thánh, họ được cáo trách về tội lỗi mình, được thuyết phục rằng Đấng Christ là Cứu Chúa trọn vẹn duy nhất, và quay trở lại với Đức Chúa Trời. Chưa từng có ai được cứu mà không bằng cách nào đó nhờ đến lời không hay hư nát của Đức Chúa Trời.
Samuel Ridout giải thích trong quyển Kinh Thánh The Numerícal Bibỉe.
... Trong đoạn đầu tiên này, chúng ta có ba điều "chẳng hư nát" - cơ nghiệp không hư đi (câu 4), sự díu chuộc không hay hư nát (câu 18,19), và lời không hay hư nát mà chúng ta nhờ đó được sanh ra (câu 23). Nhờ đó, chúng ta có bản tánh không ô uế, phù hợp đê hưởng cơ nghiệp không ten rét và trên cơ sở của sự cứu chuộc không bao giờ mất đi được giá trị của nó. Con dấu của sự trọn lành đời đời ấn chứng trên toàn bộ điều ấy tuyệt vời biết bao, và bạn đồng hành thích hợp tuyệt vời biết bao cho những điều này chính là vật trang sức "không hay hư nát" của tâm thần dịu dàng yên lặng (3:4)}ữ
Lời Đức Chúa Trời là lời hằng sống và bển vững đời đời.'1 Dầu ười đất qua
đi, Lời Chúa cũng không bao giờ qua đi. Lời Chúa được vững lập đời đời ưên ười. Và sự sống do Lời Chúa sinh ra cũng còn đời đời. Những người được tái sanh bởi Lời Chúa thì mặc lấy tính cách đời đời của Lời Chúa.
Trong sự sinh sản của con người, mầm sống sinh ra đứa ưẻ sẽ mang mọi đặc điểm của đứa ừẻ đỏ ở dạng phôi thai. Những phẩm chất mà cuối cùng đứa ừẻ có sẽ được xác định bởi mầm sống ấy. Đối với mục đích của chúng ta hiện nay, chỉ cần nhìn thấy hạt giống hay hư nát thể nào, thì sự sống của con người ra từ đó cũng hay hư nát thể ấy.
1:24 Đặc điểm thoáng qua của bản tánh con người được nhấn mạnh bởi câu ưích từ Ềsai 40:6,7. Đời sống con người ngắn ngủi như cỏ. vẻ đẹp thuộc thể ngắn ngủi như hoa ngoài đồng. cỏ khô, và hoa rũ xuống rồi chết.
1:25 Trái lại, Lời Chúa còn lại đời đời (Êsai 40:8). Do đó, sự sống mới của tín hữu cũng không hay hư nát tương đương như vậy. Lời không hay hư nát là sứ điệp Tin Lành đã được rao giảng cho độc giả của Phierơ và đã khiến họ được tái sanh. Đó chính là nguồn sự sống đời đời của họ.
2:1 Vì là người dự phần sự sống thiên thượng, Cơ Đốc nhân nên lột bỏ một lần đủ cả mọi hành động thiếu yêu thương sau đây:
Độc ác - là ấp ủ tư tưởng gian ác nghịch cùng người khác. Độc ác nuôi dưỡng tinh thần thù địch, càng làm tăng lòng thù hận, và âm thầm hy vọng sự
báo ưả, tổn hại và thảm kịch sẽ áp đến cho người khác. George Washington Carver không được vào trường đại học vì là người da đen. Nhiều năm sau, có người hỏi ông tên của trường đại học đó, ông ưả lời: "Không sao. Bây giờ chuyện đó không quan ưọng." Ông không chất chứa sự độc ác nào.
Gian giảo - mọi hình thức không ngay thật hoặc lừa đảo (và điều này cỏ hình thức đa dạng biết dường nào!). Sự gian giảo sẽ làm sai lệch những bản khai thuế thu nhập, lừa gạt trong thi cử, nói dối về tuổi tác, hối lộ các quan chức, và làm ăn mờ ám.
Giả trá (giả hình) - là thiếu thành thật, giả vờ, giả bộ làm ra vẻ. Người giả hình là diễn viên đóng kịch, vờ làm một người khác với con người thật của mình. Người ấy giả vờ như có cuộc hôn nhân hạnh phúc ứong khi gia đình thật sự là bãi chiến trường. Người ra vẻ làm người thuộc linh vào những ngày Chúa nhật nhưng lại là người xác thịt suốt mọi ngày còn lại trong tuần. Người giả vờ quan tâm người khác, nhưng động cơ lại rất ích kỷ.
Lòng ghen ghét - sự ganh tị thẳng thừng. Vine định nghĩa đây là cảm giác không hài lòng khi quan sát hay nghe được lợi thế hay thịnh vượng của người khác. Chính lòng ghen ghét đã khiến các thầy tế lễ cả nộp Chúa Jêsus cho Philát giết đi (Mathiơ 27:18). Lòng ghen ghét lại còn là kẻ giết người nữa. Phụ nữ nhìn hầm hầm vào người khác vì cớ người kia có những ngôi nhà và vườn tốt hơn, áo quần hợp thời trang hem, hoặc nấu ăn ngon hơn. Người nam có thể khen chiếc xe mới hay thuyền cao tốc của người bạn khác nhưng lại đang suy nghĩ ưong lòng: "Để rồi coi. Ta sẽ có thứ còn tốt hơn nữa kia."
Sự nói hành - nói xấu sau lưng, nói hành ác ý, tố cáo để ưả đũa. Vu khống là nỗ lực để làm cho mình ưông có vẻ ương sạch hem bằng cách ném bùn (nói xấu) người khác. Nó có thể mang những hình thức rất tính vi như là: "Vâng, cô ta là người rất dễ thương nhưng có một thất bại duy nhất này...." và rồi khéo léo đâm lén một dao vào sau lưng cô ta. Hoặc thậm chí nó còn mang phong cách hết sức mộ đạo: "Tôi nói điều này chỉ để anh cầu nguyện thôi, nhưng anh có biết không, anh...." và rồi sau đó tính cách nhân vật này bị ám sát ngay.
Hết thảy những tội lỗi này đều vi phạm điều răn nền tảng truyền phải yêu người lân cận như mình. Chẳng lạ gì khi Phierơ bảo chúng ta phải dứt khoát từ bỏ mọi điều đó.
2:2 Bổn phận thứ nhì phát xuất từ sự tái sanh của chúng ta ấy là có sự khao khát không dứt để có được sữa thiêng liêng của đạo. Những tội lỗi được nhắc đến ữong câu trước làm tâm linh còi cọc không lớn lên được; lời tốt lành của Đức Chúa Trời luôn nuôi dưỡng sự phát triển tâm linh.
Cụm từ như trẻ con mới đẻ không nhất thiết có nghĩa độc giả của Phierơ là tân tín hữu; có lẽ họ đã được cứu suốt nhiều năm rồi. Nhưng dù trẻ hoặc dù lớn tuổi trong đức tín, họ đều nên khao khát Lời Chúa như hài nhi thèm sữa vậy. Chúng ta cảm nhận được cơn khát của một trẻ sơ sinh khỏe mạnh bởi cách nóng nảy hung hăng và cương quyết đòi bú và nuốt sữa của nó.
Nhờ sữa thanh sạch của đạo, tâm
linh tín hữu lớn lên.12 Mục tiêu tối hậu cho toàn bộ sự tăng trưởng tâm linh hướng đến trong đời này chính là tiến đến chỗ trở nên giống hình ảnh của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.
2:3 Nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. Động cơ để khao khát sữa thiêng liêng của đạo thật lớn lao biết bao! Chữ "nếu" không hề diễn tả sự nghi ngờ; chúng ta đã nếm và đã thấy Chúa la tốt lành (Thithiên 34:8). Sự hy sinh của Ngài thay cho chúng ta là một hành động tốt lành và nhân từ không thể tả nổi (Tít 3:4). Những điều chúng ta đã nếm rồi về sự nhân từ của Ngài đáng phải kích thích lòng chúng ta ham muốn được nuôi bằng chính Ngài ngày càng nhiều hem nữa. Được nếm biết Ngài là ngọt ngào và gần gũi Ngài thì đáng phải khiến chúng ta sợ ngay cả ý nghĩ đi lang thang xa cách Ngài.
D. Những Bậc Ân Của Tín Hữu Trong Nhà Mòi Và Chức TẾ Lễ Mới (2:4-10)
2:4 Giờ đây Phierơ chuyển từ khuyên bảo sang xem xét những đặc ân của tín hữu ứong tòa nhà mới (là hội thánh) và ương chức tế lễ mới.
Trong ưật tự mới này, Đấng Christ là trung tâm, và vì vậy chúng ta đến gần Ngài. Vì Phierơ đang nghĩ đến một tòa nhà và những vật liệu xây dựng, nên chúng ta chẳng lấy gì làm kinh ngạc khi thấy Chúa được trình bày theo nghĩa bóng như một hòn đá. Trước hết, Ngài là hòn đá sống - không phải là hòn đá vô tri vô giác hay hòn đá chết, nhưng là Đấng sống ữong quyền năng của sự sống bất tận (Hêbơrơ 7:16).
Dầu điều này có vẻ như tuyệt vời, nhưng Ngài đã bị người ta loại ra. Trong những kế hoạch dại dột, ích kỷ và đầy ham muốn của đời sống, những con người tầm thường thiển cận không tìm được chỗ nào để dành cho Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Chuộc của họ. Trong quán không có chỗ cho Ngài thể nào, thì Ương kế hoạch của đời sống họ cũng không có chỗ cho Ngài thể ấy!
Nhưng điều quan trọng không phải là ý kiến của con người. Trước mặt Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus là Đấng được chọn và quý. Ngài được chọn không những như hòn đá thích hợp nhưng còn như hòn đá không thể thiếu được. Và giá ứị của Ngài đối với Đức Chúa Trời là khôn lường; Ngài quý vô kể.
Nếu chúng ta muốn được dùng vào ương chương trình xây dựng của Chúa, chúng ta phải đến với Đấng Christ. Tình trạng thích hợp duy nhất của chúng ta để được làm vật liệu xây dựng phát xuất từ chỗ chúng ta liên hiệp với Ngài. Chúng ta chỉ quan ưọng khi góp phần vào vinh hiển Ngài.
2:5 Nhà thiêng liêng được xây lên từ vật liệu là mọi tín hữu trong Đấng Christ, do đó cũng chính là hội thánh. Hội thánh có một điều chung với đền thờ của Cựu Ước ấy là: đó là nơi ngự của Đức Chúa Trời ưên đất (I.Cácvua 6:11-13; Êphêsô 2:22). Nhưng hội thánh tương phản với đền thờ, vì đền thờ là thuộc thể và hữu hình làm từ những vật liệu xinh đẹp nhưng không có sức sống và hay hư nát. Hội thánh là một cấu trúc được xây nên từ những hòn đá sống.
Giờ đây hình ảnh đổi nhanh chóng từ nhà thiêng liêng sang chức tế lễ thánh vốn hoạt động có liên kết với nhà ấy. Tín hữu không chỉ là những hòn đá sống để xây cất ữong căn nhà đó; họ còn là thầy tế lễ thánh nữa. Dưới luật pháp Môise, chức tế lễ giới hạn cho chi phái Lêvi và nhà Arôn. Và ngay cả những người làm thầy tế lễ cũng bị cấm đến gần Hiện Diện của Đức Chúa Trời. Chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm vào một ngày duy nhất trong năm (Yom Kippur, Ngày Đại Lễ Chuộc Tội) mới được đến gần nơi đó, theo đúng thủ tục đã được Chúa chỉ định chính xác cho dịp tiện đó.
Trong định kỳ mới, mọi tín hữu đều là thầy tế lễ và được quyền lập tức đến trước Điện có Ngai của cả cõi vũ trụ, cả ngày lẫn đêm. Chức năng của họ là dâng của tế lễ thiêng liêng (ữái ngược với những tế lễ bằng súc vật, loài chim và của lễ chay ương luật pháp Môise). Các tế lễ thiêng liêng của những thầy tế lễ Tân Ước là:
1.	Dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đây là hành động thờ phượng thuộc linh (Rôma 12:1).
2.	Của tế lễ bằng lời ngợi khen. "Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của mồi miếng xưng danh Ngài ra" (Hêbơrơ 13:15).
3.	Của tế lễ bằng các việc lành. "Chớ quên việc lành...." tế lễ này đẹp lòng Đức Chúa Trời (Hêbơrơ 13:16).
4.	Của tế lễ bằng của cải, hay tiền bạc. "Chớ quên... bố thí." của lễ này cũng đẹp lòng Chúa (Hêbơrơ 13:10).
5. Của tế lễ bằng sự phục vụ. Phaolô nói chức vụ của mình cho dân ngoại bang là một của dâng của thầy tế lễ (Rôma 15:16).
Những của tế lễ này nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Trước hết, duy chỉ nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng Trung Bảo của chúng ta, chúng ta mới có thể đến gần Đức Chúa Trời, và duy một mình Ngài mới là Đấng có thể khiến của tế lễ của chúng ta được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Toàn bộ những việc chúng ta làm - sự thờ phượng và sự phục vụ của chúng ta -đều bất toàn và đầy khiếm khuyết bới tội lỗi. Nhưng trước khi chúng đến với Đức Chúa Cha, chúng đã đi qua Đức Chúa Jêsus. Ngài cất bỏ mọi tội lỗi, và khi đến với Đức Chúa Cha thì của lễ ấy được chấp nhận ữọn vẹn.
Thầy tế lễ thượng phẩm ương Cựu Ước đeo một bảng vàng trên mũ có khắc chữ THÁNH CHO ĐỨC GIÊHÔVA (Xuất Êdíptô Ký 28:36). Điều này là vì cớ bất kỳ tội lỗi nào có liên quan đến các của tế lễ của dân sự (Xuất Êdíptô Ký 28:38). Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta cũng đã đeo một chiếc mũ tế lễ cho chúng ta, vì bất kỳ thất bại nào của con người có liên quan đến những của tế lễ của chúng ta.
Chức tế lễ của mọi tín hữu là sự thật mà mỗi một Cơ Đốc nhân đều phải hiểu, tín và vui mừng thực hành. Đồng thời, không được phép lạm dụng nó. Dầu mọi tín hữu đều là thầy tế lễ, nhưng không phải mọi thầy tế lễ đều có quyền giảng hoặc dạy trong hội chúng. Có những quy tắc kiểm soát nhất định buộc phải vâng theo.
Ì. Phụ nữ bị cấm dạy hoặc có quyền trên người nam; họ phải giữ yên lặng (I.Timothê 2:12).
2.	Người nam nào giảng dạy trong hội chúng thì phải giảng dạy như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời (I.Phierơ 4:11). Điều này có nghĩa họ nên có sự bảo đảm rõ ràng rằng mình đang rao ra những lời mà Đức Chúa Trời muốn họ nói ữong trường hợp đặc biệt đó.
3.	Mọi tín hữu đều có ân tứ nào đó, cũng giống như mỗi chi thể trong cơ thể người đều có một chức năng nào đó (Rôma 12:6; I.Côrinhtô 12:7). Nhưng không phải mọi ân tứ đều liên quan đến việc giảng dạy trước hội thánh. Không phải tất cả đều có những ân tứ phục vụ đặc biệt của người truyền giảng, mục sư hay giáo sư (Êphêsô 4:11).
4.	Người trẻ.tuổi phải nhen lại ơn Đức Chúa Trời vốn ở trong người (II.Timôthê 1:6). Nếu ân tứ đó liên quan đến việc giảng hoặc dạy, hoặc một hình thức nào khác của việc nói trước công chúng, thì nên dành cơ hội cho người sử dụng ân tứ ấy trong hội chúng.
5.	Ta thấy chức tế lễ của tín hữu vận hành trong I.Cồrinhtô 14:26 "Hỡi anh em, nên nói thể nào? Khi anh em nhóm lại với nhau, Ương anh em, ai có bài ca, hoặc bài giảng dạy, hoặc lời tỏ sự kín nhiệm, hoặc nói tiếng lạ, hoặc giải tiếng lạ chăng? Hãy làm hết thảy cho được gây dựng."
Cũng trong chính đoạn Kinh Thánh đó có rất nhiều quy tắc kiểm soát để giới hạn việc sử dụng công khai các ân tứ trong hội chúng nhằm bảo đảm ưật tự và gây dựng đức tín. Không được phép sử dụng chức tế lễ phổ thông của
Cơ Đốc nhân để biện minh những nạn lạm dụng trong hội thánh địa phương.
2:6 vẫn nghĩ đến tòa nhà, Phierơ quay trở về với Đấng Christ là hòn đá và cụ thể là quay về với Đấng Christ là đá góc nhà. Bằng cách ưích dẫn lời Êsai 28:16, ông cho thấy vai ưò của Đấng Christ là đá góc nhà đã được nói trước Ưong Kinh Thánh, ông nói rằng Đức Chúa Trời đã quyết định để Đấng Christ giữ địa vị độc nhất vô nhị này, rằng Ngài là hòn đá được chọn và quý báu, và Ngài là Đấng đáng tín cậy ữọn vẹn. Không một người nào tin cậy Ngài lại bị thất vọng bao giờ.
Chữ được dịch là "hòn đá góc nhà"13 ương phân đoạn này có thể hiểu ít nhất theo ba cách, và mỗi cách đều áp dụng hợp lý và mạnh mẽ như nhau cho Chúa Jêsus.
1.	Hòn đá góc nhà trong kiến trúc hiện đại được đặt tại nền của một góc, nơi nối hai bức tường với nhau và làm biểu tượng cho nền mà cả tòa nhà dựa trên đó. Đấng Christ là đá góc nhà, là nền chân thật duy nhất (I.Côrinhtô 3:10, li), là Đấng đã liên hiệp những người Do Thái và người ngoại bang tin Ngài (giống như hai bức tường ưong một tòa nhà) trở thành một người mới (Êphêsô 2:13,14).
2.	Một số học giả nghĩ hòn đá này là tảng đá đĩnh vòm Ương một cổng vòm. Đây là hòn đá làm hoàn chỉnh cổng vòm và giữ cho toàn bộ phần còn lại của tòa nhà kết chặt với nhau. Đương nhiên Chúa chúng ta đáp ứng đặc điểm này. Ngài là hòn đá đỉnh cao nhất trong cổng vòm, và không có Ngài thì sẽ không có sức mạnh hay sức kết cấu cho tòa nhà.
1.	3. Quan điểm thứ ba xem hòn đá này là viên đá đình trong một tháp hình chóp, chiếm chỗ cao nhất trong cấu trúc này. Đây là hòn đá duy nhất mang hình dáng ấy ữong cấu trúc. Hình dáng của viên đá đỉnh xác định hình dáng của toàn bộ tòa tháp. Đây là hòn đá được đặt vào cuối cùng. Vì vậy, Đấng Christ là Hòn Đá Đỉnh của hội thánh, là Hòn Đá thật độc nhất vô nhị. Hội thánh nhận lấy đặc điểm của mình từ nơi Ngài. Khi Ngài ưở lại, tòa nhà này sẽ hoàn tất.
Ngài là hòn đá được chọn và quý báu. Ngài được chọn theo nghĩa Đức Chúa Trời đã chọn Ngài để giữ địa vị tôn trọng tối cao; Ngài là quý báu vì không có ai khác giống như Ngài cả.
Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Phân đoạn trong Êsai để ưích ra câu này nguyên văn là: "Ai tín sẽ chẳng gấp rút." Kết hợp hai câu này lại, bạn sẽ có lời hứa tuyệt vời rằng những ai có Đấng Christ làm hòn đá góc nhà của mình thì được cứu khỏi sự xấu hổ đến nản lòng và khỏi sự gấp rút hoảng loạn.
2:7 Trong những câu trước, Chúa Jêsus được trình bày như hòn đá sống, hòn đá bị loại Tã, hòn đá quý, và hòn đả góc nha. Giờ đây, không dùng đến từ ngữ đó, Phierơ dường như mô tả Ngài là hòn đá thử. Những quặng kim loại nào đó khi đem chà vào hòn đá thử, đá thử sẽ cho biết quặng đó là thật hay giả. Chẳng hạn, nó cho biết cục quặng kia là vàng thật hay vàng giả.
Khi người ta tiếp xúc với Cứu Chúa, họ được bày tỏ cho biết con người thật của mình ra sao. Qua thái độ với Chúa, họ tự bộc lộ chính mình. Đối với tín hữu thật, Ngài là quý; người không tin loại bỏ Ngài ra. Tín hữu có thể nhận được một số dấu hiệu cho biết Ngài quý như thế nào bằng cách thử hình đung xem đời sống sẽ ra sao nếu không có Ngài. Mọi thú vui trần gian đều không "so bằng đôi giây phút yên vui đời đầy Christ." Ngài là "đệ nhất ương muôn người" và "toàn thể các người đáng yêu đương" (Nhã Ca 5:10,16).
Nhưng còn những người không tin hay không vâng lời thì sao?14 Tác giả Thithiên 118 báo trước hòn đá quý này sẽ bị các thợ xây loại ra, nhưng về sau sẽ trở thành, đá góc nhà.
Có một huyền thoại trùng hợp liên quan đến việc xây cất đền thờ Salômôn và minh họa hoàn hảo lời tiên tri này. Những hòn đá để xây đền thờ được chuẩn bị trước ở một mỏ đá gần đó. Đến khi cần thì mới đưa chúng lên đến địa điểm xây cất. Một ngày kia, những người thợ tại mỏ đá gởi đến một tảng đá có hình dạng và tỉ lệ độc đáo. Những người thợ xây thấy không có chỗ nào trong tòa nhà phù hợp với nó nên đã không cần quan tâm, đẩy nó xuống đồi, và dần theo thời gian, rêu bám và cỏ đại mọc đầy chung quanh. Khi đền thờ xây gần xong, những người thợ xây yêu cầu gởi đến một tảng đá có kích cỡ rõ ràng. Thợ tại mỏ đá ừẳ lời: "Chúng tôi đã gởi tảng đá đó lên cho các anh lâu rồi." Sau khi tìm kỹ, người ta tìm được tảng đá bị loại bỏ kia và đưa về nằm vào đúng chỗ của nó trong đền thờ.
Áp dụng thật hiển nhiên. Chúa Jêsus đã trình diện chính Ngài cho dân Ysơraên khi Ngài hiện đến lần thứ nhất. Dân sự này, và đặc biệt là những người
cai ữị, không dành chỗ nào cho Ngài trong kế hoạch của họ. Họ khước từ Ngài và nộp Ngài để bị đóng đinh.
Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Jêsus từ kẻ chết sống lại, để Chúa Jêsus ngồi bên hữu Ngài trên Thiên đàng. Khi Đấng Bị Loại Ra ưở lại trần gian này lần thứ hai, Ngài sẽ đến trong tư cách Vua muôn vua và Chúa muôn chúa. Bấy giờ Ngài sẽ được tỏ ra công khai là đá góc nhà.
2:8 Giờ đây hình ảnh đổi từ Đấng Christ là hòn đá thử và đá góc nhà chuyển sang Đấng Christ là đá gây vấp ngã. Êsai báo trước rằng đối với những người chẳng tin, Ngài sẽ là hòn đá khiến họ vấp và là hòn đá khiến cho họ ngã (Ềsai 8:14,15).
Điều này đã được ứng nghiệm theo nghĩa đen trong lịch sử của dân Ysơraên. Khi Đấng Mêsia của họ đến, người Do Thái thấy bị xúc phạm bởi nguồn gốc của Ngài và cách sống bình dị của Ngài. Họ muốn có một nhà chính trị mị dân và một nhà quân sự hùng mạnh. Bất chấp những bằng chứng thuyết phục nhất, họ vẫn không chịu chấp nhận Ngài là Đấng Mêsia đã được hứa ban.
Nhưng điều này không chỉ áp dụng cho Ysơraên mà thôi. Đối với bất kỳ ai không chịu tin Chúa Jêsus, Ngài trở thành đá gây cho váp váp và là hòn đá lớn làm cho họ vấp ngã. Một là người ta sấp mình ưước mặt Ngài trong sự ăn năn và đức tin để được cứu rỗi, hai là vấp vào Ngài để rơi vào địa ngục. "Điều lẽ ra trở thành sự cứu rỗi cho họ nay lại trở thành nguyên nhân khiến họ bị định tội nặng hơn." Không thể có tình trạng trung lập, Ngài phải là Cứu Chúa hoặc Quan Án.
Họ bị vấp đá đó vì không vâng phục đạo. Vì sao họ vấp? Không phải vì cớ những điều khó hiểu mà họ chân thành có ương trí. Không phải vì có điều gì nơi Chúa Jêsus khiến họ không tin được. Họ vấp ngã vì họ cố tình không vâng phục đạo. vấn đề ở trong ý chí của con người. Con người có lý ưí này không được cứu vì cớ họ không muốn được cứu (Giăng 5:40).
Phần cuối của câu 8, điều ấy đã định sẵn cho họ rồi, dường như nói rằng họ đã bị định cho không vâng phục đạo. Có phải câu này nói như vậy không? Không. Câu này dạy rằng mọi người nào cố tình không vâng phục đạo thì bị định cho vấp ngã. Những chữ "điểu ấy đã định sẩn cho họ rồi" quy chiếu ngược trớ về toàn bộ mệnh đề trước đó, "họ bị vấp đá đó vì không vâng phục đạo." Đức Chúa Trời đã quyết định mọi người nào không chịu sấp mình trước Chúa Jêsus thì sẽ vấp ngã. Nếu một người khăng khăng tiếp tục sống vô tín, thì người đó bị định cho vấp ngã. "Không chịu vâng lời khiến vấp ngã ưở thành kết luận đã báo trước" (JBP).
2:9 Giờ đây, một lần nữa Phierơ quay trỗ lại với những đặc ân của tín hữu. Họ là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã hứa ban chính những đặc ân này cho dân Ysơraên nếu họ chịu vâng lời Ngài:
Vậy, bây giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong
muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta.
(Xuất Êdíptô Ký 19:5, òa).
Bởi vô tín, Ysơraên không nhận được lời hứa của Chúa, và dân sự này đánh mất địa vị tuyển dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời của mình. Trong thời đại ngày nay, hội thánh giữ địa vị đặc ân mà dân Ysơraên đã đánh mất bởi cớ không vâng lời.
Tín hữu ngày nay là dòng giống được lựa chọn, được Đức Chúa Trời chọn trước buổi sáng thế để thuộc về Đấng Christ (Êphêsô 1:4). Nhưng thay vì làm một chủng tộc trên trần gian có chung tổ tiên và những đặc điểm thuộc thể riêng biệt, Cơ Đốc nhân là một dân thuộc về ười có tổ tiên thiên thượng và những đặc điểm tương tự thuộc linh.
Tín hữu cũng là thầy tế lễ nhà vua. Đây là chức tế lễ thứ nhì được nói đến ữong đoạn này. Trong câu 5, tín hữu được mô tả là những thầy tế lễ thánh, dâng các của tế lễ thiêng liêng. Giờ đây, Kinh Thánh nói họ là thầy tế lễ nhà vua, để rao giảng những nhân đức tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Là thầy tế lễ thảnh, họ vào nơi thánh trên trời bởi đức tín để thờ phượng. Là thầy tế lễ nhà vua, họ bước ra đi vào thế gian để làm chứng. Sự khác biệt này ưong chức tế lễ được minh họa bởi việc cầm tù Phaolô và Sila tại Philíp. Là những thầy tế lễ thánh, họ hát ca ngợi Đức Chúa Trời giữa đêm khuya; là thầy tế lễ nhà vua, họ giảng Tin Lành cho người cai ngục (Côngvụ 16:25,31).
Tín hữu là một dân thánh. Ý định của Đức Chúa Trời là Ysơraên phải là một dân nổi bật và phân biệt bởi đức thánh khiết. Nhưng dân Ysơraên đã hạ thấp mình xuống đến nếp sống tội lỗi của những dân ngoại xung quanh. Vì vậy, Ysơraên đã bị gạt tạm thời sang bên và hội thánh hiện là dân thánh của Đức Chúa Trời.
Cuối cùng, Cơ Đốc nhân là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời. Họ thuộc về Ngài theo cách độc nhất vô nhị và có giá trị đặc biệt đối với Ngài.
Phần cuối câu ọ mô tả trách nhiệm của những người thuộc về chủng tộc mới, chức tế lễ mới, dân sự thuộc về Chúa. Chúng ta phải rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Ngày trước chúng ta đã dò dẫm trong bóng tối của tội lỗi và xấu hổ. Bởi được sự giải cứu kỳ diệu, chúng ta được dời vào nước của Con yêu dấu Ngài. Ánh sáng soi thật rõ ràng và chói lọi, còn bóng tối đầy áp bức. Chúng ta đáng phải ca ngợi Đấng đã làm mọi việc cho chúng ta biết đến dường nào!
2:10 Phierơ kết thúc phần này bằng cách tham khảo sách Ôsê. Dùng chính đời sống gia đình bi thảm của tiên ưi làm bài học trực quan, Chúa đã cồng bố sự đoán phạt ưên dân Ysơraên. Bới cớ họ bất trung với Ngài, Ngài phán Ngài sẽ không còn thương xót họ và họ sẽ không còn làm dân của Ngài nữa (Ôsê l:ố, 9). Nhưng việc gạt bỏ Ysơraên không phải là chung quyết, vì Chúa cũng hứa rằng một ngày ương tương lai, Ysơraên sẽ được khôi phục:
"... Đoạn ta sẽ gieo nó cho ta trong đất, và sẽ làm sự thương xót cho kẻ chưa được thương xót. Ta sẽ nói cùng những kẻ chưa làm dân ta rằng: Ngươi là dân ta, và nó sẽ trả lời rằng: Ngài là Đức Chúa Trời tôi"
ịôsê 2:23).
Một số trong nhóm người nhận thơ của Phierơ ngày trước đã từng thuộc trong dân Ysơraên. Giờ đây họ là thành viên của hội thánh. Bởi đức tín nơi Đấng Christ, họ đã ưở thành dân của Đức Chúa Trời, còn người Do Thái không tin vẫn bị gạt ra ngoài.
Vì vậy, Phierơ thấy trong tình trạng của người Do Thái đã tin Chúa của thời ông có ứng nghiệm một phần Ôsê 2:23. Trong Đấng Christ, họ đã trở thành một dân sự mới của Đức Chúa Trời; trong Đấng Christ, họ đã được thương xót. Một nhóm rất ít người Do Thái được cứu này đã hưởng các phước hạnh hứa ban cho Ysơraên qua Ổsê từ lâu, trước khi dân Ysơraên sẽ được hưởng chúng.
Từ phân đoạn này trong Phierơ, đừng ai kết luận rằng vì hội thánh hiện nay là đàn sự của Chúa, nên Ngài đã đoạt tuyệt với toàn bộ dân Ysơraên. Cũng đừng ai cho rằng hội thánh hiện nay là Ysơraên của Đức Chúa Trời, hay những lời hứa được lập cho Ysơraên giờ đây áp dụng cho hội thánh. Ysơraên và hội thánh là những thực thể khác biệt, và hiểu được sự khác biệt này là một trong những chìa khóa quan trọng nhất để giải nghĩa lời tiên ưi.
Ysơraên là tuyển dân ưên trần gian này của Đức Chúa Trời kể từ thời kêu gọi Ápraham cho đến khi Đấng Mêsia hiện đến. Sự nổi loạn và không chung thủy của dần tộc này đã lên đến đỉnh điểm đáng sợ của nó khi Đấng Christ bị đóng đinh ưên thập tự giá. Bởi tội lỗi tột cùng này, Đức Chúa Trời tạm thời gạt bỏ Ysơraên khỏi tư cách tuyển dân của Ngài. Ngày nay, họ là dân sự thời xưa trên ưần gian này của Ngài, nhưng không phải là tuyển dân của Ngài.
Trong thời đại hiện tại, Đức Chúa Trời có một dân sự mới - là hội thánh. Thời Đại Hội Thánh này là lập thành một đoạn chua Ương ngoặc của cách Đức Chúa Trời đối đãi với Ysơraên. Khi đoạn chua ương ngoặc này kết thúc, tức là khi hội thánh được cất lên Thiên đàng, Đức Chúa Trời sẽ bất đầu lại những cách Ngài đối đãi với Ysơraên. Bấy giờ phần dân sự tin cậy Chúa sẽ trở thành dân sự của Đức Chúa Trời một lần nữa.
Sự ứng nghiệm chung cuộc lời tiên tri của ôsê vẫn còn ương tương lai. Nó sẽ xảy ra lúc Chúa tái lâm. Dân sự ngày trước đã khước từ Đấng Mêsỉa của họ bấy giờ sẽ "nhìn xem ta là Đấng chúng nỏ đã đâm; và chúng nó sẽ thương khóc, như là thương khóc con ưai một, sẽ ở ương sự cay đắng, như khi người ta ở ứong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng" (Xachari 12:10). Bấy giờ, dân Ysơraên biết ăn năn và tín sẽ nhận lấy sự thương xót và trớ thành dân Đức Chúa Trời một lần nữa.
Ý Phierơ muốn nói trong câu 10 ấy là người Do Thái tín Đấng Christ ngày nay được hưởng sự ứng nghiệm ương Cựu Ước của lời tiên tri ôsê, còn người Do Thái không tin vẫn còn xa cách Đức Chúa Trời. Sự ứng nghiệm đầy đủ và chung cuộc sẽ xảy ra khi "Đấng Giải
Cứu sẽ đến từ Siôn," và "cất sự vô đạo ra khỏi Giacốp" (Rôma 11:26).
li. CÁC MÔI QUAN HỆ CỦA TÍN HỮU (2:11-4:6)
A. Người Hành Hương Đũi vơi Thế Gian (2:11,12)
2:11 Hầu hết phần còn lại của I.Phierơ liên quan đến nếp ăn ở đáng phải là đặc điểm cho Cơ Đốc nhân trong nhiều mối quan hệ khác nhau của cuộc sống. Phierơ nhắc tín hữu rằng họ là người ở trọ, kẻ đi đường ứong thế gian này, và sự kiện đó phải đóng đấu ấn trên mọi cách ăn ở của họ. Họ là người ở trọ theo nghĩa họ đang sống tại một quốc gia xa lạ và họ không có quyền công dân nơi đó. Họ là kẻ đi đường theo nghĩa họ có bổn phận phải sống ít lâu tại một nơi không phải là quê hương vĩnh viễn của họ.
Những bài Thánh ca của ngày xưa nhắc chúng ta nhớ đến chuyến hành hương của mình. Chẳng hạn như:
Được kêu gọi từ trên, được sinh ra làm người thuộc Thiên đàng
(Là người trước kia chẳng qua chỉ là công dân của trần gian),
Là kẻ đi đường trên đất này, chúng ta tìm một quê hương trên trời,
Là phần của chúng ta trong những đời hầu đến.
Chúng ta chỉ là khách lạ ở đây, chúng ta không ham muốn
Một quê hương trên đất, là nơi chỉ đem đến cho Ngài một ngôi mộ thôi:
Thập tự giá của Ngài đã chặt đứt những mối dây buộc chúng con ở đây,
Kho báu của chúng con trong nơi xán lạn hơn chính là Ngài.
- James G. Deck
Nhưng những tình cảm này hầu như đã mất khỏi nhạc Thánh ca của chúng ta. Khi hội thánh đã định cư trong thế gian, có vẻ như hơi giả hình khi hát vượt cao quá những kinh nghiệm của mình.
Khi chúng ta đọc lời khuyên phải kiêng những điểu xác thịt ưa thích, là điểu chống trả với linh hồn, chúng ta nghĩ ngay đến những tội dâm dục. Nhưng áp dụng này còn rộng hơn thế, muốn nói đến bất kỳ lòng ham muốn mạnh mẽ nào không phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều này sẽ bao gồm việc quá buông thả ữong ăn hoặc uống, chiu cho thân thể ngủ quá nhiều, quyết tâm tích lũy của cải vật chất, hay thèm muốn những lạc thú của thế gian. Mọi điều này không ngừng chống ưả với phúc lợi thuộc lỉnh của chúng ta. Chúng ngăn trở mối tương giao với Chúa. Chúng ngăn ưở tâm lỉnh tăng trướng.
2:12 Chúng ta không những phải giữ kỷ luật ương lãnh vực nuông chiều xác thịt, mà còn phải duy ưì nếp ăn ở ngay lành15 giữa dân ngoại, tức là giữa thế giới ngoại giáo. ở thời chúng ta, chúng ta không được phép sống theo khuôn mẫu thế gian. Chúng ta đáng phải diễu binh theo nhịp của một người đánh ưống khác.
Hầu như chúng ta sẽ không ưánh khỏi bị chỉ ừích. Erdman viết rằng vào thời Phierơ viết thơ này:
... Cơ Đốc nhân đong bị vu cáo là vô đạo vì cớ không thờ phượng các thần ngoại giáo, bị vu [à những kẻ khờ khạo đần độn và khổ tu vì cớ họ kiêng những thói xấu đang thịnh hành, bị vu
cáo là bất trung với chính quyền vì cớ tuyên bố trung thành với Vua Thiên đàng}0
Không thể ưánh được lời chỉ ưích như thế. Nhưng tín hữu tuyệt đối đừng nên tạo cho thế gian một lý do chính đáng nào để bị thế gian quở ưách như vậy. Nên bác bẻ mọi lời nói vu bằng chính thành tích vững chắc của những việc lành. Bấy giờ, người vu cáo sẽ buộc phải ngợi khen Đức Chúa Trời trong ngày Chúa thăm viếng.
Ngày Chúa thăm viếng là bất kỳ thời điểm nào Chúa đến gần, hoặc Ưong ân điển hoặc ương sự đoán phạt. Cụm từ này được dùng ương Luca 19:41- 44. Chúa Jêsus khóc cho Giêrusalem vì thành này không biết lúc mình được thăm viếng, có nghĩa Giêrusalem đã không nhận ra Đấng Mêsia đã đến trong tình yêu và lòng thương xót. ở đây, từ ngữ này có thể mang nghĩa (1) Là ngày mà ân điển Đức Chúa Trời sẽ thăm viếng những người chỉ trích và rồi họ được cứu, hoặc (2) Ngày đoán xét khi kẻ chưa được cứu sẽ phải đứng trước mặt Đức Chúa Trời.
Saulơ thành Tạtsơ minh họa cho cách giải nghĩa thứ nhất. ông đã dự phần vu cáo Êtiên, nhưng những hành động tốt đẹp của Êtiên đã đắc thắng mọi sự chống đối. Khi Đức Chúa Trời lấy sự thương xót thăm viếng Saulơ trên đường đến Đamách, người Pharisi ăn năn này đã tôn vinh Đức Chúa Trời, và đã đi ra - giống như Êtiên - tác động đến những người khác bởi sự sáng chói lòa của một nếp sống đầy dẫy Đấng Christ. Jowett nói:
Đời sống đẹp đẽ là để thôi thúc tư tưởng con người biết tôn kính Đức
Chúa Trời vinh hiển. Khi ngắm nhìn Đấng thiên thượng được nhận biết nơi con người, họ cũng sẽ được thuyết phục để bước vào mối tương giao thiên thượng. Họ sẽ chịu thuyết phục, không bởi tài hùng biện của chúng ta, nhưng bởi nét rạng ngời của hành vi chúng ta. Bởi ân điển đầy thôi thúc của nếp sống cao quý, chúng ta sẽ "làm cho sự ngu dốt của con người dại dột phải nín lặng," và sự yên lặng đó đối với họ sẽ là giai đoạn đầu tiên trong đời sống biết khao khát sự nên thánh}7
Theo lối giải nghĩa thứ nhì, ý chính ở đây là người chưa được cứu sẽ bị buộc phải ngợi khen Đức Chúa Trời trong ngày đoán xét. Họ sẽ không còn cớ biện hộ, vì không những được nghe Tin Lành, mà còn thấy Tin Lành ương đời sống của những họ hàng, bạn hữu và người lân cận đã tín nơi Đấng Christ. Bấy giờ, Đức Chúa Trời sẽ được tôn vinh qua nếp ăn ở không chỗ trách được của con cái Ngài.
B. Cồng Dân Đòi Với Chính quyến (2:13-17) 2:13 Năm câu tiếp theo đề cập mối quan hệ của Cơ Đốc nhân đối với chính quyền. Chữ chìa khóa ở đây là phục. Trên thực tế, mạng lịnh truyền phải vâng phục xuất hiện bốn lần ữong thơ tín này.
Công dân phải phục chính quyền (2:13).
Nô lệ phải phục chủ mình (2:18). Vợ phải phục chồng mình (3:1). Những tín hữu trẻ tuổi phải phục các trướng lão (5:5). Lyall nói:
Câu trả lời tối hậu của Cơ Đốc nhân cho sự bắt bớ, cho những người
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gièm chê và người chỉ trích ấy là câu trả lời bằng nếp sống không chỗ trách được, nếp ăn ở không chê vào đâu được và tư cách công dân tốt. Nói cụ thể... sự thuận phục là đức hạnh giống Đấng Christ nhất}*
Chính quyền của loài người được Đức Chúa Trời lập lên (Rôma 13:1). Những bậc cai ưị là đầy tớ của Đức Chúa Trời (Rôma 13:4). Dầu những người cai ưị không phải là người tin Chúa, họ vẫn chính thức là người của Đức Chúa Trời. Dầu họ là những nhà độc tài và bạo chúa đi nữa, có sự cai trị của họ vẫn tốt hơn là không hề có sự cai ữị nào cả. Hoàn toàn không có sự cai ữị chính là vô chính phủ, và không xã hội nào cỏ thể tổn tại tiếp tục trong tình trạng vô chính phủ. Vì vậy, bất kỳ chính quyển nào cũng còn tốt hem là không hề có chính quyền. Có ưật tự vẫn tốt hơn là hỗn loạn. Tín hữu phải phục dưới mọi định chế của con người vì cớ Chúa. Khi thuận phục như vậy, họ đang làm trọn ý muốn của Ngài và làm việc đẹp lòng Ngài. Những lời dạy dỗ này áp dụng cho hoàng đế hoặc cho bất kỳ ai làm người cai ưị cao nhất. Dẫu Nêrô hiện là người đang ở trong cung điện hoàng đế, lời khuyên chung vẫn là phải phục Nêrô.
2:14 Mạng lịnh vâng phục áp dụng cho những sĩ quan cấp thấp hơn như là các quan. Họ được Đức Chúa Trời ủy thác để hình phạt người làm dữ và để khen những người tuân giữ luật pháp. Thực ra, các quan chức chính quyền có rất thì giờ hoặc ít có khuynh hướng để khen những người giữ luật pháp, nhưng tình trạng đó không thay thế ưách nhiệm phải vâng lời của Cơ Đốc nhân.
Sử gia Arnold Toynbee quan sát thấy rằng: "Chừng nào nguyên tội vẫn còn là một yếu tố ương nhân tánh, thì Sê sa vẫn còn rất nhiều việc phải làm."
Đương nhiên, có những ngoại lệ. Có lúc không đòi hỏi phải vâng lời. Nếu chính quyền loài người ra lịnh tín hữu hành động trái với ý muốn đã được bày tỏ của Chúa, thì tín hữu phải bất tuân lời chính quyền. Trong trường hợp đó, Cơ Đốc nhân có trách nhiệm cao cả hơn; người phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời con người (Côngvụ 5:29). Nếu người ta thỉ hành hình phạt cho sự không vâng lời ấy, Cơ Đốc nhân đó nên chịu đựng một cách can đảm. Tuyệt đối không nên nổi loạn hay tìm cách lật đổ chính quyền.
Theo đúng nghĩa của từ ngữ, những người chuyển lậu Kinh Thánh vào các quốc gia đóng cửa đang vi phạm luật pháp. Nhưng họ đang vâng theo một luật pháp cao trên hết mọi luật pháp khác của con người - là mạng lịnh đi khắp thế gian giảng Tin Lành. Vì vậy, không thể đem cơ sớ Kinh Thánh ra để lên án họ.
Giả sử chính quyền truyền lịnh Cơ Đốc nhân phải gia nhập lực lượng vũ ừang. Cơ Đốc nhân này có buộc phải giữ bổn phận vâng lời và mang vũ khí không? Nếu cảm thấy đây là trực tiếp vi phạm Lời Chúa, thì trước hết người đó nên sử dụng hết mọi phương án sẵn có cho mình ừong địa vị của một người phản đối không gây hấn hoặc người phản đối cần mẫn và có lương tâm. Nếu những biện pháp này thất bại, thì người ấy sẽ phải từ chối gia nhập quân đội và gánh chịu những hậu quả.
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Nhiều Cơ Đốc nhân không có những đắn đo day dứt về việc phục vụ trong quân đội. Đầy là vấn đề mỗi người nên hoàn toàn tín quyết nơi ý mình, và nên để cho người khác có quyền tự do bất đồng ý kiến với mình.
Vấn đề liệu Cơ Đốc nhân có nên đi bầu cử hay tham dự vào chính ưị hay không lại thuộc một ưật tự khác hẳn. Chính quyền không đòi hỏi những vấn đề này, nên đây không phải là vấn đề vâng phục hay không vâng phục. Mỗi người phải hành động tùy theo ánh sáng của những nguyên tắc cư xử và quyền công dân mình tìm được trong Kinh Thánh, ở đây, chúng ta cũng phải để cho người khác tự do có những quan điểm khác với mình và đừng khăng khăng bắt người khác phải giữ đồng một quan điểm với mình.
2:15 Ý muốn của Đức Chúa Trời là dân Ngài phải sống cách đáng kính và không chỗ ưách được để người chưa tin Chúa không có cơ sở chính đáng nào để kết tội. Bằng cách sống gương mẫu, Cơ Đốc nhân có thể và nên ngăn miệng của những kẻ ngu muội dại dột đang vu cáo Cơ Đốc giáo.
Cơ Đốc nhân và đạo Đấng Chrỉst bị công kích không ngừng bởi miệng của những kẻ ngu muội dại dột. Việc này có thể xảy ra ưên giảng đường đại học, có thể trong phòng thí nghiệm khoa học; có thể ngay trên tòa giảng. Phierơ nói rằng một trong những câu trả lời tốt nhất cho những sự phê phán như thế chính là nếp sống thánh khiết.
2:16 Hãy ăn ớ như người tự do. Chúng ta không ở ương ách nô lệ cho nhà cầm quyền dân sự. Chúng ta không cần sống cách khúm núm quỵ lụy hay sống trong kinh hoàng. Suy cho cùng, chúng ta là những người tự do của Chúa. Nhưng điều này không có nghĩa chúng ta được tự do phạm tội. Tự do không có nghĩa là buông tuồng. Tự do không bao gồm việc sống ưái luật pháp. Vì vậy, chúng ta đừng bao giờ viện cớ quyền tự do của mình để bào chữa cho điều ác. Đừng bao giờ biện minh sự bất tuân đầy tội lỗi bằng những cớ biện hộ ngụy thiêng liêng nào đó. Đừng bao giờ thi hành chính nghĩa của Đấng Christ bằng ưò lừa bịp xấu xa ngụy ưang dưới lốt tôn giáo.
Nếu chúng ta sống như những tôi mọi của Đức Chúa Trời, mối quan hệ của chúng ta với nhà cầm quyền sẽ ở vào đúng chỗ thích hợp của nó. Chúng ta sẽ phải hành động theo ánh sáng của sự hiện diện Ngài, vâng lời Ngài trong mọi sự, làm mọi điều vì vinh hiển Ngài. Người công dân tốt nhất chính là tín hữu sống với tư cách tôi mọi của Chúa. Buồn thay, hầu hết các chính quyền đều không nhận thấy họ chịu om nhiều biết bao đối với những Cơ Đốc nhân tin và vâng theo Kinh Thánh.
Hãy suy gẫm cụm từ tôi mọi Đức Chúa Trời. F. B. Meyer viết: "Thiên đàng nhận lấy những ngôn từ đáng kinh khiếp nhất của chúng ta rồi khiến chúng chói sáng lấp lánh Ưong chính ánh sáng của Thiên đàng, cho đến khi những điều dường như là đồng nghĩa với kinh hoàng trở thành cái đích cho những mục tiêu cao quý nhất của chúng ta."19
2:17 Không thể bỏ mối quan hệ nào của đời sống ra khỏi phạm vi ưách
nhiệm của Cơ Đốc nhân. Vì vậy, ở đây Phierơ nói đầy đủ một loạt bốn mạng lịnh quả quyết.
Hãy kính mại người. Chúng ta không thể luôn luôn kính ưọng những lời nói hay hành vi của họ, nhưng có thể nhớ rằng mỗi một đời sống còn quý giá hơn cả thế gian. Chúng ta có thể nhận thấy mỗi người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúng ta không bao giờ được phép quên rằng Chúa Jêsus đã tuôn huyết và chịu chết cho ngay cả một người không xứng đáng nhất.
Yêu anh em. Chúng ta phải yêu mọi người, nhưng chúng ta đặc biệt có bổn phận yêu thương thành viên ương gia đình thuộc linh của mình. Đây là tình yêu giống như tình yêu Chúa dành cho chúng ta. Tình yêu ấy là hoàn toàn không đáng được hướng, tình yêu ấy đến cho những kẻ không đáng được yêu, không hề tìm sự đền đáp, và mạnh hơn cả sự chết.
Kính sợ Đức Chúa Trời. Chứng ta kính sợ Ngài khi tôn kính Ngài là Chúa tối cao. Bấy giờ, việc tôn vinh Ngài trở thành điều ưu tiên số một của chúng ta. Chúng ta sợ làm bất kỳ điều gì khiến Ngài không hài lòng và chúng ta sợ đại diện không đúng cho Ngài trước mặt loài người.
Tôn trọng vua. Phỉerơ quay về đề tài những bậc cai trị của loài người để làm lời nhắc nhở cuối cùng. Chúng ta phải tôn trọng những người cai trị mình như là các quan chức do Đức Chúa Trời lập lên để duy trì một xã hội có trật tự. Điều này có nghĩa chúng ta phải "nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế; đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp; sợ kẻ mình đáng sợ" (Rôma 13:7). Nói chung, Cơ Đốc nhân có thể sống dưới bất kỳ hình thức chính quyền nào. Lúc duy nhất phải bất tuân chính là khỉ bị bắt phải thỏa hiệp sự vâng lời hoặc lòng trung thành của mình đối với Chúa Jêsus Christ.
c. Tồi Tớ ĐOI Với Chủ (2:18-25)
2:18 Thật rất có ý nghĩa khi Tân Ước nêu nhiều chỉ thị cho tôi tớ hơn là cho vua. Phần lớn các tín hữu đầu tiên là tôi tớ, và Kinh Thánh cho thấy hầu hết Cơ Đốc nhân xuất thân từ táng lớp ưung lưu hoặc hạ lưu của xã hội (Mathiơ 11:5; Mác 12:37; I.Côrinhtô 11:26-29).
Phân đoạn này nói với những tôi tớ trong nhà, nhưng nguyên tắc áp dụng cho người làm cồng thuộc mọi thể loại. Lời kêu gọi cơ bản chính là vâng phục chủ Ưong mọi phương diện. Một sự thật có sẵn của đời sống ấy là trong bất kỳ xã hội hay tổ chức nào, thì một mặt phải có thẩm quyền và mặt kia phải có sự vâng lời thẩm quyền đó. Vâng phục chủ sẽ có ích lợi cho bất kỳ tôi tớ nào, vì nếu không thì người đỏ không có việc làm. Nhưng đối với Cơ Đốc nhân thì sự vâng phục lại càng quan trọng hơn nữa. Không phải chỉ liên quan đến tiền lương; lời làm chứng của Cơ Đốc nhân sẽ tùy thuộc vào thái độ vâng phục đó.
Đừng để sự vâng lời thay đổi tùy theo tính khí của người chủ. Ai cũng có thể vâng phục một người chủ hiển lành nhân đức. Tín hữu được kêu gọi vượt qua khỏi ranh giới đó để tôn trọng và vâng phục người chủ khó tánh và hợm mình. Điều này nổi bật lên thành hành vi đặc trưng của Cơ Đốc nhân.
2:19 Khi chịu khổ cách oan ức, chúng ta được Đức Chúa Trời đẹp lòng. Ngài đẹp lòng khi thấy chúng ta ý thức được mối quan hệ của mình với Ngài đến nỗi chúng ta chịu đựng sự đau đóm đáng ra mình không phải nhận lấy mà không hề tự binh vực mình hay chống trả lại. Khi chúng ta mềm mại chịu ngược đãi, chúng ta đã thể hiện ra Đấng Christ; sự sống siêu nhiên này sẽ nhận lấy tiếng khen "Được lắm!" của Chúa.
2:20 Chẳng có gì cao đẹp khi nhịn nhục chịu khổ vì cớ những việc làm sai trái của chính mình. Đương nhiên chuyện đó chẳng làm vinh hiển Chúa chút nào. Sự nhịn chịu như thế sẽ không bao giờ khiến chúng ta nổi bật trong tư cách Cơ Đốc nhân, hay khiến người khác trở thành Cơ Đốc nhân. Nhưng nhịn chịu vì cớ làm lành thì mới là điều quan ưọng. Đó là điều khác lẽ thường tình, siêu phàm đến nỗi khiến người khác sửng sốt để chịu cáo ưách về tội lỗi, và hy vọng khiến họ được cứu rỗi.
2:21 Ý tưởng về việc Cơ Đốc nhân chịu khổ vì cớ sự công bình dứt khoát dẫn đến phân đoạn tuyệt vời này về tấm gương vĩ đại của chúng ta, là Chúa Jêsus. Chưa từng có ai bị ngược đãi như Ngài, cũng chưa có ai chịu đựng sự ngược đãi cách kiên nhẫn như Ngài.
Chúng ta được kêu gọi để hành động giống như Ngài, chịu khổ vì cớ bị người khác ngược đãi. Từ ngữ được dùng ở đây chỉ về "gương" bao hàm ý ttiột quyển sách được sao chép lại không ttiột chút lỗi nào ương cách viết. Học viên này tìm cách sao lại nguyên bản càng giống càng tốt. Khi sao chép mẫu này thật cẩn thận, chữ viết của người rất đẹp. Nhưng càng đi lệch xa mẫu, thì bản sao càng tệ hại. Sự an toàn của chúng ta cốt ở chỗ ỏ gần với Đấng Nguyên Mẩu.
2:22 Chúa chúng ta không chịu khổ vì cớ tội của Ngài, vì Ngài không hề phạm tội. "Ngài vốn chẳng biết tội lỗi" (Il.Côrinhtô 5:21); Ngài chưa hể phạm tội (câu Kinh Thánh này); "Trong Ngài không có tội lỗi" (I.Giăng 3:5).
Lời nói của Ngài không nhuốm chút chi dối trá. Ngài không hề nói dối, thậm chí cũng không che bớt sự thật. Hãy suy gẫm điều đó! Có một Đấng đã từng sống trên hành tinh này lại là Đấng tuyệt đối ngay thật, tuyệt đối không hề cỏ chút mưu kế hay dối trá.
2:23 Ngài đã kiên nhẫn ương khi bị khiêu khích. Ngài bị rủa mà không rủa lại. Khi bị đổ tội, Ngài không trả lời. Khỉ bị vu cáo, Ngài không tự binh vực. Ngài không hề bị vướng mắc vào lòng ham muốn tự binh vực mình.
Một tác giả vô danh viết như sau:
Thấy mình bị lên án vô cớ và giữ yên lặng trong hoàn cảnh đó, thì đấy là dấu hiệu của sự khiêm nhường hạ mình sâu sắc nhất và chân thật nhất. Im lặng khi bị phỉ báng và ngược đãi chính là bắt chước Chúa chúng ta cách rất cao quý. Khi chúng ta nhớ đến Đấng vốn không hề đáng phải chịu khổ lại chịu biết bao hoạn nạn thống khổ, thì ý thức của chúng ta ở chỗ nào khi thấy cần tự binh vực và biện hộ cho chính mình?
Ngài chịu nạn mà không hể ngâm dọa. "Chẳng có một lời thiếu dịu dàng hay de dọa nào ra từ môi lưỡi yên lặng
của Ngài." Có lẽ những người tấn công Ngài hiểu lầm sự im lặng của Ngài là nhu nhược. Nếu họ thử, họ sẽ thấy đây không phải là yếu đuối nhưng chính là sức mạnh siêu nhiên!
Đâu là nguồn an ủi ẩn tàng của Ngài để chịu đựng sự hành hung vô cớ đến như vậy? Ngài tín cậy Đức Chúa Trời là Đấng xử đoán công bình. Và chúng ta được kêu gọi để làm giống y như Ngài:
Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống; vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.
ịRôma 12:19- 21).
2:24 Những thống khổ của Cứu Chúa không những để làm gương, mà còn để chuộc tội nữa. Chúng ta không thể bắt chước những sự chịu khổ của Ngài ữong lãnh vực này, và Phierơ không đề nghị chúng ta nên làm như vậy. Đúng hom, lập luận là thế này: sự thống khổ của Cứu Chúa không do tội lỗi của chính Ngài, vì Ngài không hề phạm tội nào cả. Chính vì tội lỗi của chúng ta mà Ngài bị đóng đinh vào thập tự giá. Vì Ngài đã chịu khổ cho những tội lỗi chúng ta một lần đủ cả, nên chúng ta đừng bao giờ để mình Tơi vào chỗ phải chịu khổ vì tội của mình nữa. Sự thực Ngài đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta đáng phải khiến chúng ta chết đối với tội lỗi. Đây không chỉ là vấn để nhân đức tiêu cực; chúng ta không những phải chết đối với tội lỗi, mà còn phải sống cho sự công bình nữa.
Nhơn những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh. Từ ngữ "những lằn đòn" thực ra ở số ít trong nguyên bản, có lẽ gợi ý rằng cả thân thể trở thành một lằn đòn độ sộ. Chúng ta nên có thái độ nào đối với tội lỗi khi sự chữa lành chúng ta khiến Cứu Chúa phải ừả giá lớn lao đến như thế? Theodoret nhận định: "Một phương pháp chữa lành mới mẻ và lạ lùng. Vị bác sĩ chịu đựng giá phải ưả, và người bịnh nhận được sự chữa lành."
2:25 Trước khi hoán cải, chúng ta giống như chiên đi lạc - lạc mất, thương tích tơi tả, bầm dập, chảy máu. Câu Phierơ nhắc đến chiên đi lạc là câu cuối cùng của sáu câu Kinh Thánh ưích dẫn Êsai 53 ưong phân đoạn này:
Câu 21 Đấng Christ... chịu khổ cho chúng tã (xem Êsai 53:4,5).
Câu 22 Người đả lớn lên ừước mặt Ngài như một cải chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng tã ưa thích được. (Xem Êsaỉ 53:9)
Câu 23 Ngài chịu nạn mà không hê ngâm dọa (đối chiếu Êsai 53:7).
Câu 23 Ngài gánh tội lỗi chúng tã ứong thân thể Ngài trên cây gỗ (đối chiếu Êsai 53:4,11).
Câu 23 Nhơn những lằn đòn của Ngài mà anh em được lành bịnh (đối chiếu Êsai 53:5).
Câu 24 Vì anh em vốn giống như con chiên /ạc[đối chiếu Êsai 53:6).
Khi được cứu, chúng ta trở về với Đấng Chăn Chiên - Đấng Chăn Chiên hiền lành đã phó sự sống Ngài vì chiên (Giăng 10:11); Đấng chăn chiên lớn "săn sóc cách dịu dàng và không mệt mỏi cho bầy mà chính Ngài đã đổ huyết ra chuộc lại," và là Đấng Chăn Chiên Lớn sắp ưở lại để đưa chiên Ngài vào đồng cỏ xanh tươi ưên trời - là nơi họ sẽ không bao giờ đi lạc ra khỏi đó nữa.
"Tin Chúa" "Trở về" là quay về với Đấng Canh Giữ20 linh hồn mình. Chúng ta thuộc về Ngài bởi sự sáng thế, nhưng đã bị lạc mất vì cớ tội lỗi. Giờ đây chúng ta quay về với sự chăm sóc gìn giữ của Ngài, và được an ninh chắc chắn đời đời.
D. Trong Tư Cách Ngươi vợ Bôi Vãi Chổng (3:1-8)
3:1 Phierơ đã nhấn mạnh bổn phận Cơ Đốc nhân phải vâng phục các bậc cầm quyền và những người chủ trên trần thế này. Giờ đây ông nói đến sự vâng phục của vợ đối với chồng.
Mọi người vợ đều phải phục chồng mình, cho dù chồng có tín Chúa hay không. Chúa đã ban cho người nam địa vị làm đầu, và ý muốn của Ngài là người nữ phải công nhận thẩm quyền của người nam. Mối quan hệ giữa chồng và vợ là hình ảnh về mối quan hệ giữa Đấng Christ và hội thánh. Người nữ phải vâng lời chồng mình thể nào, hội thánh cũng phải vâng lời Đấng Christ thể ấy.
Điều này đã bị xem là "hết thời" trong xã hội của chúng ta. Phụ nữ đang vươn lên những địa vị nắm thẩm quyền trên người nam, và xã hội chúng ta ngày càng mang tính mẫu hệ. Trong nhiều hội thánh, phụ nữ dường như hoạt động tích cực và có ân tứ hơn nam giới. Nhưng Lời Đức Chúa Trời vẫn y nguyên. Quyền làm đầu của người nam là một trật tự thiên thượng. Cho dù những lý lẽ có vẻ hợp lý đến đâu đi nữa, khi người nữ nắm quyền ưên người nam thì rốt cuộc chẳng đem lại gì khác hơn là rắc rối và hỗn loạn.
Ngay cả khi người chồng chưa tín Chúa đi nữa, người vợ vẫn phải tôn ưọng chồng là đầu mình. Đây sẽ là lời chứng cho chồng biết về đức tin của vợ nơi Đắng Christ. Cách ăn ở của một người vợ vâng phục, yêu thương và tận tâm có thể chinh phục được chồng về cho Cứu Chúa.
Và nàng có thể chinh phục được chổng dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo. Điều này có nghĩa người vợ không cần phải giảng liên tục cho chồng mình. Những người vợ cứ càu nhàu chồng mình về Tin Lành, nhồi nhét Tin Lành đến tận cổ chồng thì có lẽ gây ra tổn hại hết sức lớn lao. Điểm nhấn mạnh ở đây là người vợ chinh phục chồng bằng cách sống thể hiện ra Đấng Christ mỗi ngày trước mắt chồng.
Nhưng giả sử chổng can thiệp vào nếp sống Cơ Đốc của người vợ. Vậy vợ nên làm gì? Nếu chồng bắt vợ không được vâng theo một mạng lịnh rõ ràng của Kinh Thánh, thì vợ phải không vâng lời chồng để trung thành với Chúa. Tuy nhiên, nếu vấn đề liên quan đến đặc ân của Cơ Đốc nhân chứ không phải là một bổn phận rõ ràng, nàng nên vâng phục chồng và từ bỏ quyền lợi kia.
Khi Phierơ nói về việc người vợ Cơ Đốc có người chồng ngoại giáo, không
phải vì cớ đó mà ông đung túng tình ữạng tín hữu cưới người chưa tín. Ý muốn của Chúa không bao giờ là như vậy cả. Vị sứ đồ đang đề cập chủ yếu đến những trường hợp người vợ được cứu sau khỉ lập gia đình. Bổn phận của nàng là phải vâng phục ngay cả một người chổng chưa tin Chúa.
3:2 Người chồng chưa được cứu có thể sẽ chịu ấn tượng mạnh mẽ bởi nếp ăn ở tính sạch và cung kính của vợ. Thánh Linh của Đức Chúa Trời có thể dùng điều này để cáo trách tội lỗi của người chồng, và chổng có thể tín nơi Đấng Christ.
George Mller kể chuyện một người Đức giàu có kia có người vợ là tín hữu Đấng Christ rất sốt sắng. Người chổng là tay nghiện rượu rất nặng, la cà rất khuya trong quán rượu. Nàng cho đầy tớ đi ngủ, thức chờ cho đến khỉ chồng trở về, đón tiếp chồng tử tế, và không bao giờ quở ưách hay phàn nàn chổng. Thậm chí nhiều khi nàng còn phải thay đồ cho chồng và dìu chồng lên giường. Một tối kia ữong quán rượu, người chồng nói với những bạn nhậu của mình: "Tôi cược rằng nếu chúng ta về nhà tôi, vợ tôi vẫn đang đứng đó, chờ tôi về. Nàng sẽ ra tận cửa, tiếp đón chúng ta như những ông hoàng, và thậm chí nếu tôi nhờ, nàng còn dọn bữa tối cho chúng ta nữa kia."
Thoạt đầu họ hoài nghi, nhưng quyết định sẽ cùng đi xem thử. Quả thật, nàng đứng bên cửa, tiếp đón họ lịch sự, và sẵn sàng đồng ý dọn bữa tối cho họ mà không tỏ chút giận dữ nào. Sau khi phục vụ xong, nàng ừở về phòng. Ngay khi nàng đi khỏi, một Ương số các bạn nhậu bắt đầu lên án người chổng. "Anh là hạng đàn ông thế nào mà đối đãi tệ bạc đến như vậy đối với một người nữ tốt dường kia?" Người mở miệng lên án câu đó không chờ ăn xong bữa đã đứng dậy bỏ về. Một người nữa làm giống như thế, thêm một người khác nữa, cho đến khi hết thảy đều bỏ ra về mà không đụng đến bữa tối.
Trong vòng nửa giờ đồng hồ, người chồng bị cáo trách sâu xa về sự gian ác của mình, và đặc biệt về cách cư xử vô tầm đối với vợ. Ông vào phòng vợ, xin vợ cầu nguyện cho mình, ăn năn tội và đầu phục Đấng Christ. Từ đó trở đi, ông ưở thành môn đồ của Chúa Jêsus. Được chinh phục về cho Chúa mà không cần đến một lời nói nào! George Mller khuyên:
Đừng ngã lòng nếu bạn phải chịu khổ từ tay những người họ hàng chưa tin Chúa. Có lẽ trong khoảng thời gian rối ngắn thôi, Chúa sẽ ban cho bạn điều lòng bạn ước ao, và nhậm lời bạn cầu thay cho họ. Nhưng trong lúc này, hãy tìm cách giới thiệu chân lý, không phải bằng cách quờ trách những hành vỉ của họ đối với bạn, nhưng bằng cách tỏ cho họ thấy nết nhu mì, mềm mại và nhân từ của Chúa Jêsus Christ.2X
3:3 Đề tài ở đây dường như đổi sang ưang phục của người nữ, nhưng thực ra sứ đồ chủ yếu vẫn đang đề cập những cách tốt nhất cho người vợ làm đẹp lòng và phục vụ chồng mình. Diện mạo bề ngoài của nàng ảnh hướng đến người chồng không nhiều bằng nếp sống bề Ương đầy thánh khiết và vâng phục.
Nhiều thể loại trang sức bề ngoài cần phải ữánh là:
1.	Gỉóc tóc. Có người nghĩ câu này loại trừ ngay cả những bím tóc giản dị. Rất có thể Phierơ đang phản đối tình trạng thái quá của những kiểu tóc cao như núi với biết bao là lớp bím tóc, là điều vốn phổ thông ưong Lamã thời cổ.
2.	Đeo đồ vàng. Có người giải nghĩa đây là lệnh cấm tuyệt đối nữ trang bằng vàng. Có người xem đây là lời cấm phô trương lòe loẹt và phung phí.
3.	Mặc áo quẩn lòe loẹt. Hiển
nhiên, đây không phải là cấm mặc ưang
phục nhưng là cấm ăn mặc phô trương.
Đọc Êsai 3:16-25 để thấy Chúa suy nghĩ
gì về mọi hình thức trang sức phung phí
ngông cuồng.
CÁCH ĂN MẶC CỦA cơ Đốc NHÂN
Trong vấn đề ăn mặc và nữ ữang, có nhiều nguyên tắc hướng dẫn áp dụng cho tín hữu, cả nam cũng như nữ. Nguyên tắc thứ nhất là chỉ phí. Chúng ta chi bao nhiêu vào áo quần? Có phải hoàn toàn tất cả đều cần thiết không? Có thể sử đụng khoản tiền đó theo những cách tốt hơn không?
I.Tim 2:9 cấm những áo quần đắt tiền: "Không dùng...áo quần quý giá." Vấn đề không phải là chúng ta có thể trả nổi tiền mua chúng hay không. Cơ Đốc nhân tiêu tiền vào áo quần đắt tiền thì đó là một tội, vì Lời Chúa cấm điều đó. Lòng thương xót cũng cấm điều đó nữa. Cảnh ngộ hết sức khốn khó của những người lân cận chúng ta tại các quốc gia khác, nhu cầu to lớn của họ về thuộc linh và thân thể, càng làm lộ rõ tòng chai lý khi tiêu tiền cách không cần thiết vào áo quần.
Điều này áp dụng không những cho chất lượng của áo quần chúng ta mua sắm, mà còn vào số lượng nữa. Tủ áo của một số Cơ Đốc nhân ưông giống như những cửa hiệu trưng bày áo quần. Thông thường, khi họ đi chơi ương kỳ nghỉ, ưên ghế sau của xe treo một giàn cây mắc đầy váy, áo sơ mi, áo vest đến độ hàng mẫu của người bán áo quần lưu động cũng phải chào thua.
Vì sao chúng ta làm như vậy? Chẳng phải đó là kiêu ngạo sao? Chúng ta thích được khen về thị hiếu tao nhã của mình, về bề ngoài tốt đẹp của chúng ta. Chi phí để mua áo quần chỉ mới là một ưong những nguyên tắc hướng dẫn chúng ta chọn lựa thôi.
Một nguyên tắc khác nữa là ăn mặc nết na. Phaolô nói phải cỏ "nết na và đức hạnh." Một ý nghĩa của chữ "nết na" là "đứng đắn." Một trong những chức nâng của y phục là che sự lõa lồ của con người. ít nhất, đó cũng là cách từ lúc ban đầu. Nhưng giờ đây áo quần dường như được thiết kế để phơi bày ngày càng nhiều phần của thân thể. Bởi đó con người ngày càng khoe khoang sự xấu hổ mình. Chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi thấy những con người không kính sợ Chúa làm như vậy, nhưng thật hết sức sửng sốt khi Cơ Đốc nhân bắt chước họ.
Nhưng nết na cũng có nghĩa duyên dáng và thu hút. Điều này gợi ý Cơ Đốc nhân nên ăn mặc gọn ghẽ. Ăn mặc tồi tàn xốc xếch thì chẳng tốt chút nào cả. Oswald Chambers nói rằng ăn mặc luộm thuộm, nhếch nhác là phỉ báng Thánh Linh. Áo quần của tín hữu phải sạch sẽ, ủi đàng hoàng, may sửa đẹp, và vừa vặn.
Nói chung, Cơ Đốc nhân phải ưánh những kiểu thời trang nào thu hút sự
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chú ý đến chính mình. Đó không phải là chức năng của Cơ Đốc nhân ương đời sống. Mình có mặt ừên đất này không phải để làm một món trang sức, nhưng làm một nhánh nho sanh trái. Chúng ta có thể thu hút chú ý đến bản thân mình theo nhiều cách. Mặc áo quần kiểu lỗi thời sẽ khiến người ta chú ý đến mình. Cơ Đốc nhân nên tránh mặc quần áo nào quá bình dị đến độ khác thường, hoặc quá lòe loẹt, hoặc kỳ dị.
Cuối cùng, Cơ Đốc nhân - và đây có lẽ là nan đề đặc biệt cho những tín hữu ưẻ - nên ưánh áo quần nào có vẻ gợi tình hay khêu gợi. Chúng ta đã nói đến những thời ưang mang tính "hở hang" rồi. Nhưng áo quần có thể che kín cả thân thể nhưng vẫn khơi dậy những tham muốn bất khiết nơi người khác. Những thời trang hiện đại không thiết kế ra để khích lệ nếp sống thiêng liêng. Trái lại, chúng phản ảnh nỗi ám ảnh với tính đục Ương thời đại chúng ta. Tín hữu đừng bao giờ ăn mặc thứ áo quần nào khói dậy lòng tham muốn hay khiến người khác khó sống được cuộc đời Cơ Đốc nhân.
Dĩ nhiên, nan đề lớn lao ấy là áp lực xã hội hết sức nặng nề để buộc mọi người phải bắt chước cho giống người khác. Điều này đã luôn luôn và sẽ luôn luôn như thế. Cơ Đốc nhân cần can đảm chống cự lại những thái quá Ương thời trang để bơi ngược dòng dư luận xã hội, để ăn mặc cách có ích lợi cho Tin Lành.
Nếu chúng ta tôn Đấng Christ làm Chúa tủ quần áo của mình, thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
3:4 Thứ trang phục khiến tín hữu thật sự duyên dáng thu hút chính là vẻ đẹp của bể trong giấu ở trong lòng.
Những kiểu tóc thời trang, nữ ữang đắt tiền, và áo quần tốt đẹp đều có thể hư nát. Khi đưa ra sự tương phản sinh động này, Phierơ thách thức chúng ta phải chọn lựa. F. B. Meyer nói: "Có rất nhiều người ữang điểm con người bề ngoài thật giàu có, còn con người bề trong lại mặc vải rách; lại có những người tuy áo xống bề ngoài sờn rách và xác xơ, nhưng bề trong lại vinh hiển biết dường nào.""
Con người nghĩ đồ ưang sức là quý báu, Đức Chúa Trời xem đồ trang sức bằng tinh thẩn dịu dàng và im lặng là quý giá.
3:5 Những phụ nữ tín kính của Cựu Ước trau dổi mình bằng cách vun đắp vẻ đẹp tâm linh của đời sống nội tâm. Một phương diện của vẻ đẹp này chính là vâng phục hết lòng đối với chổng. Các bà thánh này trông cậy Đức Chúa Trời. Họ sống cuộc đời chăm chú vào Chúa. Vì muốn làm đẹp lòng Ngài ương mọi sự nên họ công nhận ưật tự của Ngài trong gia đình và vâng phục chồng mình.
3:6 Sara được trưng dẫn như tấm gương tốt. Bà đã vâng phục Ápraham, gọi người là chúa mình. Câu này đưa
chúng ta ưở lại với Sáng Thế Ký 18:12, nơi đó chép Sara đã nói "thầm" điều này. Bà không đi đây đó để tuyên bố lớn tiếng mình vầng phục Ápraham bằng cách công khai gọi chổng là chúa. Trái lại, ở bề ương, bà công nhận ồng là đầu mình, và sự công nhận này được thê hiện qua hành động của bà.
Những người nữ nào noi gương Sara thì là con gái của bà. Phụ nữ Do Thái là
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dòng dõi của Sara bởi huyết thống. Nhưng muốn được làm con gái của bà theo ý nghĩa đúng nhất, họ phải bắt chước tính cách cá nhân của bà. Con cái nên mang hình ảnh của gia đình.
Họ nên làm điểu lành và đừng để điều gì khiến họ sợ hãi. Điều này có nghĩa người vợ Cơ Đốc nên làm Ưọn vai trò Chúa đã giao cho nàng là một người giúp đỡ vâng phục, và đừng sợ hãi ngay cả khi phải chịu khổ vì hành vi vô cớ của người chồng chưa tin Chúa, đương nhiên ngoại trừ khi điều đó ưở nên hung bạo hay đe dọa đến mạng sống.
E. Người Chứng Đòi Với vợ (3:7)
Giờ đây sứ đồ quay sang người chồng và cho thấy những bổn phận tương ứng mà người chồng phải làm tròn. Chổng phải sống quan tâm đến vợ, bày tỏ tình yêu, lịch sự và cảm thông. Chổng phải dịu dàng với vợ, sự dịu dàng xứng đáng cho thành viên của phái yếu đuối hơn.
Trong thời có phong trào giải phóng phụ nữ ngày nay, Kinh Thánh dường như không theo kịp nhịp của thời đại khi nói phụ nữ là giống yếu Ợuối hơn. Nhưng sự thực đơn giản của cuộc sống ấy là người nữ ừung bình thì yếu hơn người nam về mặt thể chất. Nói chung, người nữ cũng không có cùng một sức mạnh của người nam để kiểm soát những cảm xúc của mình, và thường bị chi phối bởi những phản ứng của cảm xúc hơn là những suy nghĩ của lý trí hợp lẽ. Xử lý những nan đề sâu xa về thần học không phải là nét mạnh đặc trưng của người nữ. Và nói chung, người nữ tỏ ra lệ thuộc hơn là người nam.
Nhưng sự kiện người nữ là phái yếu hơn, ưên một phương diện nào đó, không có nghĩa nàng thấp kém hem người nam; Kinh Thánh không bao giờ gợi ý điều này, Kỉnh Thánh cũng không nói nàng không thể thực sự mạnh mẽ .hơn, hay có tài hơn ưong một số lãnh vực nào đỏ. Sự thực là phụ nữ nói chung tận hiến cho Đấng Christ hơn nam giới. Và họ thường giỏi hơn khi chịu đựng đau đớn và nghịch cảnh lâu dài.
Thái độ của người nam đối với vợ mình là nên công nhận sự thật nàng là người đồng hưởng phước sự sống. Điều này nói đến đời sống hôn nhân ữong đỏ cả hai đều là tín hữu. Dầu yếu hơn người nam ưên một số phương diện, nhưng người nữ hướng địa vị bình đẳng trước mặt Đức Chúa Trời và được hưởng bình đẳng om ban sự sống đời đời. Nàng còn ứổi hơn quyền bình đẳng của người nam ở chỗ đưa sự sống thuộc thể mới vào ương thế gian.
Khi có sự xáo trộn, thì lời cầu nguyện bị ngăn trỗ. Bigg nói: "Tiếng thở dài của người vợ bị tổn thương sẽ chắn ngang những lời cầu nguyện của người chồng và sự nhậm lời của Chúa."23 Thêm nữa, cặp vợ chồng rất khỏ cầu nguyện chung khi có điều gì đó làm gián đoạn mối tương giao của họ. Để được bình an và lợi ích cho gia đình, điều quan trọng là chổng và vợ phải tuân giữ một số quy tắc cơ bản sau đây:
Ì. Giữ sự ngay thật tuyệt đối để có cơ sở tin tưởng nhau.
2. Giữ cho sự truyền thông được cơi mở. Phải luôn luôn sẵn sàng thổ lộ ra. Khi để cho hơi nước cứ gia tăng trong
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nổi áp suất, thì không thể ưánh khỏi bị nổ tung. Thổ lộ những điều ừong lòng bao gồm cả sự sẵn sàng để cho mỗi người được nói ra: "Tôi xin lỗi" và để tha thứ nhau - có lẽ là ở mức độ vô hạn.
3.	Bỏ qua những lỗi nhỏ và tích cách cá biệt. Tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Đừng đòi hỏi sự hoàn hảo nơi người khác trong khi chính bạn không thể đích thân có được sự hoàn hảo đó.
4.	Nỗ lực để hiệp một ữong vấn đề tài chánh. Tránh chi tiêu quá mức, mua trả góp, và ham muốn đua đòi.
5.	Nhớ rằng tình yêu thương là một mạng lịnh, chứ không phải một cảm xúc không thể kiềm chế được. Tình yêu thương nói đến tất cả mọi điều nào có ương I.Côrinhtô 13. Chẳng hạn như yêu thương là lịch sự; yêu ửiương sẽ ngăn bạn chỉ trích cãi nhau trước mặt người khác. Yêu thương sẽ giữ bạn không cãi nhau trước mặt con cái, vì như vậy có thể phá hoại an ninh của chúng. Bằng những phương cách này cùng hàng ữăm phương cách khác, tình yêu thương tạo ra bầu không khí hạnh phúc ữong gia đình và loại bỏ xung đột và phân rẽ nhau.
ĩ. VAI Tư Cách Anh Em Trong Mòi Tháng Cõng (3:8)
Dường như thấy rõ câu này chủ yếu đề cập đến Cơ Đốc nhân và mối quan hệ của người ấy đối với mối thông công qua bằng chứng những lời khuyên hiệp một và tình yêu thương anh em. Ba lời khuyên kia có phần áp dụng rộng rãi hơn.
Chữ rút lại không có nghĩa Phierơ sắp kết thúc thơ tín. Ông đang nói với nhiều tầng lớp cá nhân khác nhau như là đầy tớ, vợ và chồng. Giờ đây, để làm chương cuối ông có lời nhắn nhủ cho hết thảy anh em.
Hết thảy anh em phải đổng lòng. Không ai đòi hỏi những Cơ Đốc nhân đều phải đồng một quan điểm về mọi việc. Như thế sẽ là đổng dạng, chứ không phải hiệp một. Công thức tốt nhất có mặt ương thành ngữ nổi tiếng này: ương những điều nền tảng, thì hiệp một; trong những điều không thiết yếu, thì tự do; trong mọi sự, tình yêu thương. Chúng ta phải có lòng đầy thương xót đối với nhau. Nguyên văn, câu này có nghĩa "cùng chịu khổ với" và lời khuyên này đặc biệt thích hợp khi được nói cho những người đang chịu bắt bớ. Lời khuyên này dành cho mọi thời đại, vì không thời đại nào được miễn chịu khổ.
Hãy yêu như anh em. Một tác giả vô danh viết:
ơn thần hưu không hỏi xem chúng ta muốn ai sẽ trở thành anh em của mình - điều đó đã được ấn định cho chúng ta; nhưng chúng ta được truyền lệnh phải yêu thương họ, bất kể những điều ưa thích tự nhiên và những sở thích của chúng ta. Bạn bảo: "Không thể có được chuyện đó!" Nhưng nên nhớ tình yêu thương thật không nhất thiết phải bắt nguồn từ cảm xúc, nỉuừig từ trong ý chí, không cốt ở cảm giác ntuờig ở việc làm; không ở tình cảm, nhiờĩg trong hành động; không ở lời nói nhỏ nhẹ, nỉuừỉg bằng những việc làm cao quý và vị tha.
Lòng nhân từ nói đến tấm lòng nhạy bén với nhu cầu và những cảm nhận
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của người khác. Lòng nhân từ sẽ không chịu để mình trỗ thành lạnh lùng, chai lý hoặc yếm thế cho dù bị lạm dụng, bị đối xử thô bạo, bị hành hung đến đâu đi nữa.
Nhã nhặn (Bản Anh ngữ - bản Việt ngữ ghi là "đức khiêm nhượng")24 -dường như rất thích hợp để đức nhã nhặn được dạy như một ứong những phẩm hạnh Cơ Đốc. về cơ bản, đức tánh này muốn nói đến cách suy nghĩ khiêm nhường về người khác, đặt người khác lên trước hết, nói và làm những điều tử tế, độ lượng. Đức khiêm nhượng sẽ phục vụ người khác trước khi phục vụ mình, nhanh chóng nắm bắt mọi cơ hội để giúp đỡ, nhanh chóng cảm em về những điều nhân lành mình nhận được. Đức khiêm nhường sẽ không bao giờ thô thiển, thô tục, hay thô lo.
G. Trong Tư Cách Người Chịu Khổ Đối Với Người Bất Bã (3:9-4:6)
3:9 Toàn bộ bức thơ này được viết trong bối cảnh bắt bớ và chịu khổ. Từ câu này cho đến 4:6, đề tài chính là Cơ Đốc nhân và mối quan hệ của Cơ Đốc nhân đối với người bắt bớ mình. Tín hữu được khuyên liên tiếp hãy chịu khổ vì cớ sự công bình và đừng trả đũa. Chúng ta không được phép lấy ác trả ác. Trái lại, chúng ta phải chúc phước cho những người ngược đãi mình, và lấy sự nhân lành để báo lại cho sự lăng mạ. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi không phải để làm hại người khác, nhưng để làm điều lành cho họ, không phải để rủa sả nhưng để chúc phước. Và rồi Đức Chúa Trời ban phước lành để thưởng cho kiểu hành vi này.
3:10 Trong câu 10-12, Phierơ trích Thithiên 34:12-1 òa để khẳng định phước hạnh của Đức Chúa Trời sẽ ở ừên những người kiêng làm việc ác và nói dữ, nhưng làm sự công bình.
Sức mạnh của câu Kinh Thánh thứ nhất là: Người nào muốn hưởng ưọn vẹn đời sống và kinh nghiệm những ngày tốt lành thì nên kiêng nói điểu ác hoặc lời gian giảo. Đừng lấy lời xúc phạm và nói dối để trả đũa lại lời xúc phạm và nói dối.
Yêu sự sống bị lên án trong Giăng 12:25, nhưng ở đó có nghĩa là sống cho bản thân mình và bất chấp mục đích thật của cuộc sống. ở đây, câu này nói đến sống theo cách Đức Chúa Trời đã định.
3:11 Không những lời nói dữ, mà việc làm dữ cũng bị cấm. Trả đũa chỉ càng làm cho xung đột thêm căng thẳng. Sử dụng những vũ khí của thế gian tức là đã hạ mình xuống mức thấp hèn. Tín đồ nên lấy điểu lành báo điều ác, và đẩy mạnh hòa bình bằng cách nhu mì chịu đựng sự lạm dụng, sỉ nhục. Không thể lấy lửa dập tắt lửa.
Cách duy nhất để thắng điều ác là để cho nó cứ tiến triển và kết thúc tự nhiên, để nó không gặp phải sự kháng cự mà nó muốn tìm. Kháng cự chỉ càng tạo thêm điều ác và đổ thêm dầu vào lửa. Nhiơig khi điều ác không gặp sự chống cự cũng như không gặp chướng ngại nào ngoại trừ sự nhịn chịu thì nọc của nó bị rút khỏi, và cuối cùng nó gặp một đối thủ cao tay hơn nó nhiều. Dĩ nhiên, điều này chỉ có thể xảy ra khi từ bỏ đến tận cùng sự kháng cự, và hoàn toàn từ bỏ sự báo thù. Lúc đó
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điều ác không thể tìm ra những đích của nó, nó không thể sanh thêm điều ác được, và thế là phải son sẻ.
(Sưu Tầm)
3:12 Mắt Chúa đoái ương người hành động công bình. Ngài chăm chú lắng nghe lời cẩu nguyện của họ. Đương nhiên, Chúa nghe lời cầu nguyện của hết thảy dân sự Ngài. Nhưng Ngài lắng nghe, theo ý đặc biệt, duyên cớ của người chịu khổ vì Đấng Christ mà không lấy ác báo ác.
Nhưng mắt Chúa sấp lại nghịch với kẻ làm ác. Câu này chủ yếu nói đến những người bắt bớ dân sự Ngài. Nhưng có thể cũng bao gồm cả những tín hữu nào chống cự kẻ thù mình bằng bạo lực và lối nói thiếu tự chủ, quá đáng. Điểu ác là điều ác, và Đức Chúa Trời chống cự điều ác ở bất cứ nơi nào Ngài nhìn thấy nó - bất luận là ở nơi người đã được cứu hay nơi người đã hư mất.
Khi trích Thithỉên 34:16, Phỉerơ chừa lại câu "...Đặng diệt kỷ niệm chúng nó khỏi đất." Sự bỏ qua này không phải là đo bị sót. Chúng ta đang sống Ương thời kỳ ân điển của Đức Chúa Trời; đây chính là năm chấp nhận của Chúa. Ngày báo thù của Chúa chúng ta vẫn chưa đến. Khi Chúa Jêsus tái lâm với tư cách Vua muôn vua và Chúa muôn chúa, Ngài sẽ hành phạt những kẻ làm ác và diệt kỷ niệm chúng nó khỏi đất.
3:13 Phierơ bắt đầu lập luận của ông bằng câu hỏi: "Ví bằng anh em sốt sắng làm lành, thì có ai làm dữ lại cho anh em?" Câu trả lời được hàm ý là "Không ai cả." Thế nhưng lịch sử những người tuân đạo dường như chứng tỏ kẻ thù của Tin Lành thường làm hại những môn đồ trung tín.
Có ít nhất hai lời giải thích khả đĩ cho nghịch lý này:
1.	Nói chung, những người nào đi theo đường lối công bình thì không bị hại. Chính sách không kháng cự sẽ tước mất vũ khí của những người chống đối. Có thể có những ngoại lệ, nhưng quy tắc chung là người nào sốt sắng vì lẽ phải thì họ được bảo vệ khỏi tổn hại bởi sự nhân lành của họ.
2.	Điều tệ hại nhất mà kẻ thù có thể gây cho Cơ Đốc nhân vẫn không gây được tổn hại đời đời. Kẻ thù chỉ có thể làm hại thân thể nhưng không thể làm hại linh hồn.
Trong Thế Chiến li, một cậu bé Cơ Đốc nhân mười hai tuổi từ chối không chịu gia nhập một phong trào nọ tại Âu Châu. Người ta nói: "Ngươi không biết bọn ta có quyền giết ngươi sao?" Cậu bé nhỏ nhẹ ữả lời: "Các ông không biết rằng tôi có quyền chịu chết vì Đấng Christ sao!" Cậu có lòng tin quyết rằng không ai có thể làm tổn hại cậu được.
3:14 Nhưng giả sử Cơ Đốc nhân phải chịu bắt bớ vì lòng trung thành của mình đối với Cứu Chúa. Lúc đó thì sao? Sẽ có ba kết quả:
Ì. Chúa cất bỏ hoạn nạn và sự chịu khổ đó vì chính vinh hiển Ngài.
2.	Ngài đùng sự chịu khổ để đem phước hạnh đến cho người khác.
3.	Ngài chúc phước cho người chịu khổ vì danh Ngài.
Đừng sợ con người, hay đừng kinh hoảng trước lời de dọa của họ (bản Việt Ngữ là "chớ sợ điểu họ sợ"). Những người tuân đạo đã giữ đúng chính sách
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này biết dường nào! Khỉ người ta hứa thả Polycarp nếu ông phỉ báng Đấng Christ, ông bảo: "Tám mươi sáu năm tôi phục vụ Đấng Chrỉst và Ngài chưa hề đối đãi tệ với tôi. Làm sao tôi phỉ báng Vua và Cứu Chúa của tôi được?" Khi quan tổng trấn dọa quăng ông cho dã thú, ông đáp: "Như vậy lại càng tốt hom nữa vì giúp tôi nhanh chóng được giải thoát khỏi cuộc đời khốn khổ này." Cuối cùng, quan dọa thiêu sống ông. Polycarp nói: "Tôi không sợ ngọn lửa chỉ đốt được trong thoáng chốc... quan không biết thứ lửa nào thiêu đốt được đời đời đâu."
3:15 Trong phần cuối câu 14 và câu này, Phierơ trích lời Ềsai 8:12b,13: "Chớ sợ điều nó sợ, và đừng kinh hãi. Hãy tôn Đức Giêhôva vạn quân là thánh; các ngươi chỉ nên sợ Ngài và kinh hãi Ngài." Có người nói: "Chúng ta sợ Đức Chúa Trời quá ít vì cớ chúng ta sợ con người quá nhiều."
Phân đoạn trong Êsai nói Đức Giêhôva vạn quân là Đấng đáng được tôn kính. Khi trích câu này, Phierơ nhờ sự soi dẫn của Thánh Linh và nói: "Hãy tân Đức Chúa Trời là Chúa,25 làm thánh tr°ng lòng mình."
Tôn kính Chúa có nghĩa tôn Ngài lầm Đấng Tể Trị Tối Cao trong đời sống chúng ta. Mọi việc chúng ta làm và nói điều phải theo ý muốn Ngài, để làm Ngài đẹp lòng, và vì vinh hiển Ngài. Quyền tể trị của Đấng Christ thống ừị m9i lãnh vực của đời sống chúng ta -của cải, nghề nghiệp, thương hiệu, hôn nhân, thời gian rảnh rỗi của chúng ta -không thể loại trừ bất kỳ một điều nào.
Hãy thường thường sẩn sàng để trả lời mọi kẻ hối lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiển hòa và kính sợ.
Điều này chủ yếu áp dụng cho những lúc Cơ Đốc nhân đang bị bắt bớ vì cớ đức tín. Ý thức về sự hiện diện của Đức Chúa Jêsus Christ đáng phải truyền cho họ sự dạn dĩ thánh khiết và thúc giục tín hữu làm chứng với lời tuyên xưng tốt lành.
Câu này cũng áp dụng cho đời sống hàng ngày. Người ta thường hỏi chúng ta những câu mà chúng rất tự nhiên tạo những cơ hội để nói về Chúa. Chúng ta phải sẵn sàng nói cho họ biết Chúa đã làm những điều lớn lao biết dường nào cho chúng ta. Trong cả hai trường hợp, đều phải làm chứng như vậy cách dịu dàng và kính sợ. Khi chúng ta nói về Chúa và Cứu Chúa của mình, đừng nên gay gắt, cay cú hay xấc xược.
3:16 Tín đồ phải có lương tâm tốt. Nếu biết mình không hề phạm phải bất kỳ một cáo buộc nào thì có thể chịu được bắt bớ với sự dạn dĩ như sư tử. Nếu có lương tâm xấu, người ấy sẽ bị day dứt bới những mặc cảm phạm tội và không thể đứng lên chống kẻ thù. Dầu đời sống của tín hữu là không chỗ ưách được đi nữa, những kẻ thù của Tin Lành vẫn cứ bươi móc tìm lỗi và vu cáo người. Nhưng khi đưa vụ kiện ra xét xử trước tòa, và thấy những lời buộc tội kia là vô căn cứ, thì những kẻ vu cáo sẽ bị xấu hổ.
3:17 Nếu Cơ Đốc nhân phải chịu khổ, và có lẽ đôi lúc là ý muốn của Chúa dành cho người, thì phải là chịu khổ vì cớ làm điều thiện. Nhưng vì
những việc làm sai ừật của mình mà chịu khổ là điều không nên có; làm như vậy chẳng tốt lành chút nào cả.
3:18 Phần còn lại của đoạn 3 trình bày Đấng Christ là gương mẫu kinh điển về Đấng đã chịu khổ vì sự công bình, và nhắc chúng ta rằng đối với Ngài, sự chịu khổ chính là con đường dẫn đến vinh hiển.
Để ý sáu đặc điểm trong sự chịu khổ của Chúa: (1) Đây là những sự chịu khổ để chuộc tội, tức chúng giải thoát những tội nhân biết tin Ngài ra khỏi sự hình phạt cho tội lỗi của họ. (2) Chúng có hiệu lực đời đời. Ngài đã chết một lần đủ cả và giải quyết xong vấn đề tội lỗi. Công tác cứu chuộc đã hoàn tất. (3) Đây là những sự chịu khổ thay thế. Đấng công bình đã chết thay cho kẻ không công bình. "Đức Giêhôva đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất ưên người" (Êsai 53:ób). (4) Những sự chịu khổ này đem đến sự hòa giải. Bởi sự chết Ngài, chúng ta được đem đến cùng Đức Chúa Trời. Tội lỗi đã gây ra sự xa cách ngày trước nay bị cất bỏ rồi. (5) Đây là những sự chịu khổ tàn khốc. Ngài chết vì bị xử tử. (ố) Cuối cùng, chúng đã đạt đến đỉnh điểm bởi sự phục sinh. Ngài đã sống lại từ kẻ chết vào ngày thứ ba. Cụm từ "được sống lại bởi Đức Thánh Lỉnh" (bản Việt Ngữ ghi là "nhưng về phẩn linh hổn thì được sống") có nghĩa Ngài phục sinh bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.
3:19 Câu 19, 20 là một trong những câu Kinh Thánh gây khó hiểu và kỳ lạ nhất ương Tân Ước. Người ta đã dùng câu này để làm cớ biện hộ cho những giáo lý phi Kinh Thánh như là ngục luyện tội và sự cứu rỗi phổ quát. Tuy nhiên, giữa vòng những Cơ Đốc nhân thuần túy Tin Lành, có hai lối giải thích được chấp nhận phổ thông.
Theo giải thích thứ nhất, tâm linh của Đấng Christ đi xuống âm phủ vào giữa khoảng thời gian Ngài chết và sống lại, và rao báo sự đắc thắng của công tác quyền năng Ngài ưên thập tự giá. Có ý kiến bất đồng với nhau giữa vòng những người đề xuất quan điểm này về vấn đề các linh hồn bị tù này là tín hữu, người chưa tín, hay cả hai. Nhưng có sự nhất ữí khá phổ biến rằng Đức Chúa Jêsus đã không rao giảng Tin Lành cho họ. Nếu Chúa Jêsus rao giảng Tin Lành cho họ thì sẽ bao hàm giáo lý có cơ hội thứ nhì, mà trong Kinh Thánh không có chỗ nào dạy như vậy. Những người ủng hộ quan điểm này thường liên kết phân đoạn ở đây với Êphêsô 4:9, là câu mô tả Chúa đã xuống "ưong các miền thấp ở dưới đất." Họ ưích câu này làm bằng chứng bổ sung thêm rằng Ngài đã vào âm phủ ương tình trạng không có thần thể và rao báo chiến thắng của Ngài tại Gôgôtha. Họ cũng trích dẫn lời của Bài Tín Điều Các Sứ Đồ - "xuống âm phủ " (hen).
Cách giải nghĩa thứ nhì cho rằng Phierơ mô tả điều xảy ra trong thời Nôê. Chính tâm linh của Đấng Christ đã giảng thông qua Nôê cho thế hệ không tín trước cơn nước lụt. Tại thời điểm đó, họ không phải là những linh hổn không có thân thể, nhưng là những người nam và nữ đang sống đã khước từ những lời cảnh cáo của Nôê và đã bị tiêu diệt bởi cơn nước lụt. Vì vậy, giờ
đâyhọ là những linh hổn bị tù ương Ầm Phủ.
Quan điểm thứ nhì này phù hợp nhất với văn mạch và có ít những điều khó hiểu nhất. Chúng ta hãy khảo sát phân đoạn này từng cụm từ một.
Ây bởi đồng một linh hồn đó, Ngài di giảng cho các linh hồn bị tù. Đại từ liên hệ "whom" (ưong Bản Anh ngữ, còn bản Việt Ngữ ghi là "đồng một linh hồn đỏ") hiển nhiên chỉ lui lại về Thánh Linh ở cuối câu 18. Chúng ta hiểu đại từ này muốn nói đến Đức Thánh Linh. Trong 1:11 của thơ này "Thánh Linh của Đấng Christ," tức là Đức Thánh Linh, được mô tả là Đấng đang phán qua các tiên tri Cựu Ước. Và trong Sáng Thế Ký 6:3, Đức Chúa Trời phán rằng Thánh Linh Ngài - tức là Đức Thánh Linh - sắp hết chịu đựng con người trước thời nước lụt.
Ngài đi giảng. Như đã nói rồi, Đấng Christ chính là Đấng giảng, nhưng Ngài đã giảng qua Nôê. Trong H.Phierơ 2:5, Nôê được mô tả là "thầy giảng đạo công bình." Chữ đó cũng cùng một gốc với chữ được dùng ở đây để nói đến việc giảng đạo của Đấng Christ.
Cho các linh hồn Jijệnnaỵb\ tù. Đây là những người được Nôê giảng cho -những người nam nữ còn đang sống đã nghe lời cảnh cáo về cơn nước lụt sắp đến và lời hứa ban sự cứu rỗi ương con tàu. Họ đã khước từ sứ điệp và bị chết chìm trong cơn đại hồng thủy. Họ hiện là những linh hồn không có thân thể, chờ đợi sự đoán phạt sau cùng.
Như vậy, có thể nhấn mạnh câu này như sau: "Ây là bởi đấng đó (Đức Thánh Linh) Ngài (Đấng Christ) đi giảng (qua Nôê) cho các linh hổn hiện đang bị tù (Âm phủ)."
Nhưng chúng ta có cơ sở nào để cho rằng các linh hồn bị lù đã là những con người đang sống vào thời Nôê? Câu trả lời có trong câu Kinh Thánh tiếp theo.
3:20 ổ đây, các linh hồn bị tù được xác định rõ không lầm lẫn vào đâu được. Họ là ai? Họ là kẻ bội nghịch thuở trước. Họ đã bội nghịch vào lúc nào? Đỏ là lúc "về thời kỳ Nôẽ, khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi, chiếc tàu đóng nên." Kết quả cuối cùng là gì? Chỉ có ít người được cứu bởi nước, là chỉ có tám người.
Đến đây nên dừng lại để tự nhắc chúng ta nhớ dòng ý tưởng chung trong thơ này, nó được viết ra trên bối cảnh chung là đang bắt bớ. Những Cơ Đốc nhân được Phierơ viết thơ cho chính là những người đang chịu khổ vì đời sống và lời làm chứng của họ. Có lẽ họ thắc mắc: nếu đạo Đấng Christ là đúng, vì sao họ lại phải đang chịu khổ thay vì đang cai ưị? Nếu Cơ Đốc giáo là đạo thật, tại sao có quá ít Cơ Đốc nhân?
Để trả lời câu hỏi thứ nhất, Phierơ trưng dẫn đến Chúa Jêsus. Đấng Christ đã chịu khổ vì sự công bình, thậm chí đến độ bị giết chết. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và tôn Ngài vinh hiển ưên Thiên đàng (xem cầu 22). Con đường dẫn đến vinh hiển phải đi băng qua thung lũng của sự chịu khổ.
Tiếp theo Phierơ trưng dẫn đến NÔỂ. Trong 120 năm, thầy giảng đạo trung tín này cảnh cáo rằng Đức Chúa Trời sắp tiêu diệt thế gian bằng nước lụt. ông chỉ nhận được sự nhạo báng và khước
từ. Nhưng Đức Chúa Trời đã binh vực và chứng minh ông đúng bằng cách cứu ông cùng với gia đình qua cơn nước lụt.
Tiếp theo có nan đề: "Nếu chúng ta đúng, vậy sao chúng ta có quá ít người?" Phỉerơ trả lời: "Đã có lúc chỉ có tám người ừên thế gian này là đúng và hết thảy số còn lại là sai!" Đặc trưng điển hình ừong lịch sử thế giới ấy là: thành phần đại đa số xưa nay không phải là thành phần đúng. Tín hữu thật thường là nhóm dân sót rất nhỏ, vì vậy đức tín của người ấy đừng nên chao đảo bởi con số rất ít ỏi của người được cứu. Chỉ có tám tín hữu Ương thời Nôê; ngày nay có đến hàng triệu người.
ở cuối câu 20, chúng ta thấy trong đó có ít người được cứu bởi nước, là chỉ có tám người. Không phải là được cứu bởi nước; họ được cứu qua nước. Nước không phải là vị cứu tinh, nhưng là sự đoán phạt, và Đức Chúa Trời đã đưa họ an toàn vượt qua khỏi sự đoán phạt đó.
Để hiểu đúng câu này và câu Kinh Thánh tiếp theo, chúng ta phải thấy ý nghĩa hình bóng của con tàu và của nước lụt. Con tàu là một hình ảnh về Đức Chúa Jêsus Christ. Nước lụt mô tả sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Con tàu là phương cách cứu rỗi duy nhất. Khi nước lụt đến, chỉ những người ở bên trong con tàu ấy mới được cứu rỗi; tất cả những ai ở bên ngoài đều chết mất. Như vậy, Đấng Christ cũng là phương cách cứu rỗi duy nhất; những ai ở trong Đấng Christ thì được cứu đúng y như cách Đức Chúa Trời có thể khiến họ được cứu. Những người ở bên ngoài thì không thể nào không bị hư mất.
Nước không phải là phương tiện cứu rỗi, vì những người ở trong nước đều chết chìm. Còn tàu là nơi trú ẩn. Con tàu đã vượt qua cơn nước đoán phạt; nó đã chịu đựng toàn bộ cơn bão tố. Không giọt nước nào đụng đến những người ở ương con tàu. Đấng Christ đã mang lấy toàn bộ sức mạnh cơn đoán phạt của Đức Chúa Trời giáng ừên tội lỗi chúng ta. Không có sự đoán phạt nào cho những người ỏ ương Ngài (Giăng 5:24).
Con tàu có nước ở bên dưới nó, và nước áp đến bên trên, nước ở khắp chung quanh. Nhưng con tàu đã mang những người tin cậy Chúa vượt qua nước để đến nơi an toàn ưong sự dựng nên mới. Cũng vậy, những người tin cậy Cứu Chúa thì được đưa an toàn qua cảnh sự chết và hoang tàn để đến vùng đất sự sống lại và sự sống mới.
3:21 Phép báptẽm bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em. Một lần nữa, chúng ta lại ở ừong địa hạt khó hiểu và gây ừanh luận! Câu Kinh Thánh này xưa nay đã là bãi chiến trường giữa những người dạy về sự tái sanh bởi phép báptêm và những người không chấp nhận phép báptêm có quyền để cứu rỗi.
PHÉP BÁPTÊM
Trước hết, chúng ta xem nghĩa có thể có của chữ này, và sau đó xem nghĩa không có thể có của chữ này.
Thực ra, có một phép báptêm có thê cứu rỗi được chúng ta - không phải là phép báptêm bằng nước của chúng ta, nhưng là phép báptêm đã xảy ra tại Gôgôtha gần hai ngàn năm trước, sự chết của Đấng Christ là một phép báptêm. Ngài đã chịu phép báptêm ương những dòng nước của sự đoán
xét. Đây chính là điều Ngài muốn nói khi phán: "Có một phép báptêm mà ta phải chịu, ta đau đớn biết bao cho đến chừng nào phép ấy được hoàn thành!" (Luca 12:50). Tác giả Thithiên mô tả phép báptêm này như sau: "Vực gọi vực theo tiếng ào ào của thác nước Chúa; Các lượn sóng và nước lớn của Chúa đã ngập tôi" (Thithiên 42:7). Trong sự chết Ngài, Đấng Christ đã chịu báptêm ương các lượn sóng và nước lớn của cơn thạnh nộ từ Đức Chúa Trời, và chính phép báptêm này là cơ sở cho sự cứu rỗi chúng ta.
Nhưng chúng ta phải tiếp nhận sự chết Ngài cho chính mình. Nôê và gia đình ông đã bước vào tàu để được cứu thể nào, thì chúng ta cũng phải phó thác chính mình cho Chúa là Cứu Chúa duy nhất của chúng ta thể ấy. Khi làm như vậy, chúng ta ưở nên được liên hiệp với Ngài ương sự chết, sự chôn và sự sống lại. Theo ý nghĩa rất thực tế, bấy giờ chúng ta đã cùng bị đóng đinh với Ngài (Galati 2:20), chúng ta đã được chôn với Ngài (Rôma 6:4), và chúng ta đã được đem ra khỏi sự chết để đến với sự sống cùng với Ngài (Rôma 6:4).
Toàn bộ điều này được mô tả ương phép báptêm của tín hữu. Nghi lễ này là dấu hiệu bề ngoài cho điều đã xảy ra tong tâm linh; chúng ta được làm phép báptêm vào ương sự chết của Đấng Christ. Khi xuống nước, chúng ta công nhận mình đã được đồng chôn với Ngài. Khi lên khỏi nước, chúng ta chứng tỏ ^ình đã sống lại cùng với Ngài và muốn bước đi ữong đời sống mới.
Một thực thể cho hình ảnh ấy (bản Việt Ngữ là "ảnh tượng") giờ đây cứu được chúng ta - phép báptêm chỉ về phép báptêm của Đấng Christ ữong sự chết ưên thập tự giá và sự liên hiệp của chúng ta với Ngài ương sự chết ấy, mà phép báptêm bằng nước đại diện cho.
Câu này không thể có nghĩa chúng ta được cứu bởi phép báptêm bằng nước theo nghi thức vì những nguyên nhân sau:
Ì. Điều này sẽ khiến nước trở thành Cứu Chúa, thay vì Chúa Jêsus. Nhưng Chúa Jêsus phán: "Ta là đường đi" (Giăng 14:6).
2.	Điều này sẽ hàm ý Đấng Christ đã chịu chết cách vô ích. Nếu người ta có thể được cứu bởi nước, vậy Chúa Jêsus đã phải chịu chết để làm gì?
3.	Đơn giản là phép báptêm bằng nước không có hiệu lực. Có rất nhiều người đã chịu phép báptêm nhưng qua đời sống tiếp sau đó đã chứng tỏ họ chưa hề thực sự được tái sanh.
Câu Kinh Thánh này cũng không thể có nghĩa chúng ta được cứu bởi đức tin cộng với phép báptêm.
Ì. Điều này sẽ có nghĩa công tác của Cứu Chúa ưên thập tự giá là chưa đủ. Theo quan điểm này, tuy Ngài kêu lên: "Mọi sự đã được trọn," nhưng thực ra vẫn không đúng như Ngài nói, vì phải thêm phép báptêm vào công tác của Chúa thì mới được cứu rỗi.
2.	Nếu phép báptêm là cần cho sự cứu rỗi, thì thật kỳ lạ khi Chúa không đích thân làm phép báptêm cho ai cả. Giăng 4:1,2 nói rằng Chúa Jêsus đã không làm phép báptêm cho các môn đồ Ngài; phép báptêm do các môn đồ Ngài làm.
3.	Sứ đồ Phaolô cảm tạ Đức Chúa Trời vì ông đã làm phép báptêm cho rất
2.	ít người tại Côrinhtô (I.Côrinhtô 1:14-16). Nếu phép báptêm là thiết yếu cho sự cứu rỗi, thì đây sẽ là lời cảm tạ kỳ lạ đối với một nhà truyền giảng! Sự kiện Phaolô không làm phép báptêm cho một số người cho thấy ông đã dạy về phép báptêm của tín hữu, nhưng sự kiện ông chỉ làm báptêm cho một số ít người cho thấy ông không xem phép báptêm là điều kiện đòi hỏi phải có mới được cứu rỗi.
4.	Tên cướp biết ăn năn trên thập tự giá chưa chịu phép báptêm, thế nhưng đã được bảo đảm sẽ cùng ở với Đấng Christ trong Barađi (Luca 23:43).
5.	Những người ngoại bang được cứu tại Sêsarê đã nhận lãnh Đức Thánh Linh khi họ tin (Côngvụ 10:44), cho thấy bấy giờ họ đã thuộc về Đấng Christ rồi (Rồma 8:9b). Sau khi nhận lãnh Thánh Linh, tức là sau khi được cứu, họ mới chịu báptêm (câu 47, 48). Do đó, phép báptêm là không cần thiết cho sự cứu rỗi của họ. Họ đã được cứu trước, sau đó mới chịu phép báptêm bằng nước.
6.	Trong Tân Ước, phép báptêm luôn luôn được liên kết với sự chết chứ không phải với sự sanh ra thuộc linh.
7.	Có khoảng 150 phân đoạn trong Tân Ước dạy sự cứu rỗi là bởi duy một mình đức tin mà thôi- Không thể làm cho những câu này thành ra mâu thuẫn bởi hai hoặc ba cầu Kinh Thánh có vẻ như dạy phép báptêm là cần thiết cho sự cứu rỗi.
Do đó, khi chúng ta đọc câu 21 thấy "phép báptêm bây giờ... cứu anh em," thì điều đó không nói đến phép báptêm bằng nước theo nghĩa đen chúng ta, nhưng là phép báptêm của Đấng Christ trong sự chết và việc chúng ta liên hiệp với Ngài ừong đó.
Phép ấy chẳng phải sự làm sạch ổ uế của thân thể. Sự thờ phượng theo lễ nghi Cựu Ước, mà những độc giả Cơ Đốc người Do Thái của Phierơ vốn rất quen thuộc, chỉ cung cấp sự tẩy sạch bể ngoài. Nhưng nó không thể ban cho các thầy tế lễ hay dân sự có lương tâm Ương sạch đối với tội lỗi. Phép báplêm mà chính Phierơ đang nói đến ở đây không phải là vấn đề tẩy sạch thuộc thể hoặc thậm chí sự tẩy sạch theo nghi thức khỏi sự ô uế. Nước thật sự có công dụng loại bỏ bụi đất khỏi thân thể, nhưng không thể cung cấp lương tâm tốt đối với Chúa. Chỉ có mối liên hệ cá nhân với Đấng Christ trong sự chết, sự chôn và sự sống lại của Ngài mới làm được việc đó.
Nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt (Bản Anh ngữ: "Câu trả lời của lương tâm tốt") với Đức Chúa Trời. Dứt khoát không thể không thắc mắc: "Làm sao tôi có được địa vị công bình trước mặt Đức Chúa Trời? Làm sao tôi có được lương tâm ương sạch trước mặt Ngài?" Câu ưả lời được tìm thấy ương phép báptêm mà Phierơ đang nói đến - phép báptêm của Đấng Christ bởi sự chết tại Gôgôtha và việc mình đích thân chấp nhận công tác ấy. Bới sự chết của Đấng Christ, vấn đề tội lỗi đã được giải quyết một lần đủ cả.
Bởi sự sống lại của Đức Chúa JêsiiS Christ. Tôi làm sao biết Đức Chúa Trời đã thỏa mãn? Tôi biết vì Ngài đã khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại. Lương tâm trong sạch được liên kết với sự
Sống lại của Đức Chúa Jêsus Chrisỉ;
chúng cùng đứng vững hoặc cùng sụp đổ. Sự sống lại cho tôi biết Đức Chúa Trời hoàn toàn thỏa mãn với công tác cứu chuộc của Con Ngài. Nếu Đấng Christ không sống lại, chúng ta không bao giờ có thể biết chắc chắn tội lỗi mình đã được cất bỏ. Ngài ắt đã chết giống như mọi người khác. Nhưng Đấng Christ phục sinh là sự bảo đảm tuyệt đối của chúng ta rằng những đòi hỏi của Đức Chúa Trời nghịch cùng tội lỗi chúng ta đã được đáp ứng đầy đủ.
Đúng như một tác giả Thánh ca, là James G. Deck, đã diễn tả: "Lương tâm chúng ta có sự bình an bất tuyệt chính là Chiên Con Ưên cao, trên ngôi."
Vỉ vậy, phép bápỉẽm bây giờ bèn là ảnh tượng cùa sự ấy để cứu anh em, ... nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ. Quyền đòi hỏi duy nhất của tôi để có lương tâm tốt được căn cứ trên sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa Jêsus. Thứ tự như sau:
Ì. Đấng Christ chịu báptêm bằng sự chết thay tôi tại Gôgôtha.
2.	Khi tín Ngài là Chúa và Cứu Chúa, về mặt thuộc linh tôi được liên hiệp với Ngài ưong sự chết, sự chôn và sự sống lại của Ngài.
3.	Nhờ hiểu biết được rằng Ngài đã sống lại, nên việc tôi cầu xin một lương tầm tốt được nhậm lời.
4.	Trong phép báptêm bằng nước, tôi đã có biểu hiện hữu hình cho sự giải thoát tâm linh mà tôi đã kinh nghiệm.
3:22 Là Đấng đã được lẽn trời, nay ngự bẽn hữu Đức Chúa Trời, các thiên sứ, các vương hầu, các quyển thế thảy đểu phục Ngài. Chúa Jêsus Chrỉst không những đã sống lại từ ương kẻ chết, mà Ngài còn lên trời, là nơi Ngài đã từ đó ra đi. Ngày nay Ngài ở đó, không phải như một hữu thể thần linh vô hình, mơ hồ, nhưng là một Con Người hằng sống ương thân thể bằng xương bằng thịt đã được vinh hiển. Trong thân thể đó, Ngài đời đời mang những vết thương đã nhận lấy tại Gôgôtha - là những dấu hiệu hùng hồn đời đời về tình yêu của Ngài dành cho chúng ta.
Chúa chúng ta đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, là nơi của:
Quyền năng. vì tay hữu nói chung mạnh hơn tay tả, nên tay hữu đã được liên kết với quyền lực và sức mạnh (Mathiơ 2Ỏ:Ố4).
Tôn ừọng. Đấng Christ "được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời" (Côngvụ 2:33; 5:31).
Yên nghỉ: nhờ cồng tác đã hoàn tất của Ngài, Đấng Christ "ngồi bên hữu Đấng Tôn Nghiêm ở Ưong nơi rất cao" (Hêbơrơ 1:3; cũng xem 8:1; 10:12). Sự yên nghỉ này là sự yên nghỉcủa sự thỏa lòng và mãn nguyện, chứ không phải sự nghỉ ngơi để hết mệt mỏi.
Cầu thay. Phaolô nói Đấng Christ ở bên hữu Đức Chúa Trời, và tại đó Ngài cầu thaỵcho chúng ta (Rôma 8:34).
Địa vị nổi bật "Mà Ngài đã tỏ ra ương Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi ưên trời, (Ngài) cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nẩy, mà cũng Ưong đời hầu đến nữa" (Êphêsô 1:20,21).
Thống ữị Trong Hêbơrơ 1:13, Đức Chúa Cha phán cùng Đức Chúa Con: "Hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch làm bệ dưới chần ngươi" Quyền thống trị được nhấn mạnh ương I.Phierơ 3:22: "... ngự bên hữu Đức Chúa Trời, các thiên sứ, các vương hầu, các quyển thế thảy đều phục Ngài."
Các thiên sứ, các vương hấu, các quyển thế, rõ ràng nhằm bao trùm mọi cấp bậc của các hữu thể trên trời. Hết thảy họ đều là tôi tớ của Đấng Christ Phục Sinh và vinh hiển.
Như vậy, đây là kinh nghiệm của Chúa chúng ta khỉ chịu khổ vì làm điều lành. Con người khước từ Ngài, cả trong lời làm chứng tiền nhập thể của Ngài qua Nôê và trong Sự Hiện Đến Lần Thứ Nhất của Ngài với tư cách Con Người. Ngài chịu báptêm trong những luồng nước tăm tối nhất của sự chết tại Gôgôtha. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại và tôn Ngài lên vinh hiển ở bên hữu Đức Chúa Trời trên Thiên đàng. Theo ý định đời đời của Đức Chúa Trời, sự chịu khổ phải đến trước sự vinh hiển.
Đây là bài học cả cho độc giả nguyên thủy của Phierơ lẫn cho chúng ta.
Chúng ta đừng bối rối bực tức nếu gặp chống đối hoặc thậm chí bị bắt bớ vì làm điều lành, vì chúng ta không xứng đáng được đối đãi tốt hơn Cứu Chúa chúng ta đã được đối đãi khi còn trên đất. Chúng ta phải tự an ủi mình với lởi Chúa hứa nếu chúng ta chịu khổ với Ngài, thì chúng ta cũng sẽ được vinh hiển với Ngài {Rôma 8:17). Hơn nữa, những sự chịu khổ hiện nay không đáng sánh với sự vinh hiển đang chờ đợi chúng ta (Rôma 8:18). Những hoạn nạn là nhẹ và tạm; vinh hiển là đời đời và đáng quý khôn so (ILCôrỉnhtô 4:17).
4:1 Có sự nối kết gần gũi giữa phần này với phần đi trước (đối chiếu 3:18). Nãy giờ chúng ta xem xét Đấng Christ là tấm gương về Đấng đã chịu khổ cách oan ức. Ngài chịu khổ ương tay của những con người gian ác vì cớ chính nghĩa của sự công bình. Vì vậy, môn đổ Ngài phải tự mặc lấy giáp trụ theo cùng một ý đó. Họ nên chờ đợi phải chịu khổ vì danh Ngài. Họ nên chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng bắt bớ vì họ là Cơ Đốc nhân.
Người nào đã chịu khổ trong xác thịt, tức là trong thân thể, thì đã dứt khỏi tội lỗi. Tín hữu đối diện với hai khả năng - phạm tội hoặc chịu khổ. Một mặt, có thể chọn sống như những người chưa được cứu quanh mình, cùng dự phần lạc thú tội lỗi của họ, và nhờ đó ưánh được bắt bớ. Hoặc người này có thể sống ương thanh sạch và tin kính, mang lấy sự sỉ nhục của Đấng Christ, và chịu khổ trong tay của kẻ ác.
James Guthrie, một nhà tuân đạo, đã nói ngay trước khi lên giá ừeo cổ: "Hỡi các bạn hữu yêu quý, hãy hứa uống chén khổ nạn này đúng như tôi đã làm, trước khi anh em phạm tội, vì tội lỗi và sự chịu khổ đã được bày ra trước mặt tôi, và tôi đã chọn phần chịu khổ."
Khi tín hữu quyết ý chọn chịu bắt bớ trong tư cách Cơ Đốc nhân hơn là tiếp tục sống cuộc đời tội lỗi, thì người ấy đã dứt khỏi tội lỗi. Điều này không có nghĩa người không còn phạm những
việc làm của tội lỗi nữa, nhưng cỏ nghĩa quyền lực của tội lỗi ương đời sống người đã bị phá vỡ. Khi một người chịu khổ vì cớ từ chối không phạm tội, người ấy không còn bị điều khiển bởi ý muốn của xác thịt nữa.
4:2 Trong suốt cuộc đời còn lại ưên trần thế này của tín hữu, người không bị điều khiển bởi những tham muốn của con người, nhưng bởi ý muốn của Đức Chúa Trời. Người thà chịu khổ với tư cách Cơ Đốc nhân hơn là phạm tội giống như những người chưa tin Chúa. Người thà chết hơn là chối Chúa mình. "Còn sống trong xác thịt bao lâu" có nghĩa phần cuộc đời còn lại của người ấy trên đất. Tín hữu này chọn sống những năm tháng ấy vì vinh hiển của Đức Chúa Trời hơn là để thỏa mãn những dục vọng.
4:3 Phierơ đã viết cho những người mà trước khi hoán cải, họ đã sống trong mọi bại hoại đạo đức của thế giới ngoại bang. Kiểu sống đó là đã đủ rồi! Là Cơ Đốc nhân, họ đã là những người được dựng nên mới, và phải bỏ những tội lỗi cũ. Những năm còn lại của cuộc đời đã thuộc về Chúa và nên đem đàng cho Ngài.
Các tội lỗi được liệt kê ở đây vẫn đặc trưng cho thế giới ngoại bang không tin Đấng Christ ngày nay - những tội về tình dục, nghiện rượu, và tôn giáo giả dối.
Ăn ở tà tịch (dâm dục) - sống buông thả không chút kiềm chế, chủ yếu trong sự gian dâm.
Tư dục - làm thỏa mãn những thèm muốn trái luật pháp gồm mọi thể loại, nhưng chắc nói đặc biệt đến những tội tính đục.
Say rượu - buông mình vào quyền kiểm soát của những thức uống làm cho say dẫn đến kết quả làm suy yếu năng lực của ý chí để kháng cự cám dỗ. Có sự liên kết gần gũi giữa say rượu và vô luân.
Ăn uống quá độ - những bữa liên hoan om sòm bừa bãi và những buổi tiệc tùng rất khuya.
Chơi bời (những bữa liên hoan uống rượu) - những chầu rượu say bí tỉ dẫn đến trác táng và cãi lộn, đánh nhau ầm ĩ.
Thờ hình tượng đáng gớm ghiếc - sự
thờ lạy hình tượng, cùng với mọi sự gian dâm vô luân có liên kết với sự thờ lạy như thế.
Người ta trở nên giống với những thứ họ thờ phượng. Khi họ bỏ Đức Chúa Trời chần thần, tiêu chuẩn đạo đức của họ tự động bị hạ thấp xuống. Những tiêu chuẩn đã hạ thấp này cho phép họ dự phần vào mọi loại lạc thú tội lỗi mà họ thèm muốn. Đây là nguyên nhân các tôn giáo thờ lạy hình tượng đã sinh ra tội lỗi và sự thoái hóa.
4:4 Câu này mô tả kinh nghiệm chung của những người được cứu khỏi đời sống bại hoại bề ngoài. Những người bạn thân thiết ngày trước của họ nghĩ họ đã điên và lên án họ đã ướ thành những kẻ cuồng tín. Họ nghĩ đây là một hình thức mất ừí đến nỗi những Cơ Đốc nhân ấy sẽ không còn dự phần vào những cuộc khiêu vũ, những buổi liên hoan của thế gian, những cuộc truy hoan dầm dật. Đời sống đạo đức thanh sạch của tín hữu đã lên án tội nhân kia; chẳng lấy gì làm lạ khi tội nhân kia ghét sự thay đổi ấy!
4:5 Dầu người không kính sợ Chúa phỉ báng Cơ Đốc nhân trong đời này, nhưng họ sẽ phải khai trình mọi lời nói và việc làm tại Sự Xét Đoán ở Ngai Lớn Và Trắng. Chúa sấn sàng đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Rõ ràng, ở đây Phierơ đang nghĩ đến những người chưa tin Chúa. Sự đoán xét những người chưa tin Chúa vẫn còn đang sống lúc ấy sẽ xây ra trước khi Thiên Hy Niên bắt đầu; những người gian ác đã chết sẽ bị đoán xét vào cuối thời Đấng Christ trị vì trên đất. Sự định tội sẽ là bằng chứng về sự công bình của con cái Đức Chúa Trời.
4:6 Ây vì bởi điều đó - là sự minh oan con cái Đức Chúa Trời - mà Tin Lành cũng đã giảng ra cho kẻ chết. Một lần nữa ồ đây, chúng ta gặp phải một phân đoạn khó hiểu. Phân đoạn này muốn nói Tin Lành đã được rao giảng cho con người sau khi họ đã qua đời hay Ương khi họ vẫn còn đang sống? Và những người này là ai?
Chúng ta hiểu câu này chỉ về những người đã được nghe giảng Tin Lành đang khi vẫn còn sống trên đất và những người tin nơi Chúa. Vì lập trường can đảm để đứng lên binh vực lẽ thật, họ phải chịu khổ trong tay những con người gian ác, và Ưong một số trường hợp họ đã chịu tuân đạo. Những tín hữu này đầu bị xét đoán, hay bị lên án, theo loài người về phẩn xác, nhưng họ đã được Đức Chúa Trời minh oan. Giờ đây, họ đang hưởng sự sống đời đời với Ngài.
Họ chưa chết khi Tin Lành được rao giảng cho họ. Nhưng họ giờ đây đã chết khi xét đến thân thể họ. Dầu con người nghĩ họ điên dại, nhưng Đức Chúa Trời tôn trọng họ, và tâm linh họ giờ đây ớ trên Thiên đàng.
Giảng Tin Lành đem đến hai kết quả cho những người tin - bị con người đổ tội và được Chúa chấp thuận. Barnes giải thích:
Mau mực trình bày Tin Lành cho họ ấy là: dầu họ có lẽ bị con người đoán xét theo cung cách thông thường, và bị giết chết, nhưng đối với bản tánh cao cả hơn và cao quý hơn, tức phần hồn, họ có thể sống cho Đức Chứa Trời.26
HI. Sự PHỤC VỤ VÀ CHỊU KHỔ CỦA TÍN HỮU (4:7- 5:14)
A. Những Mạng Lính Khẩn Cấp Đành Cho Ngày Sau Rít (4:7-11)
4:7 Một loạt những lời khuyến cáo giờ đây được giới thiệu qua câu "Sự cuối cùng của muôn vật đã gần." Người ta hiểu câu này hoặc nói đến (1) sự hủy phá Giêrusalem, (2) Sự cất Lên, (3) sự tái lâm của Đấng Christ để đến cai trị, hoặc (4) sự phá hủy trời đất và cuối thiên hy niên. Chúng tôi nghĩ có lẽ câu này nói đến nghĩa (4).
Lời khuyến cáo thứ nhất là hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Thơ này được viết ra ương thời kỳ bắt bớ và muốn nói rằng đời sống cầu nguyện của tín hữu phải thoát khỏi những sự rối trí của tình trạng bất ổn hoảng loạn và giận dữ vì căng thẳng: phải giữ cho mối tương giao của người ấy với Chúa không bị quấy rối bởi những hoàn cảnh rối động.
4:8 Tín hữu phải chú ý đến mối thông công của mình với những tín hữu khác (câu 8, 9), và phải có lòng yêu
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thương sốt sắng đối với mọi thành viên của người nhà đức tín. Tình yêu như thế sẽ không phơi bày những lỗi lầm và thất bại của tín hữu khác ra trước công chúng, nhưng sẽ bảo vệ các tín hữu khác khỏi con mắt nhòm ngó của công chúng. Có người từng nói: "Lòng thù ghét khiến mọi vật đều trở nên tệ hại nhất. Tình yêu thương có quyền chôn chặt nhiều điều khuất tầm mắt."
Đừng nên hiểu câu "sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi" (Châmngôn 10:12) là lời giải thích giáo lý về cách cất bỏ tội lỗi. Sự phạm tội và hình phạt cho tội lỗi chỉ nhờ huyết của Đấng Christ mới được cất bỏ đi mà thôi. Cũng đừng nên dùng câu này để dung túng tội lỗi hay giải thoát hội chúng khỏi trách nhiệm phải kỷ luật người phạm tội. Câu này có nghĩa: tình yêu thương thật thì có thể bỏ qua những lỗi lầm và thất bại nhỏ ở nơi tín hữu khác.
4:9 Một phương cách thể hiện tình yêu đối với anh em chính là phải tiếp khách chớ có cằn rằn. Lời khuyên này đặc biệt cần thiết ữong thời kỳ bắt bớ khi những nguồn cung cấp lương thực có thể đang cạn dần và là lúc những người chứa chấp Cơ Đốc nhân có thể bị bắt và nhốt tù, nếu không nói là bị giết nữa.
Tiếp đãi khách là một đặc ân lớn lao. Khi tiếp đãi khách, có người đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết (Hêbơrơ 13:2). Bất kỳ hành động tử tế nào đối với con cái Đức Chúa Trời đều được kể là đã đối đãi như vậy cho chính Chúa (Mathiơ 25:40). Sự tử tế dẫu nhỏ đến đâu đi nữa cũng vẫn được ban thưởng hậu hĩnh, ngay cả khỉ nhân đanh Chúa mà cho một chén nước lạnh cũng sẽ được ban thưởng (Mathỉơ 10:42). Ai đón tiếp vị tiên ưi vì cớ người ấy là tiên tri thì sẽ nhận lãnh phần thưởng của tiên tri (Mathiơ 10:41), mà theo cách tính của người Do Thái, đó là phần thưởng cao nhất. Nhiều Cơ Đốc nhân làm chứng về phước hạnh đến cho gia đình và con cái họ thông qua lòng hiếu khách đối với những tôi tớ Chúa.
Chúa Jêsus dạy chúng ta nên tiếp đãi những người không thể đền đáp cho chúng ta (Luca 14:12). Điều này không có nghĩa chúng ta đừng bao giờ đón tiếp bà con họ hàng, bạn hữu hay người lân cận nào có thể tiếp đãi lại chúng ta. Nhưng mục đích của chúng ta phải là bày tỏ lòng nhân ái trong danh Chúa Jêsus mà đừng nghĩ đến việc được đền đáp. Đương nhiên, thật đáng đặt vấn đề xem liệu Cơ Đốc nhân có nên cứ tiếp tục đua đòi có mặt liên tục quanh bàn tiệc và những buổi liên hoan với nhóm đồng hội đồng thuyền của họ ữong khi nhiều vùng lớn trên thế giới vẫn còn chưa nghe Tin Lành hay không.
4:10 Mỗi tín hữu đểu đã nhận được một ân tứ từ Chúa, là một chức năng đặc biệt nào đó cần phải thi hành với tư cách chi thể ưong Thân Đấng Ghrist (I.Côrinhtô 12:4-11,29-31; Rôma 12:ố-8). Những ân tứ này chính là quyền quản gia đến từ Chúa. Họ không được phép sử dụng để mưu lợi ích kỷ, nhưng phải dùng cho ân điển Ngài và vì lợi ích của người khác. Chúa không có ý để cho chúng ta ưở thành ga cuối cùng đón nhận ơn Chúa dành cho mình; ơn của Ngài tìm đến với chúng ta, nhưng đừng để chúng kết thúc tại chỗ chúng ta.
Chúa có ý định cho chúng ta trở thành những ống dẫn để qua chúng ta phước hạnh có thể tuôn tràn đến cho người khác.
Chúng ta phải là người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời.
ơn của Đức Chúa Trời ở đây nói đến ơn không xứng đáng được hưởng mà Ngài đã ban cho con người. Các thứ ơn nguyên văn có nghĩa "có nhiều màu sắc" hoặc "lốm đốm nhiều màu." Phillips dịch câu này là "đa dạng cách rực rỡ."
4:11 Dâu được ban ân tứ giảng hoặc dạy, người ấy phải biết chắc chắn rằng những lời mình nói ra là chính Lời của Đức Chúa Trời muốn người ấy nói ương trường hợp cụ thể đó. Đây chính là ý nghĩa của "lời sấm truyền của Đức Chúa Trời." Một người chỉ đơn giản giảng từ Kinh Thánh thôi thì chưa đủ. Người ấy cũng phải có sự bảo đảm rằng mình đang trình bày sứ điệp đặc biệt mà Chúa định dành cho nhóm thính giả ngay lúc đó.
Nếu thi hành bất kỳ sự phục vụ nào, thì nên làm công việc đó với sự công nhận đầy khiêm nhường rằng chính Đức Chúa Trời là Đấng ban sức cho mình. Lúc đó vinh quang sẽ quy về Đức Chúa Trời - là Đấng đáng được sự vinh hiển đó.
Đừng nên tự hào, bất luận mình có được ban ân tứ cao cả đến đâu đi nữa trong sự phục vụ Đấng Christ. Ân tứ không xuất phát bới nỗ lực riêng của mình, nhưng được ban cho từ trên. Trên thực tế, có điều gì người ấy không nhận mà có được đâu. Phải phục vụ trong mọi việc sao cho Đức Chúa Trời nhận được sự vinh hiển.
Như Phierơ nói rõ, sự vinh hiển này được trình dâng lên Đức Chúa Cha qua Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng Trung Bảo, và cũng vì những việc Chúa đã làm cho chúng ta qua Đấng Christ. Cứu Chúa phước hạnh này đáng được ngợi khen và quyển phép đời đời vô cùng. Amen.
B. Những lũi Khuyên Và Giải Thích VỀ sự Chịu Khế (4:12-19)
4:12 Phần còn lại của đoạn 4 là những lời khuyên và giải thích về sự chịu khổ vì cớ danh Đấng Christ. Chữ "chịu khổ" và những từ phát sinh từ gốc đó được dùng hai mươi mốt lần trong thơ tín này.
Thái độ tự nhiên của Cơ Đốc nhân là xem bắt bớ như một điểu lạ kỳ và bất thường. Chúng ta ngạc nhiên khi mình phải chịu khổ. Nhưng Phierơ cho biết chúng ta nên xem sự chịu khổ như một từng ưải thông thường của Cơ Đốc nhân. Chúng ta không có quyền gì để đòi hỏi thế gian đối đãi với mình tốt hơn cách họ đã đối đãi với Cứu Chúa. Tất cả những ai muốn sống nhân đức trong Đức Chúa Jêsus Christ đều sẽ bị bắt bớ (II.Timôthê 3:12). Điều này đặc biệt đúng cho những người nào thẳng thắn đứng lên binh vực Đấng Christ mà phải trở nên đối tượng bị tấn công tàn bạo. Satan không phí hỏa lực vào những Cơ Đốc nhân hữu danh vô thực. Satan chĩa những khẩu súng lớn của nó vào những người đang gây bão tố cho cửa Âm phủ.
4:13 Đặc ân được dự phần trong sự thương khó của Đấng Chrỉsỉ đáng phải khiến chúng ta hết sức vui mừng. Đương nhiên, chúng ta không thể dự
phẩn vào những sự chịu khổ của Ngài để chuộc tội; Ngài là Đấng Gánh Tội Lỗi độc nhất vô nhị. Nhưng chúng ta có thể chia sẻ cùng thể loại sự chịu khổ mà Ngài đã chịu trong tư cách Con Người. Chúng ta có thể chia sẻ sự hắt hủi và sự sỉ nhục giáng trên Ngài. Chúng ta có thể nhận những vết thương và những vết sẹo Ương thân thể mình mà những người chưa tín Chúa vẫn thích gây ra cho Ngài.
Nếu con cái Đức Chúa Trời hôm nay có thể vui mừng giữa cảnh chịu khổ, thì người ấy sẽ vui mừng nhảy nhót nhiều hơn biết dường nào khi ngày vinh hiển của Ngài hiện ra. Khi Cứu Chúa trở lại trần gian với tư cách Sư Tử của chi phái Giuđa, Ngài sẽ hiện ra với tư cách Con Toàn Năng của Đức Chúa Trời. Những ai chịu khổ hiện nay vì cớ Ngài thì bấy giờ sẽ được tôn trọng cùng với Ngài.
4:14 Cơ Đốc nhân đầu tiên đã vui mừng vì họ được kể là xứng đáng để chịu sỉ nhục vì danh Đấng Chrỉsỉ (Côngvụ 5:41). Mọi Cơ Đốc nhân nào được đặc ân chịu sỉ nhục vì cớ Đấng Christ thì cũng nên vui mừng như vậy. Chịu khổ như thế là dấu hiệu thật chứng tỏ Thánh Lỉnh của sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đáp flậu trên chúng ta. Đây chính là Thánh Lỉnh đã đậu trên những Cơ Đốc nhân bị bắt bớ giống như đám mây vinh hiển đã ngự trên lều tạm ương Cựu Ước, để cho thấy hiện diện của Đức Chúa Trời.
Chúng ta biết Thánh Lỉnh ngự ương mỗi con cái thật của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đậu cách đặc biệt trên những người hoàn toàn phó thác mình vì sự nghiệp của Đấng Christ. Họ biết sự hiện diện và quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời theo cách người khác không biết được. Chúa Jêsus, là Đấng bị sĩ nhục trong tay của những người bắt bớ Ngài, cũng chính là Đấng được tôn vinh hiển bởi các thánh đồ đang chịu khổ của Ngài.27
4:15 Cơ Đốc nhân đừng bao giờ chuốc lấy sự chịu khổ vì cớ mình đã làm điều ác. Cơ Đốc nhân đừng bao giờ phạm tội giết người, trộm cắp, hung ác nói chung, cũng đừng dính líu vào chuyện thày lay việc người khác. Làm vậy không vinh hiển Chúa chút nào -chỉ càng khiến cho lời làm chứng về Đấng Christ bị sỉ nhục mà thôi.
4:16 Nhưng nếu vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khế thì không có gì là sỉ nhục cả. F. B. Meyer nói điều này vẫn đúng cho dù nó có nghĩa là "mất công ăn việc làm, mất danh tiếng và nhà cửa; bị cha mẹ, con cái và bạn bè xa lánh; bị xuyên tạc, hoặc thù ghét và thậm chí phải chết.28 Tín đổ Đấng Christ có thể ngợi khen (Bản Anh ngữ là "tôn vinh hiển") Đức Chúa Trời trong mọi thử thách này. G. Campbell Morgan khuyên như sau:
Điều này còn troi hơn cả việc tôn vinh Chúa trên danh nghĩa. Đây là sống xứng đáng với trọn vẹn ý nghĩa của tôn vinh Đức Chúa Trời. Nếu được người ta biết mình là Cơ Đốc nhân mà không sống đúng như Cơ Đốc nhân, thì mình đã sỉ nhục Chúa. Mang danh tức là chịu lây trách nhiệm, một trách nhiệm vĩ đại và vinh hiển, nhưng còn là một trách nhiệm hét sức trọng đại.
4:17 Phierơ đối chiếu sự chịu khổ của dân sự Chúa ưong đời này với sự
chịu khổ của kẻ ác ương cõi đời đời. Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi ỉừ nhà Đức Chúa Trời. Thời kỳ
được nói đến ở đây chính là định kỳ của hội thánh, và thời kỳ bắt đầu tại Lễ Ngũ Tuần và sẽ tiếp tục cho đến Sự cất Lên. Nhà của Đức Chúa Trời nói đến hội thánh. Trong thời đại này, hội thánh đang chịu sự phán xét từ tay của thế giới vô tín này. Tín hữu hiện đang phải chịu khổ, cũng giống như Chúa Jêsus đã chịu khi Ngài còn ưên ừần gian.
Nếu đã như vậy, số phận của những kẻ chẳng vâng theo Tin Lành Đức Chúa Trời sẽ ra thể nào? Nếu Cơ Đốc nhân chịu khổ hiện nay vì cớ làm lành, những kẻ chưa được cứu sẽ chịu điều gì trong suốt cả cõi đời đời vì hết thảy những việc làm vô đạo của họ?
4:18 Câu này cũng có lập luận y như vậy, được ưích từ Châmngôn 11:31: "Kìa, người công bình được báo đáp nơi thế thượng; phương chi kẻ hung ác và kẻ có tội!"
Người công bình còn khó được rỗi. Từ quan điểm thiên thượng, sự cứu rỗi của người ấy được mua bằng giá hết sức lớn lao. Từ nhãn quan con người, con người được truyền: "Hãy gắng sức vào cửa hẹp" (Luca 13:24). Tín đồ được dạy phải "giục các môn đồ vững lòng, khuyên phải bền đỗ ứong đức tín, và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nổi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời" (Côngvụ 14:22). Với mọi nguy hiểm và cám dỗ vây tứ phía của người Cơ Đốc, chỉ nhờ phép lạ của ân điển thiên thượng mới giữ được người cho nước Thiên đàng.
Vì cớ như vậy, số phận của những người đã chết Ưong tội lỗi họ, không chịu ăn năn và không được cứu, thì sẽ ra thể nào? Minh họa sinh động của lẽ thật này có tiong giải pháp theo từ tác phẩm của F. B. Meyer:
ước muốn sốt sắng của con người thật thánh khiết kia muốn sự chết của mình có thể đắc thắng đến nỗi những con cái chưa hoán cải của mình có thể được thuyết phục và thu hút bởi quyền năng rõ ràng của Tin Lành để được nâng đỡ và cổ vũ trong lối đi qua thung lũng đầy tôi tăm. Thay vì như vậy, trước sự hối tiếc sâu xa của người, tâm linh người đang thất thế; người bị đè nặng dưới sự sợ hãi và nghi ngờ; kẻ thù được phép tra tấn người đến tận cùng. Nhưng đấy chính là những sự kiện gây ấn tượng thâm sâu nhất cho con cái người. Người con cả nói: "Vì hết thảy chúng ta đều biết cha chúng ta đã là người tốt lành đến mức nào, thế mà chúng ta thấy những thống khổ thuộc linh của cha lại sâu nặng biết bao. Vậy thì chúng ta - là những người chưa hề lo lắng cho linh
hồn mình - không lẽ còn chờ đợi điều
ì 9 30
gì?
4:19 Phierơ quả quyết rằng những sự chịu khổ phải đúng theo ý muốn Đức Chúa Trời. Những người sốt sắng ương tôn giáo có thể chuốc lấy sự chịu khổ bởi hành động cách xốc nổi thiếu mất sự dẫn dắt của Chúa. Những người suy nghĩ ám ảnh với sự tuân đạo thì cố lôi kéo Đức Chúa Trời đến độ dẫn tới chỗ mất tôn kính. Nhưng con đường chịu khổ chân chính dành cho Cơ Đốc nhân thì dẫn tới sự vinh hiển đời đời. Như vậy, họ nên tiếp tục làm điều lành, bất luận giá phải ưả sẽ là gì đi nữa, và phó thác linh hồn mình cho Đấng Tạo Hóa thành tín.
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Dường như hơi kỳ lạ khi Phierơ ở đây lại giới thiệu Chúa là Đấng Tạo Hóa thay vì là Đấng Cứu Thế, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, hoặc Đấng Chăn Chiên. Đấng Christ là Đấng Tạo Hóa của chúng ta theo hai phương diện - chúng ta thuộc về Ngài như một phần của sự sáng tạo ban đầu và một phần của sự dựng nên mới (Êphêsô 4:24; Côlôse 3:10). Trong cả hai trường hợp, chúng ta đều là đối tượng của tình yêu và sự chăm sóc từ nơi Ngài. Điều phải lẽ duy nhất ấy là chúng ta nên phó thác chính mình cho Đấng đã dựng nên linh hồn và Đấng cứu được linh hồn chúng ta.
c. Những Lơi Khuyên Và Chào Thám (5:1-14)
5:1 Đoạn cuối này của I.Phierơ chứa đựng nhiều lời khuyên và chào thầm. Trước hết, có lời khuyên dành cho các trưởng lão. Để tỏ thẩm quyền truyền một lời khuyên như thế, Phierơ giới thiệu mình cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ, và cũng có phẩn về sự vinh hiển sẽ hiện ra. Cũng là trưởng lão -một tiếng kêu khác xa những lời tuyên bố đòi làm "giáo hoàng" của hội thánh! Người chứng kiến - Phierơ đã nhìn thấy Đấng Chăn Chiên chết thay cho chiên, và ký ức về tình yêu như thế thôi thúc ông chăm sóc cho họ với tư cách của một người chăn chiên cấp dưới thật thành tín. Người có phần - chẳng mấy chốc nữa vinh hiển sẽ ló dạng, Đấng Christ hiện ra, chúng ta sẽ hiện ra với Ngài ưong vinh hiển (Côlôse 3:4). Từ giờ cho đến lúc đó, mạng lịnh của Chúa vẫn còn nguyên: "Hãy chăn chiên ta!... Hãy chăn chiên ta!" (Giăng 21:15-17)
5:2 Các trưởng lão là những người mang tính cách Cơ Đốc trưởng thành, những người được Thánh Linh xét là đủ tư cách để Ngài trao quyền lãnh đạo thuộc linh trong hội chúng. Tân Ước xem như chấp nhận có rất đông trưởng lão - không phải một trưởng lão cho một hội thánh hay cho một nhóm các hội thánh, nhưng hai hoặc nhiều trưởng lão tại một hội chúng (Philíp 1:1). về tư cách của các trưởng lão, xem I.Timôthê 3:1-7 và Tít 1:6-9. Trong hội thánh đầu tiên ừước khi có Kinh Thánh Tân Ước dưới dạng chữ viết, các trưởng lão được các sứ đồ và các người đại diện của họ đề cử lên , nhưng chỉ sau một thời gian vừa đủ thì hội thánh mới sẽ thấy rõ ai có những phẩm cách này. Ngày nay, Cơ Đốc nhân công nhận và vâng lời những người có những phẩm chất này cùng những người thực hiện công tác của trưởng lão.
Chăn bẩy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Bầy thuộc về Đức Chúa Trời, nhưng các trưởng lão được giao trách nhiệm phục vụ như những người chăn dưới quyền. Chẳng phải bởi ép tinh, bèn là bởi vui lòng.31 Coi sóc bầy không phải là công việc mà người ta bị ép buộc vào bởi bầu cử hay bởi chỉ định. Đức Thánh Linh cung cấp gánh nặng và năng lực, và các trưởng lão phải đáp ứng bằng tấm lòng sẵn sàng. Vì vậy chúng ta đọc thấy trong I.Timôthê 3:1: "Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành." Đi kèm với sự ban năng lực thiên thượng còn phải có cả sự sẵn lòng của con người.
Chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm. Không được phép để sự
đền đáp tài chánh trở thành động cơ để làm trưởng lão. Nói như vậy không có nghĩa trưởng lão không được phép để cho hội thánh địa phương cấp lương; sự tồn tại "bậc trưởng lão trọn thời gian" như thế được nói rõ ữong I.Timôthê 5:17,18. Nhưng câu Kinh Thánh ở đây muốn nói rằng tính thần làm thuê là không phù hợp với chức vụ Cơ Đốc chân chính.
5:3 Cụm từ thứ ba trong lời khuyên của Phierơ là: chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bẩy. Các trướng lão phải là những gương tốt, chứ không phải những nhà độc tài. Họ đáng phải đi đàng trước bầy, chứ không phải ở đàng sau thúc bầy đi. Họ không được phép đối xử với bầy dường như thể bầy thuộc về họ. Điều này giáng một đòn nặng nề vào trúng tím đen của tinh thần chuyên quyền!
Rất nhiều nạn lạm dụng trong Cơ Đốc giáo giới sẽ được loại bỏ nhờ đơn sơ tuân giữ ba chỉ thị này trong câu 2, 3. Chỉ thị thứ nhất sẽ loại bỏ mọi sự miễn cưỡng. Lời dạy thứ nhì chấm dứt tính thần thương mại. Huấn thị thứ ba sẽ báo tử cho chế độ quan liêu ữong hội thánh.
5:4 Công việc của trưởng lão tiêu hao nặng nề sức lực thuộc thể và tình cảm. Trưởng lão phải thông cảm, khuyên lơn, quở ưách, dạy dỗ, kỷ luật và cảnh cáo. Nhiều lúc dường như đây là công việc chẳng được ai cảm em cả. Nhưng có lời hứa ban phần thưởng đặc biệt cho trưởng lão trung tín. Khỉ Đấng làm đẩu các kẻ chăn chiên hiện ra, người sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo. Thật lòng mà nói, chúng ta không biết nhiều lắm về những mão triều thiên Chúa hứa ban ương Kinh Thánh - mão triều thiên vui mừng (I.Têsalônica 2:19), mão ữiều thiên của sự công bình (II.Timôthê 4:8), mão ưiều thiên của sự sống (Giacơ 1:12; Khải Huyền 2:10), mão triều thiên vinh hiển. Chúng ta không biết có phải chúng sẽ là những mão ưiều thiên theo nghĩa đen để chúng ta có thể quăng chúng dưới chân Chúa; hay có phải chúng chỉ cho thấy mức độ trách nhiệm sẽ giao cho chúng ta ữong thời ưị vì của Đấng Christ (Luca 19:17- 19); hay chúng là những phương diện của tính cách Cơ Đốc mà chúng ta sẽ có ữong suốt cõi đời đời. Nhưng chúng ta thực sự biết rằng chúng sẽ bù đắp dư dật cho mọi giọt nước mắt, mọi thử thách mọi sự chịu khổ chúng ta đang chịu dưới ữần gian này.
5:5 Những người trẻ tuổi hơn, hoặc trẻ về tuổi đời hoặc ưong tuổi đức tin, đều phải phục các trưởng lão. Vì sao vậy? Vì những người coi sóc này có sự khôn ngoan từ những năm kinh nghiệm các điều thuộc về Chúa. Họ hiểu biết sâu nhiệm trong kinh nghiệm về Lời Chúa. Và họ là người Chúa đã trao trách nhiệm để chăm sóc chiên Ngài.
Mọi tín hữu phải trang sức bằng khiêm nhường; đây là một đức hạnh tuyệt vời. Moffatt nói: "Mặc lấy tạp dề của sự khiêm nhường." Rất thích hợp ' vì tạp dề là biểu hiện của đầy tớ. Một giáo sĩ đến Ấn Độ đã từng nói: "Nếu phải chọn ra hai cụm từ cần cho sự tăng trưởng tâm linh, tôi sẽ chọn hai cụm từ sau: "Tôi không biết" và "Tôi xin lỗi."
Hai cụm từ này đều là bằng chứng của sự khiêm nhường tột cùng." Hãy hình dung một hội chúng có mọi thành viên đều mang tính thần khiêm nhường này; nơi đó họ quý ứọng người khác hơn chính mình; họ đua nhau để làm ưổi hơn những công việc phục dịch; không cần phải tưởng tượng ra một hội thánh như thế; một hội thánh như thế có thể và phải là một thực tại.
Nếu không có lý do nào khác để phải khiêm nhường, thì một lý do này cũng đủ rồi: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. (Phierơ đang ừích Châmngôn 3:34 từ bản Kinh Thánh Hylạp.) Hãy suy gẫm điều đó - Đức Chúa Trời quyền năng chống cự sự kiêu ngạo của chúng ta và cương quyết bẻ gãy nó, nhưng chính Đức Chúa Trời quyền năng này lại không chống cự tấm lòng đau thương thống hối.
5:6 Lòng khiêm nhường này sẽ được bày tỏ không những đối với người khác, mà còn đối với Chúa nữa. Trong thời Phierơ, các thánh đồ đang ưải qua những đám lửa hoạn nạn. Những thử thách này, dầu không do Chúa giáng xuống, nhưng được Ngài cho phép đến. Phierơ nói, phương sách tốt nhất là khiêm nhường tiếp nhận chúng từ tay Chúa. Ngài sẽ nâng đỡ dân sự Ngài và đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc họ lẽn.
5:7 Tín hữu được đặc ân trao mọi lo 'ắng mình cho Chúa với lòng vững tín chắc chắn rằng Ngài săn sóc họ. Một lần nữa, Phierơ đang trích Cựu Ước từ bản Kinh Thánh Hylạp (Thithiên 55:22).
J. Sidlow Baxter nói rõ rằng có hai toại lo lắng ở đây:
Có loại lo lắng, qua những chữ: "Trao mọi điều lo lắng ("care") mình cho Ngài"; và có sự lo lắng chăm sóc đầy trìu mến, qua những chữ: "Ngài hay săn sóc ịcare") anh em." Mọi sự lo lắng đầy sợ hãi ("anxious care") của chính chúng ta luôn luôn là sự lo lắng chăm sóc đầy trìu mến ị"affectionate care") bất tuyệt của Cứu Chúa chúng ta. 32
Không cần phải lo lắng; chúng ta không cần phải mang lấy những gánh nặng ấy khi Chúa sẵn lòng và có thể gánh chúng thay ta. Lo lắng thật vô ích; nó không giải quyết được nan đề đâu. Lo lắng là tội lỗi. Một vị truyền đạo từng nói: "Lo lắng là tội lỗi vì nó phủ nhận sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời; nó tuyên bố rằng Đức Chúa Trời không biết việc Ngài đang làm. Nó phủ nhận tình yêu của Chúa; nó nói Ngài không quan tâm. Và lo lắng cũng phủ nhận quyền năng của Đức Chúa Trời; nó nói rằng Ngài không thể giải cứu tôi khỏi bất kỳ điều nào đang khiến tôi lo lắng." Điều quan trọng đáng phải suy nghĩ đấy chứ!
5:8 Dầu chúng ta không nên lo lắng, nhưng phải tiết độ và tỉnh thức, vì chúng ta có kẻ thù hết sức mạnh mẽ là ma qui. Tiết độ có nghĩa biết suy nghĩ nghiêm túc, có phương pháp tiếp cận thực tế với đời sống, thông minh đối với những mưu kế của Satan. Pentecost nói rất hay:
Cá nhân nào không công nhận bản tánh hay đặc tánh của thể gian, người nào không để ý đến những mục đích và những trận tấn công của kẻ thù chúng ta, là Ma Quỉ, thì họ mới có thể sống
nổi trong cách sống vô tâm hoặc thiếu nghiêm túc. Nhưng đối với người nhìn xem sự sống đứng như cách Chúa Jêsus thấy, thì phải có một thái độ hoàn toàn mới, một quan điểm hoàn toàn mới đặc trưng bởi sự tiết độ.33
Cũng phải tỉnh thức không ngừng, chuẩn bị sẵn để đáp ứng mọi tấn công của kẻ ác. ỏ đây, kẻ thù được mô tả là sư tử rống, tìm kiếm người nào nó nuốt được. Ma quỉ có nhiều tư thế khác nhau. Đôi khỉ nó đến giống như rắn, tìm cách nhử người ta vào sự bại hoại đạo đức. Có lúc giả dạng làm thiên sứ sáng láng, cố gắng lừa gạt người ta ừong lãnh vực thuộc linh. ổ đây, là sư tử rống, quyết chí khủng bố dân sự Chúa qua sự bắt bớ.
5:9 Chúng ta không đầu hàng sự giận dữ của nó. Trái lại, chúng ta chống cự nó qua sự cầu nguyện và Lời Chúa. Tự bản thân chúng ta không có sức mạnh để chống đối nó, nhưng khi đứng vững trong đức tin mình, biết vững tâm nương cậy Chúa, chúng ta có thể chống cự nó.
Một trong những mưu kế của Satan là khiến chúng ta ngã lòng qua ý nghĩ cho rằng những sự chịu khổ của chúng ta là độc nhất vô nhị. Khi chúng ta ưải qua lửa hoạn nạn, dễ để ngất đi trước ý kiến sai lầm cho rằng không ai khác gặp nhiều hoạn nạn như mình. Phierơ nhắc chúng ta nhớ anh em Cơ Đốc của chúng ta trẽn khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình.
5:10 Chiến thắng thật Ưong khi bị bắt bớ chính là nhìn thấy Đức Chúa Trời ở đàng sau hậu trường, Ngài đang tiến hành những ý định tuyệt vời của
Ngài. Bất luận thử thách của chúng ta là gì đi nữa, trước hết chúng ta vẫn phải nhớ Ngài là Đức Chúa Trời ban mọi ơn. Danh hiệu trìu mến này của Chúa chúng ta nhắc nhở cách Ngài đối đãi không căn cứ ừên sự xứng đáng của chúng ta, nhưng trên ý nghĩ đầy tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Bất luận thử thách của chúng ta có khủng khiếp đến đâu đi nữa, chúng ta vẫn luôn luôn có thể tạ ơn Chúa vì mình không ở ứong địa ngục, là nơi chúng ta đáng phải vào.
Sự yên ủi mạnh mẽ thứ nhì ấy là: Ngài đã kêu gọi chúng ta đến sự vinh hiển đời đời của Ngài. Điều này giúp chúng ta có thể nhìn vượt qua những hoạn nạn trong đời này để thấy lúc mình sẽ được ở với Chúa và sẽ giống Ngài đời đời. Cứ nghĩ xem! chúng ta được nhặt ra khỏi đống phế liệu và được kêu gọi đến sự vinh hiển đời đời của Ngài!
Sự an ủi thứ ba ấy là hoạn nạn chỉ tạm mà thôi. Khi so sánh với sự vinh hiển đời đời, những hoạn nạn trong đời này chỉ là thoáng qua.
Sự khích lệ cuối cùng ấy là: Đức Chúa Trời dùng sự chịu khổ để dạy dỗ và trui rèn tính cách Cơ Đốc của chúng ta. Ngài đang huấn luyện cho chúng ta cai trị. Bốn phương diện của tiến ưình rèn luyện được nêu ra trong câu này.
Trọn vẹn - thử thách khiến tín hữu trở nên mạnh mẽ và xứng đáng; chúng cung cấp những yếu tố cần thiết ương tính cách của tín hữu để khiến tâm linh người ưưởng thành.
Vững vàng - sự chịu khổ khiến Cơ Đốc nhân càng ổn định hơn, có khả
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năng giữ gìn lời tuyên xưng tốt lành, và càng chịu đựng áp lực giỏi hơn. Đây cũng chính là lời Chúa Jêsus phán với Phierơ: "... Hãy làm cho vững chí anh em mình" (Luca 22:32).
Thêm sức - Satan cố ý dùng bắt bớ để làm tín hữu suy yếu và mòn mỏi, nhưng lại bị phản tác dụng. Bắt bớ thêm sức cho tín hữu chịu đựng.
Làm cho ổn định ("settle" - bản Việt Ngữ không ghi chữ này) - động từ liên hệ với chữ "nền tảng" trong nguyên văn. Đức Chúa Trời muốn mọi tín hữu được ữồrig vững vàng vào nơi chắc chắn trong Con Ngài và trong Lời Ngài.
Lacey nói:
Sự chịu khổ không thể tránh khỏi cửa đời sống Cơ Đốc luôn luôn sinh ra đồng một kết quả phước hạnh trong tính cách của tín hữu; nó sẽ tinh luyện đức tin, điều chỉnh tính cách, vững lập, thêm sức và làm cho vững vàng dân sự Chúa.u
5:11 Khi xét đến phương cách kỳ diệu mà Chúa dùng để loại bỏ sự bắt bớ và sự chịu khổ vì vinh hiển Ngài và vì ích lợi cho chúng ta, chẳng lấy gì làm lạ khi Phierơ tuôn ra bài ca chúc tồn này: "Nguyền xin quyển phép về nơi Ngài, đời đời vô cùng! Amen." Chỉ có một Đấng như thế mới xứng đáng nhận sự vinh hiển; chỉ có Ương đôi tay của một Đấng như thế thì quyền phép mới được an toàn!
5:12 Sinvanh (chắc cũng chính là người tên Sila, hình thức rút gọn của tên gọi này), là người anh em trung tín, người được Phierơ đọc cho viết bức thơ Này, và chắc là sứ giả đã đem thơ đi. Mục tiêu của Phierơ trong thơ này là để bảo đảm cho những tín hữu kiều ngụ rải rác rằng đức tin Cơ Đốc mà họ đang tin theo chính là đức tin thật - hay như cách ông nói, là ơn thật của Đức Chúa Trời. Có lẽ trong lò lửa thử thách, họ bị cám đỗ để thắc mắc liệu trước đây họ đi theo Cơ Đốc giáo như vậy thì có đúng không. Phierơ tuyên bố rằng họ đã đúng. Họ đã tìm được lẽ thật của Đức Chúa Trờivằ nên đứng vững ương đó.
5:13 Hội thánh cùa các người được chọn, tại thành Babylôn, chào anh em, con tôi là Mác cũng vậy.
Không thể nói chắc chắn câu "hội thánh của các người được chọn tại thành Babylôn" muốn nói đến ai hay điều gì. Một số cách giải nghĩa chính như sau: (1) "Tình anh em" (2:17; 5:9). Trong Hy văn, danh từ trừu tượng này lại thuộc giống cái. (2) Vợ của Phierơ. (3) Phụ nữ nổi bật nào đó tại địa phương. Cũng không thể biết "Babylôn" muốn nói đến điều gì. Có thể là: (1) Thành phố nổi tiếng bên sông ơphơrát, nơi đó có nhiều người Do Thái; (2) Một đồn quân mang cùng tên này trên bờ sông Nỉle (không chắc có như vậy); (3) Rôma. Trong sách Khải Huyền, thành Babylôn thường được hiểu là nói đến Rôma (17:1-9; 18:10,21).
Thắc mắc thứ ba nảy sinh khi nói đến Mác. Đây có phải là con của chính Phierơ theo phần xác, hay ông đang nói đến Giăng Mác, tác giả của sách Tin Lành? Có nhiều khả năng là Giăng Mác hom. Nếu đúng như vậy, thì chúng ta còn phải xác định xem liệu Mác là con trai của Phierơ vì cớ Phỉerơ đưa Mác đến với Đấng Christ, hay chữ "con" chỉ nói đến mối quan hệ tâm linh gần gũi
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giữa một trưởng lão với một Cơ Đốc nhân trẻ tuổi hem. Từ ngữ Phỉerơ dùng chỉ về một người "con"35 không phải là chữ Phaolô dùng để mô tả mối quan hệ thuộc linh của mình với Timôthê và Tít, và phù hợp với lời truyền khẩu xưa rằng sách Tin Lành rất sinh động của Mác được căn cứ trên những câu chuyện kể lại do chính Phỉerơ đích thân chứng kiến.
5:14 Vị trưởng lão kết thúc với mạng lịnh và lời chúc phước. Mạng lịnh là: "Hãy lấy cái hôn yêu thương mà chào nhau." Bổn phận của tình yêu anh em chính là trật tự thường trực cho hội thánh, dầu phương cách biểu hiện tình yêu ấy ra có thể khác nhau trong các nền văn hóa và các thời đại.
Lời chúc phước là: "Nguyền xin sự bình an ở cùng hết thảy anh em trong Đấng Chrỉst!" Đây là một từ ngữ yên tịnh để dùng cho các thánh đổ đang bị bão tố dập vùi, những người đang chịu hoạn nạn vì cớ đanh Đấng Christ. Đấng Christ đang thầm thì sự bình an cho bầy chiên được mua bởi huyết Ngài khi họ chịu khổ vì Ngài giữa một xã hội đầy biến loạn.
Sự chết còn che bóng trên chúng ta và trên sự bình an, bình an trọn vẹn, của chúng ta chăng?
Chúa Jêsus đã phá diệt sự chết và quyền lực của nó.
- Edvvard H. Bickersteth
CHÚ THÍCH
x{\:2) Có những hình thức nên thánh khác nữa diễn ra về sau. Khi một người được tái sanh, người này được nên thánh về mặt địa vị vì người ở "trong Đấng Christ" (Hêbơrơ 10:10, 14). Trong suốt cuộc đời Cơ Đốc, người đáng phải kỉnh nghiệm sự nên thánh thực tiễn, tức là tiến ứình ngày càng trở nên giống Đấng Christ hơn (I.Phierơ 1:15). Trên Thiên đàng, người sẽ đạt đến sự nên thánh ưọn vẹn, vì sẽ không bao giờ phạm tội nữa (Côlôse 1:22). Xem phần Phụ Lục về Sự Nên Thánh sau Hêbơrơ2:ll.
2(1:8) Đại đa số các thủ bản Hy văn ghi là "biết" (eidotes) hơn là ghi "thấy" (idontes). Ý nghĩa ra từ đó thì cũng gần như nhau; tức là trước đó họ vẫn chưa đích thân làm quen với Chúa Jêsus ưên trần gian.
3(1:8) Wỉlliam Lincoln, Lectures ôn the Fỉrst and Second Epistles of Peter, ứang21.
4(1:12) Ibid., ừang 23.
5(1:13) J. H. Jowett, The Redeemed Family of God, trang 34.
6(1:17) Lincoln, Lectures, trang 30.
7(1:20) Ibid., ừang33.
8(1:21) w. T. p. Wolston, Simon Peter: His Life and Letters, ữang 270.
9(1:22) Bản Kinh Thánh Phê Bình (NU) không ghi "nhờ Thánh Linh."
10(1:23) Chú thích cuối trang Ương R w. Grant, "Ì Peter," The Numerical Bỉble, Hebrews to Revelation, ữang 149.
11 (1:23) Bản Kinh Thánh NU không có chữ "đời đời."
12(2:2) Bản Kinh Thánh Alexandrian (NU trong chú thích cuối Ưang của bản NKJV) ghi là "lớn lên đến sự cứu rỗi." Tuy nhiên, cách ghi như vậy không gây chút nghi ngờ nào về sự bảo đảm của sự cứu rỗi.
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13(2:6) Tiếng Hylạp của Kinh Thánh: lithon [đá) akro- [ở trên đỉnh) gõnỉaion (của góc), nên ở đây có nghĩa là đá góc nhà, hay là hòn đá trên đỉnh.
14(2:7) Bản Kinh Thánh NU ghi là "không tin" (động từ) thay cho "không vâng lời," nhưng vì tín vào Tin Lành cũng được gọi là vâng lời Tin Lành, nên ý nghĩa cũng như nhau.
15(2:12) Cách dịch theo nghĩa đen là cao thượng hoặc đáng yêu (noble hoặc lovely, Hy văn là kalos, xem chữ trong Anh ngữ calligraphy, chữ viết đẹp).
16(2:12) Charles R. Erdrnan, The General Epistles, trang óố.
17(2:12) Jowett, Redeemed Family, trang 88, 89.
18(2:13) Leslie T. Lyall, Red Sky át Night, Ừang81.
19(2:ló) F. B. Meyer, Tried by Fire, trang 91.
20(2:25) Từ ngữ Hy văn là episkopos, "người coi sóc" hoặc "giám mục."
21 (3:2) George Muller, trong một tạp san định kỳ nhan đề The Word, do Richard Burson biên soạn, không rõ ngày xuất bản, ưang 33-35.
22(3:4) Meyer, Tried, ữang 117.
22[3:7) Charles Bigg, A Critical and Exegetícal Commentary ôn the Epistles of St. Peter and St. Jude (ICC), trang 155.
24(3:8) Thay vì "nhã nhặn" (philophrones), bản văn NU ghi là "khiêm nhường" (tapeinophrones). cả hai đều là những đức tính rất tốt và phù hợp với văn mạch; phải chọn chữ nào là nguyên văn sẽ tùy thuộc vào quan điểm của người ấy về phép phê bình bản văn của Tân Ước. ỏ đây, chúng ta đi theo truyền thống của bản KJ.
25(3:15) Bản văn NU ghi là: "Đấng Christ là Chúa" thay vì chữ "Chúa là Đức Chúa Trời." Điều này sẽ gợi ý Đấng Christ của Tân Ước chính là Jehovah Sabaoth của Cựu Ước.
26(4:ó) Albert Barnes, Notes ôn the New Testament: James. Peter, John and Jude, trang 191.
27(4:14) Bản văn NU thiếu câu cuối cùng của câu 14. Vì "đậu trên anh em" và "được tôn vinh hiển" cả hai đều tận cùng bằng những mẫu tự giống y như nhau ương Hy văn (-etai) nên rất dễ để vô tình bỏ sót. Về mặt chuyên môn, đây được gọi là sự bỏ qua bởi "homoeoteleuton" (kết thúc tương tự).
28(4:ló) F. B. Meyer, Tried by fỉre, ưang 27.
29(4:16) G. Campbell Morgan, Searchlights from the Word, trang 3Ố6.
30(4:18) Meyer, Tried, trang 180-181.
31 (5:2) Bản Kinh Thánh NU ghi là: "theo ý Đức Chúa Trời" thay vì chữ "bới vui lòng." Cách lý giải truyền thống của bản KJ và NKJV là "chẳng bởi cưỡng bách" (được tìm thấy trong bản văn TR và bản văn đại đa số) phù hợp với văn mạch tốt hơn nhiều.
32(5:7) J. Sidlow Baxter, Awake, My Heart, trang 294. Cách chơi chữ rất hay của truyền thống KJ không có ương nguyên văn Hylạp, trong đó hai chữ "cares" là những chữ không liên quan với nhau. Cách chơi chữ này xuất hiện từ bản Tân Ước Anh ngữ được in ra đầu tiên (1526), là công khó của dịch giả
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nổi bậc và nhà tuân đạo của Tôn Giáo Pháp Đình, là Wiiliam Tyndale (1484-1536). Bản Kinh Thánh của ông ghi là: "Quăng hết mọi sự lo lắng của anh em cho Ngài: vì Ngài lo lắng cho anh em."
33(5:8) J. Dwight Pentecost, Your Ađ-versary the Devil, ữang 94.
34(5:10) Harry Lacey, God and the Nations, trang 92.
35(5:13) Từ ngữ Hy văn thông thường là huios; Phaolô dùng chữ teknon, nguyên văn là "con được sinh ra" (là "trẻ em" ương tiếng Tô Cách Lan (hoặc một đứa con được sinh ra).
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THƠ THỨ HAI CỦA PHIERƠ

Giới Thiệu
"Thơ Phierơ Thứ Hai toát ra Đấng Christ và chờ đợi sự hoàn thành chung cuộc
của Ngài."	- E. G. Homrighausen
I. Vị Trí Độc Đáo Trong Kinh Thánh
Câu trích giới thiệu trên đây đặc biệt có ý nghĩa vì tác giả câu ưích cũng giống như rất nhiều người ngày nay -không chấp nhận Phierơ đã viết thơ này. Ông cũng thừa nhận rằng "điều chúng ta có ở đây mang tính cách và tinh thần của Phierơ."1 Mỉa mai thay, hai câu tuyên bố này tóm lược rất súc tích đóng góp độc đáo của thơ Il.Phierơ.
Giữa cảnh tối tăm lấn lướt của sự bội đạo, bức thơ ngắn ngủi này nhìn hướng tới Sự Hiện Đến của Chúa chúng ta. Đây là hồi tướng cá nhân về cuộc đời và cá tánh của Phierơ, thế nhưng nó thực sự toát ra Đấng Christ cho những ai chịu để bức thơ ngắn ngủi này tự lên tiếng.
li. Quyền Tác Giả
Học giả Tân Ước bảo thủ hàng đầu người Mỹ gần đây có nói: "Thơ Phierơ Thứ Nhì, giống như Đaniên và Êsai trong Cựu Ước, chính là nơi chúng ta tách riêng những người đàn ông ra khỏi những cậu bé xét về tính chánh thống nghiêm nhặt Ương sự phê bình Kinh Thánh." Thường thường, các nhà giải nghĩa hiện đại thậm chí còn không tìm cách bác bỏ quyền tác giả thơ Il.Phierơ của Phierơ; họ thừa nhận Phierơ không viết thư này chính là một sự thực đã chứng minh rồi. Còn nhiều nan đề Nghiêm trọng nữa Ương việc chấp nhận sách này là xác thực chẳng khác gì bất kỳ sách nào khác của Tân Ước, nhưng dứt khoát những nan đề đó không vững mạnh như cách người ta giới thiệu chúng đâu.
Bằng Chứng Ngoại Tại
vẫn chưa thể tập trung lại những câu ưích thường lệ của Polycarp, Ignatius và Irenaeus, để binh vực cho thơ Il.Phierơ. Tuy nhiên, như các hội thánh đầu tiên đã dạy, nếu thơ Giuđe viết dựa theo ILPhierơ, thì chúng ta có lời khẳng định từ thế kỷ thứ nhất về thơ H.Phierơ ương thơ tín Giuđe (xem phần Giới Thiệu thơ Giuđe). Học giả Zahn người Đức nghĩ chúng ta không cần thêm ngoại chứng nào nữa. Tiếp sau Giuđe, Origen là người đầu tiên ữích thơ ILPhierơ, và sau ông là Methodius ở Olympus (người tuân đạo dưới thời Hoàng Đế Diocletian) và Fumilỉna ở Caesarea. Eusebius thừa nhận đại đa số Cơ Đốc nhân chấp nhận thơ Il.Phierơ, ương khi chính ông vẫn còn nhiều điểm nghi ngờ.
Bộ Kinh Điển Muratorian thiếu thơ Il.Phierơ - nhưng cũng thiếu cả thơ I.Phierơ, và hơn nữa đấy là một văn kiện rời rạc từng mảnh. Tuy Jerome biết cỏ nhiều nghi ngờ về tính xác thực của thơ Il.Phierơ, nhưng ông cùng những giáo phụ hàng đầu khác, là Athanasius, và Augustine, đã chấp nhận thơ này là
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xác thực. Toàn bộ hội thánh cũng có đồng ý kiến như vậy mãi đến thời cải Chánh.
Vì sao thơ Il.Phierơ có ngoại chứng yến hơn các sách khác đến như vậy? Trước hết, thơ này rất ngắn, dường như chưa được sao chép rộng rãi, và không chứa nhiều tài liệu độc đáo. Không có nhiều tư liệu độc đáo lại chính là lập luận để hậu thuẫn cho thơ: các sách của những người theo tà giáo luôn luôn bổ sung thêm giáo lý mâu thuẫn với giáo lý của các sứ đồ hoặc ít nhất cũng bổ sung một cách kỳ quặc. Có lẽ điều này gợi ý nguyên nhân chính khiến người ta lo ngại về thơ Il.Phierơ trong những thế kỷ đầu tiên: có rất nhiều "ngụy kinh" (các tác phẩm giả mạo) giả danh Phỉerơ để quảng bá các tà giáo của Trí Huệ phái, chẳng hạn như "Sách Khải Thị của Phierớ."
Cuối cùng, điều quan ừọng cần biết là tuy Il.Phierơ là một ứong rất nhiều sách bị một số người thắc mắc (antilegomena - sách của Tân Ước chưa được kinh điển và còn bị tranh cãi), nhưng chưa hề bị hội thánh nào bác bỏ như một sách giả mạo.
Bằng Chứng Nội Tại
Những người bác bỏ quyền tác giả của Phierơ nhấn mạnh sự khác biệt trong bút pháp thơ I.Phierơ và Il.Phierơ. Jerome giải thích sự khác biệt này là do Phỉerơ sử dụng một viên thư ký khác. Tuy nhiên, khác biệt giữa thơ I.Phierơ và thơ ILPhierơ thực ra không lớn như khác biệt giữa hai thơ tín so với phần còn lại của Tân Ước. Cả hai thơ tín này đều sử dụng vốn từ ngữ phong phú đặc sắc và có rất nhiều điểm trùng hợp với các bài giảng của Phierơ trong Côngvụ và những biến cố ương đời sống ông.
Những câu nhắc đến các biến cố trong quá khứ Phierơ có Ưong sách này đã được sử dụng để cả ủng hộ lẫn phản đối quyền tác giả truyền thống. Những người bác bỏ quyền tác giả của Phierơ nói rằng đáng ra phải có nhiều ám chỉ bóng gió hơn nữa-, người khác lại bảo có quả nhiêu điều đến nỗi không thể không đo một kẻ giả mạo hoạch định ra! Nhưng vì cớ gì lại đi giả mạo một sách như thế này? Tuy những người bác bỏ tính xác thực có rất nhiều sáng kiến để nỗ lực đưa ra các lý thuyết, nhưng chưa có lý thuyết nào là thỏa đáng cả.
Nhưng khi nghiên cứu thơ Il.Phierơ, chúng ta có rất nhiều nội chứng cho thấy Phierơ thật sự là tác giả:
Trong 1:3, tác giả nói các tín hữu đã được kêu gọi bởi chính sự vinh hiển và nhân đức của Chúa. Điều này đưa chúng ta ướ về với Luca 5:8, là nơi vinh hiển Chúa áp đảo Phierơ đến nỗi ông kêu lên: "Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội."
Khi tác giả đưa ra phương thuốc đế nhờ đó có thể không bao giờ vấp ngã (1:5-10), chúng ta lập tức nghĩ đến sự vấp ngã của Phierơ, và nỗi đau buồn do lần vấp ngã đỏ đem lại.
Đoạn 1:14 mang ý nghĩa đặc biệt. Tác giả đã được chính Chúa Jêsus nói cho biết về sự chết của mình. Điều này phù hợp hoàn toàn với Giăng 21:18,19, ưong đó Chúa cho Phierơ biết ông sẽ bị giết trong lúc tuổi già.
Trong câu 13-15 của đoạn Ì, những chữ "nhà tạm" (lều tạm) và "đi" (ra khỏi - exodus) là cả hai chữ được Luca
dùng ữong câu chuyện Sự Hóa Hình (Luca 9:31-33).
Một ữong những bằng chứng thuyết phục nhất rằng Phierơ viết thơ này là việc nhắc đến Sự Hóa Hình ương 1:16-18. Tác giả đã có mặt trên núi thánh này. Điều này có nghĩa tác giả hoặc là Phierơ, Giacơ, hoặc Giăng (Mathiơ 17:1). Bức thơ thứ nhì này tuyên bố do Phierơ viết (1:1), chứ không do Giacơ hoặc Giăng viết.
Trong 2:14,18, chúng ta thấy những chữ "dỗ dành." Chúng ra từ chữ deleagõ - "bắt bằng lưới." Đó là vốn ngữ vựng của một ngư phủ, và như vậy đặc biệt phù hợp với Phierơ.
Trong 3:1, tác giả nói đến thơ trước, có thể là I.Phierơ. Ông cũng nói ương 3:15 về Phaolô bằng những từ ngữ rất riêng tư, là việc mà chắc chắn một vị sứ đồ có thể làm được.
Chữ cuối cùng có thể nói về kinh nghiệm của Phierơ được tìm thấy trong 3:17: những chữ "sự vững vàng" ra từ cùng một gốc với chữ "làm cho vững chí" mà Chúa Jêsus đã dùng Ương Luca 22: 32. "Đến khỉ ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình." Chữ này cũng xuất hiện như là chữ "vững vàng" Ương I.Phierơ 5:10 và "chắc chắn" trong Il.Phierơ 1:12.
Cuối cùng, cũng giống như ương các thơ tín mục vụ, chúng ta nghĩ lời lên án những kẻ bội đạo cách sắc bén cùa Phierơ đã gây ra phần lớn sự thù %h của thời hiện đại đối với thư H.Phierơ với tư cách sản phẩm đích thực về đời sống và ngòi viết của sứ đồ.
Khi nghiên cứu thơ này, chúng ta có thế tìm thấy nhiều nội chứng khác nữa liên kết thơ với Sứ Đồ Phỉerơ. Nhưng điều quan trọng là chúng ta hướng đến thơ này để xem Chúa đang phán gì với mình.
III.	Thời Điểm Viết
Thời điểm viết thơ Il.Phierơ hiển nhiên phụ thuộc vào tính xác thực của thơ. Những người tín đây là thơ giả mạo thì chọn một số thời điểm nào đó ở thế kỷ thứ nhì. Vì chúng ta kết luận hội thánh đã đúng khi công nhận thơ Il.Phierơ là kinh điển - cả từ quan điểm lịch sử lẫn quan điểm thuộc linh - nên chúng ta sẽ xác định một thời điểm ít lâu trước khi Phierơ qua đời (67 hoặc Ó8 S.C.), tức là vào năm 60 hoặc 67.
IV.	Bối Cảnh Và Chủ Để
Hai tuyến tư tưởng chính đối kháng nhau đã thể hiện rõ từ sớm ương cấu trúc bức thơ của sứ đồ: lời tiên tri (1:19- 21) và thói phóng đãng (đoạn 2). Phierơ đã nhìn thấy xa nơi chân ười bóng dáng những giáo sư giả sẽ truyền "những đạo đối làm hại" chịu chấp nhận những nếp sống buông tuồng và phóng đãng. Đây là những người nhạo báng ý về sự đoán xét sắp tới (3:1- 7). Điều được cho thấy là tương lai ương thời Phierơ thì thơ Giuđe xem là đã lẻn vào rồi (câu 4). Khi Cơ Đốc giáo giới đánh mất lòng yêu mến sự hiện đến của Đấng Christ và ở yên trong thế gian (dưới thời Constantine và tiếp sau đó), những nguyên tắc đạo đức của hội thánh đã tuột dốc rất nhanh. Điều đó cũng đúng cho ngày hôm nay. Sự thức tỉnh mối quan tâm đến chân lý trong lời tiên tri ở thế kỷ mười chín nay đang tàn lụi dần ương rất nhiều giới - và nếp
sống buông tuồng ương một số hội để viết ra chân lý hết sức cần thiết này thánh chứng tỏ Phỉerơ đã được soi dẫn   cho toàn bộ kỷ nguyên Cơ Đốc.
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CHÚ
I. LỜI CHÀO THĂM (1:1,2)
1:1 Simôn Phỉerơ tự giới thiệu mình là tôi tớ và sứ đổ của Đức Chúa Jẽsus Chrỉst. Chúng ta sửng sốt ngay lập tức trước tính đơn sơ và khiêm nhường của ông. Ồng làm tôi tớ bởi tự ý mình chọn; làm sứ đồ bởi sự chỉ định thiên thượng. Ông không sử dụng những danh xưng hợm hĩnh hay những biểu tượng của địa vị cao. Ông chỉ công nhận bổn phận của mình để phục vụ Cứu Chúa phục sinh với tấm lòng biết ơn.
Toàn bộ những điều chúng ta biết về những người nhận thơ tín này ấy là họ đã lãnh phần đức tin đồng quỹ báu như của Phierơ và các đổng nghiệp ông. Có thể điều này cho thấy ông đang viết cho những tín hữu ngoại bang, và đại ý là họ đã nhận đồng một đức tin như của những ngườPDo Thái tin Chúa, một đức tin tuyệt đối không hề khiếm khuyết. Toàn bộ những ai được cứu bởi ân điển của Chúa thì đều được chấp nhận như nhau trước mặt Ngài, bất luận họ là người Do Thái hay ngoại bang, nam hay nữ, nô lệ hoặc tự chủ.
Đức tin muốn nói đến mọi điều họ đã nhận lãnh khi tin theo đạo Đấng Christ. Ông tiếp tục giải thích đức tin
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này chính là bởi sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của Cứu Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ. ông muốn nói rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn công bình khi ban phần đức tin của địa vị bình đẳng cho những ai tín vào Chúa Jêsus. Sự chết, chôn và sống lại của Đấng Christ cung cấp cơ sở công bình để Đức Chúa Trời dựa vào đó ban ơn cho những tội nhân đến với Ngài qua đức tín. Món nợ tội lỗi đã được trả đầy đủ và giờ đây Đức Chúa Trời có thể xưng công bình tội nhân gian ác nào tín vào Con Ngài.
Danh xưng Đức Chúa Trời chúng ta và Cứu Chúa là Jêsus Christ là một trong rất nhiều danh xưng của Tân Ước để chỉ ra thần tánh tuyệt đối của Đức Chúa Jêsus. Nếu Ngài không phải là Đức Chúa Trời, thì những từ ngữ này chẳng cỏ ý nghĩa gì cả.
1:2 Lời cầu thay cao quý của vị sứ đồ cho độc giả ấy là nguyên xỉn ân điển và sự bình an được gia thêm cho họ trong sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jẽsus, là Chúa chúng ỉa. ông muốn họ có sự nhận biết này bới ơn nâng đỡ và ban quyền năng của Chúa trong nếp sống hàng ngày. Ồng muốn
tấm lòng họ được canh giữ bới sự bình an của Đức Chúa Trời, là bình an vượt quá mọi sự hiểu biết. Nhưng không phải điều này được ban ra với liều lượng rất nhỏ! ông khao khát những ơn phước này được gia thêm gấp bội về số lượng, chứ không phải gia thêm những phần rất ít.
Làm sao những phước hạnh này được gia thêm gấp bội? Chính là ồ trong sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jẽsus, là Chúa chúng ta.
Chúng ta càng biết rõ về Chúa, thì càng kinh nghiệm ân điển và sự bình an. Chúng ta muốn ở trong nơi kín đáo của Đấng Chí Cao hơn là nhưng chuyến thăm viếng ngẫu hứng đến đó. Ai sống trong đền thánh hom là những noi ngoại thành thì tìm thấy bí quyết về ân điển và bình an của Chúa.
li. LỜI KÊU GỌI PHÁT TRIỂN TÍNH CÁCH Cơ ĐỐC VỮNG MẠNH (1:3-21)
1:3 Phân đoạn này đáng phải vô cùng thú vị đối với mọi Cơ Đốc nhân vì nó cho chúng ta biết cách để khỏi vấp ngã trong đời này và cách để chúng ta bảo đảm được cho vào nơi khải hoàn trong đời sau.
Trước hết, chúng ta được bảo đảm rằng Đức Chúa Trời dự bị đầy đủ trọn vẹn cho chúng ta có đời sống thánh khiết. Kinh Thánh cho biết sự dự bị này tè bằng chứng của quyền phép Ngài: Quyển phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ỉa mọi điểu thuộc về sự sống và sự tin kính. Quyền năng Ngài cứu chúng ta lúc đầu thể nào, thì quyển năng Ngài cũng ban sức mạnh cho chúng ta sống cuộc đời thánh khiết kể từ đó trỏ đi thể ấy. Thứ tự là: trước hết là sự sống, sau đó đến sự tín kính. Tin Lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu ra khỏi án phạt của tội lỗi và cứu khỏi quyền lực của tội lỗi, khỏi sự đoán phạt và ô uế.
Mọi điểu thuộc về sự sống và sự tin kính bao gồm công tác thầy tể lễ thượng phẩm của Đấng Christ, chức vụ của Thánh Linh, hoạt động của các thiên sứ vì cớ chúng ta, sự sống mới chúng ta nhận được khi hoán cải, và sự dạy dỗ của Lời Đức Chúa Trời.
Quyển phép để sống cuộc đời thánh khiết xuất phát từ chỗ biết Đấng... gọi chúng ta. Như quyển phép thiên thượng của Ngài là nguồn của sự thánh khiết, thì sự hiểu biết về Ngài là kênh dẫn. Nhìn biết Ngài tức là có sự sống đời đời (Giăng 17:3), và tấn tới trong sự thông biết Ngài là tấn tới Ương sự thánh khiết. Càng biết rõ Ngài, chúng ta càng trở nên giống Ngài hom.
Sự kêu gọi chúng ta là một trong những chủ đề ưa thích nhất của Phierơ. Ông nhắc chúng ta nhớ: (1) Chúng ta đã được gọi ra khỏi tối tăm để vào nơi sáng láng lạ lùng của Ngài (I.Phierơ 2:9). (2) Chúng ta đã được kêu gọi để bước theo dấu chân Đấng Christ trên con đường chịu khổ (I.Phierơ 2:21). (3) Chúng ta đã được gọi lấy chúc phước để báo đáp lại sự rủa sả (I.Phierơ 3:9). (4) Chúng ta được gọi đến vinh hiển đời đời của Ngài (I.Phierơ 5:10). (5) Chúng ta được gọi bởi sự vinh hiển và nhân đức (ILPhierơ 1:3). Câu Kinh Thánh cuối này muốn nói rằng Ngài gọi chúng ta bằng cách bày tỏ cho chúng ta thấy những điều kỳ diệu về Thân Vị của Ngài. Saulơ xứ
Tạtsơ được kêu gọi trên đường đến Đamách khỉ ông nhìn thấy vinh hiển của Đức Chúa Trời. VỊ môn đồ này đã làm chứng rằng: "Tôi nhìn vào mặt Ngài, và mọi điều nào không giống như Ngài được hủy đi mãi mãi." Người đã được kêu gọi bởi sự vinh hiển và nhân đức của Ngài.
1:4 Bao gồm Ương số "mọi điều" được quyền phép của Đức Chúa Trời ban cho để phát ưiển đời sống thánh khiết còn có lời hứa rất quý rất lớn trong Kinh Thánh. Người ta tính có ít nhất 30.000 lời hứa trong Kinh Thánh. John Bunyan đã nói: "Con đường sự sống dày đặc những lời hứa của Đức Chúa Trời đến nỗi không thể nào tiến một bước mà không giẫm lên một lời hứa."
Lời hứa của Đức Chúa Trời là điều chót Ương bảy điều quý được Phierơ đề cập ương các thơ tín của mình. Đức tín chúng ta quý hơn vàng (I.Phierơ 1:7). Huyết Đấng Christ là quý báu (I.Phierơ 1:19). Đấng Christ, là Hon Đá sống, là quý trước mặt Đức Chúa Trời (I.Phỉerơ 2:4). Ngài cũng quý với tư cách đá góc nhà (I.Phierơ 2:6). Ngài là quý đối với mọi người tin (I.Phierơ 2:7). Vật ữang sức không hề hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng là rất quý trước mặt Đức Chúa Trời (I.Phierơ 3:4). Và cuối cùng, lời hứa của Đức Chúa Trời là rất quý (ILPhiercr 1:4).
Hãy nghĩ đến một số lời hứa có liên hệ đến đời sống thánh khiết. (1) Được buông tha khỏi quyền thống trị của tội lỗi (Rôma ỏ: 14). (2) Ân điển có đầy đủ (Il.Côrinhtô 12:9). (3) Quyền năng để vâng theo các mạng lịnh Ngài (Philíp 4:15). (4) Chiến thắng ma quỉ (Giacơ 4:7). (5) Lối thoát khi bị cám dỗ (I.Côrinhtô 10:13). (ó) Sự tha tội khi chúng ta xưng tội (I.GỈăng Ì :9) - và cũng được Chúa quên tội nữa (Giêrêmi 31:34). (7) Được Chúa trả lời khi chúng ta kêu cầu (Thỉthiên 50:15).
Chẳng lấy gì làm lạ khi Phierơ nói những lời hứa của Đức Chúa Trời là rất quý và rất lớn! Những lời hứa này giúp tín hữu có thể thoát khỏi hư nát của thế gian bởi tư dục đến. Chứa hứa ban mọi điều chúng ta cần để chống cự cám dỗ. Khi những thèm khát đàm mê đến, chúng ta có thể nắm lấy những lời hứa. Chúng giúp chúng ta có thể thoát khỏi hư nát của thế gian - tội tình dục của thế gian, sự say sưa, ô uế, sự khốn khổ, bội phản và những xung đột của thế gian.
Khía cạnh tích cực ấy là bởi chính những lời hứa này, chúng ta có thể trô thành người dự phẩn bổn tánh Đức Chúa Trời. Điều này chủ yếu xảy ra vào thời điểm hoán cải. Rồi khi chúng ta sống vui hưởng thực tiễn điều Chúa đã hứa, chúng ta ngày càng được ưở nên giống hình ảnh của Ngài hơn. Chẳng hạn, Ngài hứa rằng khi chúng ta càng suy nghĩ về Ngài, chúng ta sẽ càng trớ nên giong Ngài (ií.Côrinhtô 3:18). Chúng ta khiến lời hứa này trở thành hiện thực bằng cách đọc Lời Chúa, nghiên cứu Đấng Christ đúng như Ngài được bày tỏ Ương Kinh Thánh, và bước theo Ngài. Khi làm như vậy, Thánh Linh biến đổi chúng ta trở nên hình ảnh của Ngài từ mức vinh hiển này lên mức vinh hiển cao hơn.
1:5 Câu 3 và 4 cho thấy Chúa đã ban cho chúng ta mọi điều cần có cho
nếp sống thiên thượng. Vì Ngài đã ban rồi, nên chúng ta phải siêng năng ưau dồi. Chúa không bắt chúng ta phải thánh khiết ưái với ý muốn của chúng ta hoặc không cần sự dự phần của chúng ta. về phần chúng ta, phải có lòng khao khát, quyết tâm và kỷ luật.
Trong quá ưình phát triển tính cách Cơ Đốc, Phierơ xem như đã có đức tin rồi. Suy cho cùng, ông đang viết cho Cơ Đốc nhân - cho những người đã vận dụng đức tin cứu rỗi nơi Chúa Jêsus. Vì vậy ông không bảo họ phải trang bị đức tin; ông xem như họ đã có đức tin ấy rồi.
Điều cần thiết là đức tin được bổ sung đầy đủ bởi bảy yếu tố của sự thánh khiết, không phải là thêm lần lượt hết yếu tố này đến yếu tố khác, nhưng là luôn luôn thể hiện mọi ơn ấy.
Thân phụ của Tom Olson thường đọc phân đoạn này cho các con ưai mình như sau:
Hãy gắng sức thêm cho đức tin các con sự nhân đức hay can đảm của Đavít; thêm cho can đảm của Đavít sự học thức của Salômôn; thêm cho học thức của Salômôn sự nhịn nhục của Giáp; thêm cho nhịn nhục của Giáp sự tin kính của Đaniên, và thêm cho sự tin kính của Đaniên tình yêu thương anh em của Giônathan; và thêm cho tình yêu anh em của Giônathan lòng yêu mến cửa Giăng.2
Lenski đề nghị:
Danh sách bảy đức hạnh này được săp xếp có quy chiêu đến các tiên tri giả (2:1) và đến phương cách họ sống theo đức tin giả bộ của họ. Thay cho sự đáng khen, các tiên tri giả cung cấp sự hổ nhục; thay cho kiến thức, sự mù quáng; thay cho tiết độ, là đời sống buông tuồng trụy lạc; thay cho sự bền đỗ làm lành, họ bền đỗ trong điều ác; thay cho sự tin kính, là không tin kính; thay cho tình thân thiện anh em, họ không ưa thích con cái Đức Chúa Trời; còn tình yêu thương chân thật thì họ hoàn toàn không có chút nào cả.3
Đặc điểm thứ nhất là nhân đức. Có thể đức hạnh này muốn nói đến sự kỉnh kiến, đời sống nhân đức, hoặc đạo đức xuất sắc dầu những đặc điểm này dường như được nói đến về sau qua chữ "sự tín kính." Cũng có thể sự nhân đức ở đây nói đến sự can đảm thuộc linh trước mặt thế gian đầy thù địch, sức mạnh để đứng lên binh vực lẽ phải.
Chúng ta nghĩ đến sự can đảm của những người tuân đạo. Tổng Giám Mục Cranmer nhận lịnh phải ký vào bản từ bỏ đức tín nếu không sẽ bị lên giàn thiêu. Lúc đầu ông từ chối, nhưng rồi dưới áp lực hết sức lớn lao, bàn tay phải của ông đã ký vào bản từ bỏ đức tin. về sau, ông nhận ra sai lầm của mình và thông báo cho những tay đao phủ đốt lửa lên. Theo lời yêu cầu của ông, đôi tay ông được cởi trói. Lúc đó ông liền đưa bàn tay phải vào lửa và nói: "Chính bàn tay này đã ký, nên nó phải bị hình phạt trước tiên. Bàn tay này đã phạm tội! Bàn tay phải không xứng đáng này đáng phải bị hư mất!"4
Phải thêm cho sự can đảm sự học thức, đặc biệt là sự hiểu biết chân lý thuộc linh. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của nghiên cứu Lời Chúa và vầng theo những giáo huấn thiêng liêng của Lời Ngài.
Càng thuộc nhiều lời Jêsus ban trao,
Luôn luôn thâm giao với vua trên cao;
Tai nghe Jêsus khuyên dạy ngọt ngào,
Thuộc tôi mấy câu thánh ngôn dịu
sao.
- Eliza E. Hewitt
Qua hiểu biết trong kinh nghiệm về Kinh Thánh, chúng ta phát triển được điều Erdman gọi là "những kỹ năng thực tiễn trong các chi tiết của Cơ Đốc giáo."
1:6 Đức Chúa Trời kêu gọi mỗi một Cơ Đốc nhân bước vào đời sống có kỷ luật. Có người đã định nghĩa đây là sức mạnh kiểm soát của ý chí dưới sự vận hành của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Phải có kỷ luật trong sự cầu nguyện, kỷ luật trong nghiên cứu Kinh Thánh, kỷ luật trong việc sử dụng thì giờ, kỷ luật Ưong việc kiềm chế những thèm muốn của thân thể, kỷ luật trong nếp sống hy sinh.
Phaolô đã vận dụng sự tiết độ như thế. "Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió; song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng" (I.Côrinhtô 9:26,27).
Audubon, một nhà tự nhiên học vĩ đại, đã sẵn lòng chịu sống thiếu tiện nghi triền miên để học biết nhiều hơn về thế giới và chim. Chúng ta hãy nghe Robert G. Lee thuật lại:
Ông kể những tiện nghỉ thoải mái thuộc thể của mình chẳng đáng so vào
đâu với thành công trong công tác của ông. Ông thu mình nấp bất động hàng giờ trong bóng tối và sương mù, cảm thấy mình được tưởng thưởng rất hậu nếu sau hàng tuần chờ đợi như thế, ông nắm được thêm một sự kiện nữa về một con chim duy nhất nào đó. Ông hầu như đứng ngập trong nước tù đọng đến cổ, hầu như nín thở, đang khi vô số rắn độc bơi ngang mặt, và những con cá sấu to lớn bơi qua bơi lại trước sự theo dõi yên lặng của ông.
"Chuyện đó chẳng dễ chịu chút nào," ông vừa nói, khuôn mặt vừa sáng ngời nhiệt tình, "nhưng có sao đâu? tôi đã có tấm hình của con chim đó." Ông chịu làm như vậy để có được một bức hình của con chim kia}
Vì cớ tấm gương của những người khác, vì nhu cầu cấp bách của thế giới đang hư mất, vì hiểm họa chính bản thân đang làm chìm đắm lời chứng của mình, nên chúng ta phải tự giữ kỷ luật để Đấng Christ có được điều tốt nhất của đời sống chúng ta.
Phải thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, tức là kiên nhẫn chịu đựng bắt bớ và nghịch cảnh. Chúng ta cần được nhắc luôn rằng đời sống Cơ Đốc chính là lời thách thức phải chịu khổ. Khởi sự trong ánh vinh quang vẫn chưa đủ; chúng ta phải bền đỗ bất chấp mọi nghịch cảnh nữa. Quả là ý kiến phỉ thực tế khỉ cho rằng Cơ Đốc giáo là loạt bất tận những từng ưảỉ cao ngất trên đỉnh núi. Có cả những thông lệ nhàm chán hàng ngày, những công việc tạp dịch, hoàn cảnh đầy thất vọng, nỗi đau khổ đắng cay, kế hoạch vỡ tan. Nhịn nhục là nghệ thuật chịu đựng và cứ tiếp tục tiến lên để đối diện với mọi điều có vẻ như đang chống lại chúng ta.
Đức hạnh kế tiếp là sự tin kính. Đời sống của chúng ta phải ịĩở nên giống như Chúa, có nghĩa là phải ở Ưong con đường thánh khiết thực tiễn. Phải có phẩm chất siêu nhiên Ưong nếp ăn ở của chúng ta để người khác sẽ biết chúng ta là con cái của Cha ưên ười; và hình ảnh gia đình này phải rõ ràng đến độ không thể nhầm lẫn vào đâu được. Phaolô nhắc chúng ta: "... Sự tín kính là ích lợi mọi việc, vì có lời hứa về đời này và đời sau nữa" (I.Timôthê 4:8).
1:7 Tình yêu thương anh em khiến thế gian nhận biết chúng ta là môn đồ của Đấng Christ: "Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta" (Giăng 13:35).
Tình yêu thương anh em dẫn đến lòng yêu mến cả nhân loại. Chủ yếu đây không phải vấn đề của cảm xúc, nhưng của ý chí. Đây không phải là sự ngây ngất đa cảm để nếm ừải, nhưng là một mạng lịnh phải vâng theo. Theo ý nghĩa của Tân Ước, lòng yêu mến mang tính siêu nhiên. Người chưa tin Chúa không thể yêu mến đúng như cách Kinh Thánh truyền dạy, vì người ấy không cỏ sự sống thiên thượng. Phải có sự sống thiên thượng mới yêu được kẻ thù mình và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình. Lòng yêu mến tự thể hiện ưong sự ban cho. Chẳng hạn: "Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban..." (Giăng 3:16). "Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó..." (Êphêsô 5:25). Chúng ta có thể bày tỏ lòng yêu mến của mình bằng cách ban cho thì giờ, tài năng, của cải và cả đời sống mình cho người khác nữa.
T. E. McCully là thân phụ của Ed McCully, một ương năm giáo sĩ ưẻ tuổi bị người da đỏ Auca giết tại Ecuador. Một đêm nọ khi chúng tôi đang cùng quỳ gối với nhau, ông cầu nguyện: "Lạy Chúa, xin cho con sống lâu đủ để nhìn thấy những con người này được cứu, là những người đã giết các chàng trai của chúng con, để con có thể choàng tay ôm lấy họ và nói cho họ biết con yêu họ vì họ đã yêu Đấng Christ của con." Đó là tình yêu Cơ Đốc - khi bạn có thể cầu nguyện như thế cho những kẻ đã giết chết chính con trai mình.
Bảy đức hạnh này tạo thành một tính cách Cơ Đốc tuyệt vời như quả cầu nam ngọc trên vương miện vậy.
1:8 Trên con đường môn đồ hóa, một là tiến tới, hai là đang thối lui -không hề có chuyện đứng yên tại chỗ. Tiến lên thì có sức mạnh và an ninh; rút lui thì gặp nguy hiểm và thất bại.
Không bền đỗ phát ưiển tính cách Cơ Đốc thì dẫn đến cằn cỗi, không kết quả, mù quáng, thiển cận và hay quên.
Ỏ dưng. Chỉ đời sống nào ở trong mối tương giao với Chúa thì mới thật sự có kết quả. Sự dẫn dắt của Thánh Linh loại bỏ hoạt động ồ dưng và bảo đảm có hiệu quả tối đa. Nếu không, chúng ta đang đánh gió, hoặc đang may mà không có chỉ.
Không kết quả. Có thể cỏ sự nhận biết đáng kể về Chúa Jẽsus Christ thế nhưng vẫn không kết quả trong sự hiểu biết đó. Không thực hành điều chúng ta biết thì dứt khoát dẫn đến cảnh ở dưng. Tình trạng cứ nhận hoài nước chảy vào mà không cho nước chảy ra đã giết chết Biển Chết, và tình trạng đó cũng giết
chết việc sinh kết quả trong lãnh vực thuộc linh nữa.
1:9 Cận tìiị. Có nhiều mức độ khiếm thị khác nhau mà người ta nói đến như là bị mù. Cận thị ở đây xác định rõ hình thức đui mù, ữong đó con người sống cho hiện tại hom là cho tương lai. Người này bị ám ảnh với của cải vật chất đến nỗi bỏ bê những vấn đề thuộc linh.
Mù. Người nào thiếu bảy đặc điểm liệt kê trong câu 5-7 thì là người mù. Người ấy không biết đâu là trọng tâm trong đời sống. Người ấy thiếu sự phân biệt các giá trị thuộc linh thật. Người sống trong thế giới tối tăm của những cái bóng.
Quên. Cuối cùng, người nào thiếu bảy đức hạnh trên thì quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Chân lý về sự cứu chuộc người không còn kiểm soát được người nữa. Người quay ưở lại với hướng đi mà người đã từng được giải cứu khỏi đó. Người đang đùa với tội lỗi vốn gây ra sự chết của Con Đức Chúa Trời.
1:10 Và như vậy Phierơ khuyên độc giả khẳng định sự kêu gọi và chọn lựa mình. Đây là hai phương diện trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. sự lựa chọn nói đến sự chọn lựa đời đời và tối thượng của Ngài để chọn những cá nhân thuộc về Ngài. Sự kêu gọi nói đến hành động của Ngài Ương cõi thời gian để thể hiện rõ sự chọn lựa. Sự chọn lựa chúng ta xảy ra trước khi sáng thế; sự kêu gọi chúng ta xảy ra khi chúng ta hoán cải. Về trình tự thời gian, sự chọn lựa đến trước, sau đó đến sự kêu gọi.
Nhưng ừong từng trải con người, chúng ta nhận thức được về sự kêu gọi của Ngài trước, sau đỏ mới nhận thấy mình được chọn ừong Đấng Christ từ cõi đời đời.
Chúng ta không thể làm cho sự kêu gọi và chọn lựa mình được chắc chắn hơn mức đã vốn có rồi; không bao giờ ngăn cản được ý định đời đời của Chúa đâu. Nhưng chúng ta có thể khẳng định chúng bằng cách ngày càng trớ nên giống Chúa hơn. Bằng cách thể hiện ra trái Thánh Lỉnh, chúng ta cỏ thể cung cấp bằng chứng không nhầm lẫn vào đâu được rằng mình thật sự thuộc về Ngài. Đời sống thánh khiết chứng tỏ thực tại sự cứu rỗi chúng ta.
Sống thánh khiết sẽ giữ chúng ta khỏi vấp ngã. Đây không phải là vấn đề vấp ngã vào sự hư mất đời đời; công tác Đấng Christ đã giải thoát chúng ta khỏi nơi đó rồi. Đúng hem, câu này nói đến sự vấp ngã vào tội lỗi, hổ nhục hoặc bị bỏ đi. Nếu không tấn tới ương các sự thuộc về Chúa, chúng ta đang có nguy cơ làm đắm chìm đời sống mình. Nhưng nếu bước đi ữong Thánh Linh, chúng ta sẽ được thoát khỏi tình trạng bị loại khỏi công tác phục vụ Ngài. Đức Chúa Trời canh giữ những Cơ Đốc nhân nào tiến lên phía trước cho Ngài. Hiểm họa nằm trong cảnh ở dưng và đui mù thuộc linh.
1:11 Trong sự tấn tới thuộc linh liên tục không những có sự an toàn, mà còn có lời hứa cho vào cách rộng rãi ương nước đời đời của Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa và Cứu Chúa của chúng ỉa. ỏ đây, Phierơ không nói đến sự kiện chúng ta được vào, nhưng nói đến
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phương cách được vào. Cơ sở duy nhất để được vào nước Thiên đàng chính là đức tín nơi Đức Chúa Jêsus Christ. Nhưng một số người sẽ được cho vào cách rộng rãi hơn người khác. Sẽ có nhiều mức độ phần thưởng. Và phần thưởng nói đến ớ đây tùy thuộc vào mức độ người ấy ưở nên giống với Cứu Chúa.
1:12 Khi suy xét những hàm ý hiện tại và đời đời của đề tài này, Phierơ quyết định cứ tiếp tục nhắc nhở tín hữu tầm quan ưọng của việc phát ưiển tính cách Cơ Đốc. Dẫu đã biết rồi, họ vẫn cần được nhắc liên tục. Chúng ta cũng vậy. Dầu chúng ta biết rõ ràng và chắc chắn trong lẽ thật, vẫn luôn có nguy cơ một phút lơ đãng hoặc một giờ bị quên đi. Vì vậy lẽ thật này phải được lập đi lập lại liên tục.
1:13 Không chỉ là ý định, mà Phierơ còn có bổn phận phải thức tỉnh các thánh đồ qua những lời nhắc nhở thường xuyên chừng nào ông còn sống trên đời. Càng gần cuối đời, ông cảm thấy càng phải mạnh mẽ giữ cho tâm linh họ khỏi ngủ gục.
1:14 Chúa đã cho Phierơ biết ông sẽ chết và cách ông sẽ chết (Giăng 21:18,19). Nhiều năm đã ữôi qua. Vị sứ đô cao tuổi biết ngày qua đời của mình đã rất gần rồi. Sự hiểu biết này càng tăng thêm động cơ khiến ông quyết tâm chăm lo phúc lợi thuộc linh của dân sự Chúa chừng nào ông còn trên đời.
Ong nói sự chết của mình là bỏ nơi ơ trên trần gian này của mình hay rời khỏi thân thể hay "nhà tạm" (Bản Anh ngữ là "lều") của mình. Lều là nơi ở tạm cho du khách thể nào, thì thân thể cũng là cấu trúc chúng ta ở tạm Ưong lúc đang hành hương trên đất thể ấy. Khi qua đời, chiếc lều này bị hạ xuống. Tại lúc Sự Cất Lên, thân thể sẽ được sống lại và biến hóa. Trong hình thức đời đời và vinh hiển, thân thể được nói đến như một tòa nhà hay một căn nhà (Il.Côrinhtô 5:1).
Sự kiện Phierơ biết mình sẽ chết không vô hiệu hóa sự thật Đấng Christ sắp tái lâm đón rước các thánh đồ này, như thỉnh thoảng cỏ người vẫn nghĩ. Hội thánh thật luôn luôn chờ đợi Đấng Christ đến bất cứ giây phút nào. Chỉ bởi sự khải thị đặc biệt mà Phierơ mới biết mình không còn sống lúc Chúa ưở lại.
1:15 Không những sứ đồ cương quyết đích thần nhắc nhỏ các thánh đồ về tầm quan trọng của sự tấn tới thuộc linh, ông còn sắp xếp để muốn lưu lại lời nhắc nhở dưới hình thức chữ viết lâu dài. Qua chữ viết của ông, tín hữu có thể tự nhắc nhở họ bất cứ lúc nào. Kết quả là các thơ tín của Phierơ đã soi sáng lối đi của những nam nữ tín hữu trong hơn mười chín thế kỷ qua đến nay, và sẽ tiếp tục soi sáng như thế cho đến khỉ Cứu Chúa chúng ta ữở lại. Cũng có lời truyền khẩu đáng tín cậy rằng sách Tin Lành Mác về cơ bản là sự hồi tưởng của nhân chứng ừực tiếp từ vị lãnh tụ thuộc linh của Mác, tức Sứ đồ Phierơ.
Tầm quan Ưọng của mục vụ viết lách được nói rõ tại đây. Chữ viết sẽ còn mãi. Qua những lời viết ra, chức vụ của một người vẫn cứ tiếp tục tuy thi thể người đã nằm dưới mộ.
Chữ "đi" Phierơ dùng ỏ đây chính là chữ từ đó chúng ta có "xuất hành."
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Cũng chính chữ này được dùng mô tả sự chết của Đấng Christ trong Luca 9:31. Chết không phải là ngừng hiện hữu, nhưng là sự khởi hành từ nơi này sang nơi khác.
Những câu Kinh Thánh này có giá trị đặc biệt cho chúng ta vì chúng cho thấy đâu là điều quan trọng đối với một người của Đức Chúa Trời đang sống ương bóng của sự chết. "Điều tôi đã nói" (Bản Anh ngữ là "những điểu này") xuất hiện bốn lần - câu 8,9,12 và 15. Chân lý trọng đại và cơ bản của đức tín Cơ Đốc có giá trị lớn lao khi nhìn từ biên giới của thế giới đời đời.
1:16 Những câu kết thúc của đoạn Ì nói đến tính chắc chắn của việc Đấng Christ sẽ trở lại trong vinh hiển. Phierơ trước hết nói đến tính chắc chắn từ lời chứng của các sứ đồ, sau đó nói đến tính chắc chắn của lời tiên tri. Dường như thể Phỉerơ đứng chung với Tân Ước và Cựu Ước mà bảo độc giả phải bám chắc lời làm chứng thống nhất này vậy.
Ông nhấn mạnh rằng lời làm chứng của các sứ đồ căn cứ trên sự kiện có thực, chứ không phải ưên huyền thoại. Họ không theo những chuyện khéo đặt để hay những huyền thoại khi cho độc giả biết quyển phép và sự đến của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.
Sự kiện cụ thể được ông trưng dẫn ra đây chính là Sự Hóa Hình của Đấng Christ trên núi. Có ba sứ đồ chứng kiến - Phierơ, Giacơ và Giăng. Quyển phép và sự đến là một cách nói văn chương để bảo: "Sự hiện đến trong quyền phép," hoặc "sự hiện đến đầy quyền năng." Sự Hóa Hình là sự duyệt trước việc Đấng Christ đến trong quyển phép để cai trị trên toàn trái đất. Điều này được nói rõ ương câu chuyện Mathiơ thuật lại biến cố này. Trong Mathiơ 10:28, Chúa Jêsus phán: "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong các ngươi đứng đây, có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy Con người ngự đến ương nước Ngài." Chính những câu Kinh Thánh kế tiếp (17:1-8) mô tả Sự Hóa Hình. Trên ngọn núi này, Phierơ, Giacơ và Giăng đã nhìn thấy Chúa Jêsus trong đồng một vinh hiển mà Ngài sẽ có khi cai trị suốt một ngàn năm. Trước khi qua đời, ba sứ đồ này đã nhìn thấy Con Người trong vinh hiển của vương quốc hầu đến của Ngài. Vi vậy, những Lời Chúa phán trong Mathiơ Ì ố:28 được ứng nghiệm ừong 17:1-8.
Giờ đây, Phierơ nhấn mạnh rằng câu chuyện các sứ đổ kể về Sự Hóa Hình không dựa ưên những chuyện khéo đặt để (Hy văn là "những huyền thoại"). Đây chính là từ ngữ một số nhà thần học hiện đại đang dùng để công kích Kinh Thánh. Họ đề nghị chúng ta nên "giải trừ thần thoại" cho Kinh Thánh. Bultmann nói về "yếu tố thần thoại" ương Tân Ước. John A. T. Robinson kêu gọi Cơ Đốc nhân phải nhận ra rằng phần lớn Kinh Thánh chứa đựng những thần thoại:
Trong thế kỷ vừa qua, đã có một bước tiến lên phía trước tuy đau đớn nhưng đìa khoát để công nhận rằng Kình Thánh thật sự chứa đựng "thần thoại," và công nhận rằng đây ỉà một hình thức quan trọng của chân lý tân giáo. Người ta dần dần công nhận -bởi hầu hết mọi người ngoại trừ những người theo phái chánh thông cực đoan, rằng các câu chuyện của Sáng Thê Ký
kể về Sự Sáng Thế và Sự Sa Ngã là những sự trình bày tượng trưng các chăn lý sâu xa nhất về con người và vũ trụ trong hình thức thần thoại chứ không phải lịch sử, dầu vậy những câu chuyện ấy là hợp lý cho vấn đề đó. Thực ra, điều thiết yếu để binh vực chân lý Cơ Đốc chính là nhận ra và khẳng định những câu chuyện này không phải là lịch sử, và do đó không cạnh tranh với những câu chuyện khác về nhân loại học hoặc vũ trụ học. Giờ đây chúng ta có thể thấy, những ai không phân biệt được điều này thì đã trở thành con rối trong tay của Thomas Huxley và những bạn hữu của ông ta.7
Để bác bỏ lời lên án về những huyền thoại, Phỉerơ nêu ba bằng chứng về Sự Hóa Hình: lời chứng của mắt thấy, lời chứng của tai nghe, và lời chứng của sự hiện diện đích thân.
Về phần mắt thấy, các sứ đổ đã chính mắt thấy sự oai nghiêm Ngài. Giăng làm chứng: "Ngôi Lời đã ưỏ nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha" (Giăng 1:14).
1:17 Rồi có lời làm chứng của tai nghe. Các sứ đồ đã nghe tiếng Đức Chúa Tròi phán: "Nẩy là Con yêu dấu của ta, flẹp lòng ta mọi đường." Lời nói thành tiếng để tôn trọng Chúa Jêsus đã đến với Ngài từ nơi Tôn Trọng Vinh Hiển, tóc là từ đám mây vinh quang chói sáng, gọi là Shekinah, là vinh quang làm biếu tượng về sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
1:18 Khi nói đến Giacơ, Giăng và chính mình, Phierơ nhấn mạnh họ đã nghe rõ ràng tiếng phán cứa Đức Chúa Trời khỉ họ cùng ở với Chúa trên hòn núi thánh. Đây là lời làm chứng của ba nhân chứng, mà theo Mathỉơ 18:16 là có thẩm quyền và có năng lực.
Cuối cùng, Phierơ thêm lời chứng của sự hiện diện đích thâm Chúng tôi ở với Ngài trên hòn núi thánh. Đây là một tình huống có thật trong đời sống; không thể nghi ngờ gì về điều đó.
Chúng ta không biết về ngọn núi đã diễn ra Sự Hóa Hình. Nếu có thể xác định được ngọn núi đó, thì bây giờ chắc đã ngổn ngang các đền thờ trên đó.8 Núi này được gọi là ngọn núi thánh không phải vì nó vốn là thiêng liêng cố hữu rồi, nhưng vì được biệt riêng ra làm địa điểm dành cho một biến cố thiêng liêng.
1:19 Nhân đó chúng tôi Gàng tin lời các Đấng tiên tri chắc chắn hơn. Cấc
tiên tri Cựu Ước đã báo trước Đấng Chrỉst hiện đến ừong quyền phép và vinh hiển lớn. Các biến cố ừên ngọn Núi Hóa Hình đã làm chắc chắn những lời tiên tri đó. Điều các sứ đồ nhìn thấy đã không gạt bỏ các lời tiên tri Cựu Ước sang một bên cũng không khiến chúng càng chắc chắn hơn, nhưng chỉ đem thuần thêm lời khẳng định những lời dự ngôn kia. Các sứ đồ được nhìn thoáng trước về vinh hiển vương quốc tương lai của Đấng Christ.
Bản dịch của F. w. Grant cho phần còn lại của câu 19 rất bổ ích. "... Anh em nên chú ý lời đó (như cái đèn soi sáng ương nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc) ừong lòng anh em." Để ý cách Grant sử dụng dấu ngoặc đơn. Theo bản dịch của
ông, chúng ta nên liên kết "chú ý" với "trong lòng anh em." Nói cách khác, ương lòng chúng ta phải chú ý. Trong bản NKJV và nhiều bản dịch khác ghi là: ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em, và câu này gây ra nhiều khó khăn thực sự trong lối giải nghĩa.
Lời tiên tri là sự sáng đang chiếu soi. Bóng ảm đạm hay nơi tối tăm là thế gian. Buổi bình minh báo hiệu chấm dứt Thời Đại Hội Thánh hiện tại này (Rôma 13:12). Sao mai mọc mô tả Đấng Christ đến rước các thánh đồ Ngài. Như vậy, nghĩa của phân đoạn này ấy là chúng ta nên luôn luôn giữ lời tiên tri trước mắt mình, chất chứa nó trong lòng mình, vì đó sẽ là sự sáng trong thế gian tối tăm này cho đến chừng thời đại này chấm dứt và Đấng Christ hiện ra trong các đám mây để rước dân sự đang chờ đợi Ngài về quê hương trên Thiên đàng.
1:20 Trong hai câu cuối của đoạn này, Phierơ nhấn mạnh những câu Kinh Thánh tiên ưi phát xuất từ Đức Chúa Trời chứ không từ con người; chúng được soi dẫn cách thiên thượng.
Chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh thánh lấy ý riêng giải nghĩa được (hay "nguồn gốc," chú thích bên lề). Câu này đã làm xuất hiện những lối giải thích rất khác nhau. Một số lối giải thích thật phi lý, như quan điểm cho rằng việc giải nghĩa Kinh Thánh là quyền của mình giáo hội mà thôi còn cá nhân đừng nên nghiên cứu Kinh Thánh!
Các lối giải thích khác có thể là những tuyên bố đúng, dầu vậy không phải là ý nghĩa của phân đoạn này. Chẳng hạn, đúng là đừng nên giải nghĩa bất kỳ một câu nào tự riêng nó, nhưng phải dựa vào văn mạch và văn mạch của toàn bộ phần Kinh Thánh còn lại.
Nhưng ở đây, Phierơ đang đề cập đến nguồn gốc của lời tiên tri, chứ không phải phương cách giải nghĩa sau khi lời tiên ữi đó được ban ra. Ý chính ở đây là: khi tiên tri ngồi xuống viết ra, họ đã không cung cấp lời giải nghĩa theo ý riêng về các biến cố hay những kết luận của riêng họ. Nói cách khác, lời giải nghĩa9 không nói đến việc giải nghĩa Lời Chúa của những người Ương vòng chúng ta, là người đã có Kinh Thánh dưới dạng văn viết; đúng hơn, câu này nói đến phương cách mà Lời Đức Chúa Trời đã xuất hiện lúc ban đầu. D. T. Young viết:
Vì vậy khi hiểu đúng, khúc Kỉnh Thánh này khẳng định Kinh Thánh không phải của con người trong nguồn gốc tối hậu của nó. Đây là cách giải nghĩa của Đức Chúa Trời, chứ không phải của con người. Chúng ta thường nghe về những câu nào đó của Kinh Thánh như là đại diện cho quan niệm của Đavít, hay quan niệm của Phaolô, hay quan niệm của Phierơ. Thế nhiờĩg nếu nói cho nghiêm túc, chúng ta không hề có quan niệm của con người trong những Tác Phẩm Thánh ấy. Đây hoàn toàn là lời giải nghĩa của Đức Chúa Trời về các sự việc. Không có lời tiên tri nào đại diện lối giải nghĩa của một cá nhân nào: con người đã nói ra khi họ được Đức Thánh Linh cảm động.10
Cách dịch thành "nguồn gốc" Ưong chú thích ngoài lề của bản NKJV do đó là hoàn toàn chính xác, và chúng ta tin chữ đó là tốt nhất trong văn mạch.
1:21 Câu này khẳng định lời giải thích vừa nêu trong câu 20. Vì chẳng hể có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra. Có người nói: "Những điều họ viết ra không phải là sự pha chế những ý kiến riêng của họ, và đó cũng không phải là kết quả từ trí tưởng tượng, sự thông sáng hay phỏng đoán của con người."
Sự thực ấy là "bởi Đức Thánh Linh cảm động mà những người thánh của Đức Chúa Trời đã nói ra."11 Bằng cách nào đó mà chúng ta không hiểu đầy đủ được, Chúa đã hướng dẫn những con người này về chính những chữ cần phải viết ra, thế nhưng Ngài không làm hỏng cá tính hay bút pháp của trước giả. Đây là một trong những câu chìa khóa của Kinh Thánh nói về sự soi dẫn thiên thượng. Giữa thời kỳ rất nhiều người đang phủ nhận thẩm quyền của Kinh Thánh, điều quan trọng là chúng ta phải đứng vững binh vực sự soi dẫn từng lời và toàn phần của Lời không sai lạc ữong Kinh Thánh.
Với chữ sự soi dẫn từng lời, chúng ta muốn nói rằng những chữ được viết ra trong nguyên bản bởi hem bốn mươi trước giả là những chữ đã được Đức Chúa Trời hà hơi (xem I.Côrinhtô 2:13). Đức Chúa Trời không ban một bố cục tống quát hay một số ý cơ bản sau đó để cho tác giả viết thêm những cụm từ theo cách họ muốn. Chính những từ ngữ họ viết ra đã được Đức Thánh Linh ban cho.
Với sự soi dẫn toàn phẩn chúng ta ttuốn nói toàn bộ Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời ban phát như nhau từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Đây là Lời của Đức Chúa Trời (xem II.Timôthê 3:16). Với chữ "không sai lạc" chúng ta muốn nói Lời của Đức Chúa Trời ra từ đó là hoàn toàn không mắc lỗi lầm nào ương nguyên bản, không những ữong giáo lý, mà còn trong lịch sử, khoa học, niên đại và mọi lãnh vực khác.
HI. BÁO TRƯỚC Sự DẤY LÊN CỦA CÁC GIÁO SƯ GIẢ (Đoạn 2)
2:1 ở cuối đoạn Ì, Phierơ nói các tiên ừi Cựu Ước ,là những người đã nói ra Kinh Thánh, không phải viết bởi ý riêng của họ, nhưng theo như Đức Thánh Linh cảm động. Giờ đây ông nói ngoài các tiên ừi thật của thời kỳ Cựu Ước, còn có tiên tri giả nữa. Trong kỷ nguyên Cơ Đốc đã có những giáo sư thật thì cũng sẽ có những giáo sư giả nữa.
Các giáo SƯ giả này ở bên ương hội thánh. Họ làm ra vẻ như những người phục vụ Tin Lành. Điều này khiến hiểm họa lại càng lớn hơn nữa. Nếu họ đến rõ ràng từ bên ngoài và tuyên bố là những người vô thần hay người bất khả ưi, người ta sẽ đề phòng. Nhưng họ là bậc thầy trong nghệ thuật lừa gạt. Họ cầm Kinh Thánh và sử đụng những cụm từ chánh thống - dầu vậy sử dụng những cụm từ đó để nói đến một điều hoàn toàn khác. Viện trướng một chủng viện thần học tự do công nhận chiến lược này như sau:
Các hội thánh thường thay đổi niềm tin quyết mà không chính thức từ bỏ những quan điểm mà trước kia họ tận tụy đi theo, và những nhà thần học của họ thường tìm nhiều cách giữ gìn sự tiếp nối với quá khứ thông qua những lôi giải thích trở lại.
w. A. Criswell mô tả các giáo sư giả như sau:
Một người ăn nói ngọt ngào, ân cần niềm nở, duyên dáng, có vẻ học giả và tuyên bố là bạn của Đấng Christ. Người đứng giảng trên tòa giảng của hội thánh, viết nhiều sách uyên bác, xuất bản nhiều bài xã luận trong các tạp chí tôn giáo. Người này tấn công Cơ Đốc giáo từ bên trong. Người này biến hội thánh và trường học trở thành nơi ở cho mọi loài chim ô uế và đáng ghét. Người làm cho bữa ăn lên men với giáo lý cửa phái Sađusê}2
Người ta tìm thấy các giáo sư giả này ở đâu? Có thể đề cập những nơi thấy họ hiển nhiên nhất là ở ương:
Tin Lành Tự Do và Tân Chánh Thống
Công Giáo Lamã Tự Do
Duy Nhất Thần Giáo và Phổ Thông Thuyết
Chủ Thuyết Russellism (Giêhôva Chứng Nhân) Đạo Mormon Cơ Đốc Khoa Học
Trường Phái Hiệp Một của Cơ Đốc Giáo (Unity School of Christianity)
Christadelphianism
Chủ Thuyết Armsưongism ("Radio Church ofGod")
Tuy tuyên bố là người phục vụ sự công bình, họ bí mật truyền bá những tà giáo làm hại đến linh hồn kèm bên cạnh giáo lý chân chính của Kinh Thánh. Đây là sự pha lẫn cố ý lừa dối giữa cái giả và cái thật. Chủ yếu, họ rêu rao một hệ thống những câu nói phủ nhận. Đây là một số những lời phú nhận có thể tìm thấy giữa vòng những nhóm được liệt kê ưên đây:
Họ phủ nhận sự soi dẫn từng lời và toàn phần của Kinh Thánh, giáo lý Ba Ngôi, thần tánh của Đấng Christ, sự giáng sinh bởi nữ đồng ưinh, và sự chết của Ngài trong tư cách Đấng Thay Thế cho tội nhân. Họ đặc biệt hăng hái phủ nhận giá trị đòng huyết đã đổ ra của Chúa. Họ phủ nhận sự phục sinh ương thân thể của Chúa, phủ nhận hình phạt đời đời, sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, sự có thật của các phép lạ ương Kinh Thánh.
Các lời dạy dỗ giả dối phổ thông ngày nay là:
Thuyết Kenosis - tà giáo cho rằng Đấng Christ đã tự bỏ khỏi Ngài các thuộc tánh của thần tánh. Điều này có nghĩa Ngài có thể phạm tội, có thể phạm sai lầm, và v.v...
Sản phẩm hoang tưởng "Đức Chúa Trời đã chết," thuyết ưến hóa, sự cứu rỗi phổ thông, ngục luyện tội, những lời cầu thay cho kẻ chết, V.V..
Tội lỗi tột cùng của các giáo sư giả ấy là họ chối bỏ ngay cả Chúa là Đấng đã chuộc họ. Tuy có thể họ nói những điều tốt đẹp về Chúa Jêsus, nói đến "thần tánh" của Ngài, nền đạo đức cao quý của Ngài, tấm gương siêu phàm của Ngài, nhưng họ không công nhận Ngài là Đức Chúa Trời và là Cứu Chúa độc nhất vô nhị.
Nels Ferré viết: "Chúa Jêsus chưa bao giờ là Đức Chúa Trời hoặc ưở thành Đức Chúa Trời.... Gọi Jêsus là Đức Chúa Trời tức là đem thần tượng thay thế cho Sự Nhập Thể"13
Giám Mục Hội Giám Lý Gerald Kennedy đã đồng ý:
Tôi thành thật thừa nhận rằng lời tuyên bố ấy (rằng Đấng Christ là Đức Chúa Trời) không làm tôi thấy hài lòng và dường như khiến tôi không được thỏa mãn chút nào. Tôi muốn câu đó nói Đức Chúa Trời đã ở trong Đấng Christ thì đúng hơn, vì tôi tin toàn bộ lời chứng của Tân Ước đều chống lại giáo lý Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, dầu tôi nghĩ Tân Ước có nhiều lời chứng về thần tánh của Chúa Jêsus.u
Bằng cách này và nhiều cách khác nữa, các giáo sư giả đã chối Chúa là Đấng đã chuộc họ. ỏ đây, chúng ta nên dừng lại để tự nhắc nhở mình rằng tuy các giáo sư giả mà Phierơ nói đến ở đây đã được Chúa chuộc (Bản Anh ngữ là "/77í/a"), nhưng họ chưa hề được cứu chuộc. Tân Ước phân biệt giữa việc ưả tiền mua và sự cứu chuộc. Tất cả đều đã được mua nhưng không phải tất cả đều được cứu chuộc. Sự cứu chuộc chỉ áp dụng cho những ai tiếp nhận Chúa Jêsus làm Chúa và Cứu Chúa, chịu sử dụng giá trị dòng huyết đã đổ ra của Ngài (I.Phierơ 1:18,19).
Trong Mathiơ 13:44, Chúa Jêsus được mô tả là người đã bán hết mọi điều mình có để mua một thửa ruộng. Trong câu 38 của chính đoạn này, thửa ruộng được nói rõ là thế gian. Vì vậy bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá, Chúa đã mua thế gian và mọi người ở trong thế gian ấy. Nhưng Ngài đã không cứu chuộc toàn thế gian. Tuy công tác của Ngài là đủ cứu chuộc toàn nhân nhưng chỉ hiệu năng cho những ai chịu ăn năn, tin và tiếp nhận Ngài.
Sự kiện những giáo sư giả này chưa được tái sanh thật được nói rõ qua số phận của họ. Họ tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình. số phận của họ là bị hình phạt đời đời ương hồ lửa.
2:2 Phierơ báo trước họ sẽ thu hút được rất đông người đi theo. Họ thu hút như vậy bằng cách cố tình phá hoại các tiêu chuẩn đạo đức của Kinh Thánh và khuyến khích sự buông tuồng của xác thịt. Sau đây là hai ví dụ:
Giám Mục Anh Quốc Giáo John A. T. Robinson viết:
... Không hề có điều gì mà người ta có thể luôn luôn gọi nó là "soi quấy." Chẳng hạn, người ta không thể bắt đầu từ quan điểm xem "quan hệ tính dục trước hôn nhân" hoặc "ly dị" tự bản thân chúng là sai quấy hoặc là tội lỗi. Có thể những mối quan hệ đó chiếm tỉ lệ 99 hoặc thậm chí 100 trên 100 trường hợp, nhưng chúng không phải vốn cố hữu như thế, vì điều ác cô hữu duy nhất chính là thiếu tình yêu thương}5
Trong tác phẩm Called to Responsible Freedom (Được Gọi Đến Sự Tự Do Trong Tinh Thần Có Trách Nhiệm) do hội National Council of Churches (Hội Đồng Các Giáo Hội Toàn Quốc) ấn hành, lớp thanh niên được tư vấn thế này:
Như vậy, theo ý nghĩa riêng tư và cá nhân, điều xiừig công binh và làm nên thánh tính dục không phải là tình trạng hôn nhãn bề ngoài của người ta trước pháp luật nìuờĩg đúng hơn là những gì họ cảm nhận đối với nhau trong tấm lòng họ. Khi được đánh giá như thê, việc nắm tay có thể thực sự rất sai quấy còn hành động tính dục
ăn nằm gần gũi lại có thể là đúng và tốt lành}6
Do kết quả của loại hành vỉ này - do sự giảng dạy và thực hành của các giáo sư giả - đạo thật đã bị gièm pha. Người không tin Chúa đã thấy hết sức khinh thường Cơ Đốc giáo.
2:3 Các giáo sư giả này tham lam, cả ữong lãnh vực tính dục lẫn tài chánh. Họ chọn chức vụ như một nghề nghiệp sinh lợi. Mục tiêu lớn của họ là kiếm được số đông người đi theo để bởi đó có thể gia tăng thu nhập.
Họ lấy lời dối trá đục khoét người ta. Darby nói: "Ma quỉ chưa bao giờ thật là Satan cho bằng lúc hắn cầm Kinh Thánh." Những người này cũng vậy, với Kinh Thánh ương tay, phô mình như những người phục vụ sự công bình, thốt ra những bài Thánh ca Tin Lành nổi tiếng, dùng những thành ngữ của Kỉnh Thánh. Nhưng toàn bộ điều đó chỉ là lớp vỏ ngụy trang cho những đạo lý tà giáo và những tiêu chuẩn đạo đức bại hoại.
Sự kết án kinh khiếp đang chờ đợi những tên gián điệp tôn giáo này. Sự đoán phạt họ sẽ chẳng ngủ; nó đang tự vũ trang chờ sẵn ngày chém giết. Sự hư mất của họ chẳng hể ngủ gục. Nó đã thức, sẵn sàng tấn công như một con báo.
2:4 Trong câu 4-10, chúng ta có ba tấm gương Cựu Ước về sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên sự bội đạo - các thiên sứ, những người trước thời nước lụt, thành Sôđôm và Gômôrơ.
Chúng ta xem như chấp nhận rằng các thiên sứ đã phạm tội này là những nhân vật cũng được nói đến trong
Giuđe câu 6. Trong Giuđe, chúng ta biết: (1) Các thiên sứ đó không giữ thứ bậc của họ. (2) Họ bỏ chỗ riêng của mình. Dầu chúng ta không biết chắc chắn, nhưng có lý do vững chắc để tin rằng đây cũng chính là những "con ưai của Đức Chúa Trời" được nói đến trong Sáng Thế Ký ố:2: "Các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ." Các thiên sứ được gọi là con ữai của Đức Chúa Trời trong Gióp 1:6; 2:1. Suy luận từ Sáng Thế Ky 6 ấy là những con ữai của Đức Chúa Trời này đã bỏ địa vị thiên sứ đã giao cho họ, đổi nơi ở của mình trên Thiên đàng để lấy nơi ở trên đất, và đã lấy vợ giữa vòng con gái loài người. Con cái sanh ra cho họ là nephilim, nghĩa là "những người sa ngã" (Sáng Thế Ký 6:4). Từ Sáng Thế Ký 6:3, đường như rõ ràng Đức Chúa Trời vô cùng buồn bực những mối liên hiệp tính dục không bình thường này.
Để phản đối quan điểm này, người ta thường cho rằng các thiên sứ là không có giới tính và do đó không thể cưới gả. Nhưng Kinh Thánh không nói điều này. Toàn bộ những điều Kinh Thánh nói ấy là trên Thiên đàng họ không cưới gả (Mác 12:25). Thiên sứ thường hiện ra trong hình trạng con người vào thời Cựu Ước. Lấy ví dụ, hai thiên sứ mà Lót đã tiếp đãi tại Sôđôm (Sáng Thế Ký 19:1) được mô tả như là người nam câu 5,10,12. Họ có chân (câu 2) và tay (câu 10); họ có thể ăn (câu 3); họ có sức mạnh thuộc thể (câu 10,16). Từ những dục vọng bại hoại của những người nam ở Sôđôm, ta thấy các
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thiên sứ này có cơ thể có thể bị lạm dụng tình dục được (câu 5).
Đức Chúa Trời đã bị chọc giận bởi sự bội đạo trắng ươn này của các thiên sứ bỏ khỏi trật tự Ngài đã lập. số phận của họ là bị ném vào địa ngục, bị quăng vào những vực sâu hoàn toàn tối tăm chờ đợi sự phán xét cuối cùng.
2:5 Minh họa thứ nhì về việc Chúa trực tiếp can thiệp để hình phạt tội lỗi liên quan đến những người bị chết mất trong cơn nước lụt. Sự gian ác của họ rất khủng khiếp. Các ý tướng của lòng họ là xấu luôn (Sáng Thế Ký 6:5). Trước mắt Đức Chúa Trời, trái đất bại hoại và đầy dẫy sự hung bạo (Sáng Thế Ký ó: 11 -13). Chúa tiếc vì đã dựng nên con người trên đất (Sáng Thế Ký ố:6). Ngài buồn đến nỗi quyết định hủy diệt họ (Sáng Thế Ký 6:7). Ngài chẳng tiếc thế gian xưa, nhưng đem nước lụt đến để tiêu diệt cư dân gian ác trên đất.
Chỉ một mình Nôô và gia đình ông được ơn trước mặt Chúa. Họ đã tìm và gặp được nơi ẩn náu ương chiếc tàu, và đã an toàn vượt ừên cơn bão thạnh nộ của Đức Chúa Trời.
Nôẽ được mô tả là thầy giảng đạo còng bình. Rõ ràng, khi đóng chiếc tàu, những nhát búa của ông đã đan xen với những lời cảnh cáo khuyên người đến xem đang nhạo báng kia hãy từ bỏ tội 'ôi nếu không sẽ phải gặp sự hình phạt công bình của Chúa dành cho gian ác của họ.
2:6 Ví dụ thứ ba về sự đoán xét không thương xót của Chúa liên quan đến sự tiêu diệt Sôđôm và Gômôrơ. Hai thành phố này, nằm gần vùng ngày nay là khu vực phía nam Biển Chết, là những ổ dâm dục bại hoại. Dân chúng chấp nhận đồng tính luyến ái như một lối sống bình thường. Tội này được mô tả ương Rôma Ì :26,27:
Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người Hầy với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình.
Đức Chúa Trời đã không xem sự bại hoại vô độ này là bệnh tật, nhưng xem là tội lỗi. Để chứng tỏ cho mọi thế hệ tiếp theo sau thấy Ngài cực kỳ ghét đồng tính luyến ái, Ngài đã giáng mưa lửa và diêm sinh trên Sôđôm và Gômôrơ (Sáng Thế Ký 19:24), biến hai thành này thành tro tàn. Sự hủy diệt này hoàn toàn đến độ ngày nay người ta thắc mắc đáng kể về vị ưí chính xác của các thành này. Hai thành này là tấm gương cho bất kỳ ai muốn hợp pháp hóa tội lỗi này hay dung túng nó như một bệnh tật.
Thật có ý nghĩa khi hàng giáo phẩm của phái tự do ngày nay ngày càng tuyên bố hậu thuẫn thẳng thừng cho sự bại hoại tình dục. Quan chức của giáo hội United Church of Christ, viết trong Đạo Luật Xã //ợ/(Social Action), đề nghị hội thánh chấm dứt phân biệt đối xử với những người đổng tính luyến ái khi vào học tại các chủng viện, ưong việc phong chức, và tuyển dụng nhân sự hội thánh. Chín mươi linh mục của Giám
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Mục Hội mới đây quyết định rằng các hoạt động đổng tính luyến ái giữa những người lớn đã thuận ý với nhau thì mang tính trung lập về đạo đức. Những giáo sư giả trong tôn giáo đang đi đầu chiến tuyến của những phong trào hợp pháp hóa tội lỗi này.
Chẳng hề tình cờ khi thơ tín này -đang đề cập đến tội bội đạo - lại nói rất nhiều như thế về sự gian dâm, hai tội đó thường đi chung với nhau. Bội đạo thường bắt rễ trong thất bại về đạo đức. Chẳng hạn một người kia có thể sa vào phạm tội tình đục nghiêm trọng. Thay vì công nhận tội của mình và tìm sự tẩy sạch tội qua huyết Đấng Christ, người này quyết định dứt bỏ sự hiểu biết về Chúa, là điều lên án những hành động của mình, rồi đi sống theo chủ nghĩa vô thần thực sự. A. J. Pollock kể lại lần gặp một chàng trai đã từng xưng mình là Cơ Đốc nhân nhưng giờ đầy dẫy nghi ngờ và những phủ nhận. ông Pollock hỏi anh ta: "Bạn ơi, lâu nay bạn đang buông mình vào ưong tội nào?" Chàng trai gục mặt xuống, lập tức chấm dứt cuộc đối thoại, và ra đi đầy xấu hổ.17
2:7 Đức Chúa Trời Đấng tiêu diệt những kẻ vô đạo kia cũng chính là Đức Chúa Trời đã giải cứu người công hình. Phierơ minh họa điều này qua từng trải của Lót. Nếu chúng ta chỉ có câu chuyện Cựu Ước về Lót, có lẽ chúng ta sẽ không hề nghĩ ông là tín hữu thật đâu. Trong câu chuyện của Sáng Thế Ký, ông xuất hiện gần như là người lợi dụng cơ hội để tìm địa vị, sẵn sàng đua đòi nhịn chịu tội lỗi và bại hoại để tạo cho mình địa vị và danh tiếng trong thế gian. Nhưng Phierơ - viết ra bởi sự soi dẫn - cho chúng ta biết Lót là người công bình, là người quá lo vì cách ăn ở và buông tuồng của bọn gian tà kia.
Đức Chúa Trời đã thấy Lót có đức tin thật, thấy ông yêu mến sự công bình và ghét tội lỗi.
2:8 Để nhấn mạnh Lót thật sự là người công bình bất chấp vẻ bề ngoài như trái ngược lại, Phierơ lập lại rằng mỗi ngày lòng ông đau xót bởi những điều mình nghe và thấy tại Sôđôm. Sự gian dâm vô độ của dân chúng khiến ông đau xót khôn cùng.
2:9 Kết luận ấy là Chúa biết cứu chữa những người tin kính và hình phạt kẻ không kính sợ Ngài. Ngài có thể giải cứu dân Ngài khỏi thử thách, hoạn nạn, đồng thời hành phạt kẻ không công bình, cẩm chúng nó lại để chờ ngày phán xét.
Kẻ ác được để dành cho địa ngục (câu 9) và địa ngục để dành cho kẻ ác (câu 17). Trái lại, cơ nghiệp được dành sẵn cho tín hữu, và họ được gìn giữ để hưởng cơ nghiệp ấy (I.Phỉerơ Ì :4,5).
2:10 Năng lực của Chúa để kiềm chế những người gian ác cho đến ngày xét xử chung cuộc này đặc biệt đúng cho hạng người được mô tả ương đoạn Kinh Thánh này - các giáo sư giả là người có đời sống nhiễm lòng tư dục ô uế, những người tán thành sự nổi loạn chống quyền phép của bậc cầm quyền, và dám nói hỗn đến các quan chức cao cấp mà không sợ.
Cũng thấy rất rõ rằng các lãnh tụ của tôn giáo giả - làm ra vẻ như các tôi tớ của Đấng Christ - lại thường đặc trưng bới những tiêu chuẩn đạo đức
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thấp thỏi. Họ không những buông mình vào những hoạt động tính dục bất chính, mà còn công khai ủng hộ nếp sống trụy lạc. Một Tuyên úy, thuộc Giám Mục Hội của một trường nữ sinh ở Baltinmore, Maryland, viết như vầy:
Hết thảy chúng ta nên thư giãn và chấm dứt mặc cảm phạm tội về những hoạt động, tư tưởng và lòng ham muốn tính dục của mình. Và tôi muốn nói điều này, bất kể những tư tưởng đó là tính dục khác phái đồng tính luyến ái hay tự mình với chính mình.... Tính dục rất vui thú... và điều này có nghĩa không có luật nào truyền bạn phải làm hay đừng làm. Nói vậy tức là không có quy tắc nào cho cuộc chơi cả.18
Cũng thật có ý nghĩa khi những lãnh tụ tôn giảo của phái tự do thường đi đầu các phong trào ủng hộ sự lật đổ chính quyền và bạo lực. Các mục sư tân phái thường gắn bó với những sự nghiệp chính trị mang tính cách lật đổ. Giám đốc thường vụ Ương hội thánh và cộng đồng của Địa Hạt Trưởng Lão tại Philadelphia nói: "Tôi không nghĩ chúng ta sẽ ngăn ngừa điều này (hội thánh sử dụng bom và lựu đạn) trong tương lai, nếu toàn bộ những phương tiện bất bạo động tỏ ra không hiệu quả."
Những người này thật cả gan và tự đắc. Dường như không còn giới hạn nào cho sự khước từ ừâng tráo của họ đối với mọi thẩm quyền được thiết lập cách xứng đáng. Đối với họ, không còn ngôn ngữ cực đoan nào mà họ không dám đùng để rủa sả những người cai trị ttrình. Sự kiện chính quyền loài người do Đức Chúa Trời thiết lập (Rôma 13:1) và cấm nói xấu về họ (Côngvụ 23:5) chẳng chút tác động gì đến những người như thế. Họ dường như thích làm cho người ta sửng sốt bởi những lời tố cáo hung hăng của họ đối với các bậc tôn trọng (Hy văn: "những vẻ vinh hiển" hay "những người vinh hiển"). Đây là một từ ngữ chung chung có thể bao gồm mọi người nào - bất kể là thiên sứ hoặc con người - đã được Đức Chúa Trời giao cho thẩm quyền cai trị. ở đây, chữ này có lẽ nói đến con người cai trị.
2:11 Sự trâng ừáo của những người tự xưng là người phục vụ tôn giáo này thật chẳng giống cách của các thiên sứ chút nào. Dẫu các thiên sứ... hơn con người về sức mạnh quyển phép, nhưng họ còn không dám lấy lời nguyền rủa mà xử đoán các bậc tôn Ương ấy trước mặt Chúa. ồ đây câu nói đến bậc tôn trọng dường như áp đụng cho các thiên sứ đang ở ưong các địa vị có thẩm quyền.
Người ta thường nghĩ rằng câu nói bóng gió không rõ ràng này đến các thiên sứ cũng giống y như câu ưong Giuđe 9: "Vả, khi chính mình thiên sứ trưởng Michen chống với ma quỉ giành xác Môise, còn chẳng đám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt; người chỉ nói rằng: Cầu Chúa phạt ngươi!" Chúng ta không biết chắc vì sao có cuộc tranh cãi về thi thể của Môise. Điểm quan trọng cho chúng ta ấy là: Michen công nhận Satan có địa vị thẩm quyền trong thể giới ma quỉ, và đầu Satan không có quyền trên Michen, thế nhưng Michen vẫn không nhiếc móc Satan. Như vậy, hãy nghĩ đến sự cả gan của những người dám làm điểu mà ngay cả các thiên sứ thánh cũng không làm! Và cũng hãy nghĩ đến
sự đoán phạt tương xứng dành cho sự thách thức như thế.
2:12 Những lãnh tụ tôn giáo bội đạo
này giống như những con thú vô tri. Thay vì dùng năng lực lý luận vốn phân biệt họ khỏi loài thú, họ lại sống đường như thể làm thỏa mãn những thèm muốn của thân thể họ là chính bản chất sống còn của họ vậy. Cũng giống như rất nhiều con thú dường chẳng có định mệnh nào cao cả hơn là để bị giết và bị làm thịt thì cũng vậy, các giáo sư giả cũng lao mình tới sự hủy diệt, không lưu ý đến điều vốn là sự kêu gọi thật của họ - là để tôn vinh hiển Đức Chúa Trời và vui hưởng Ngài đời đời.
Họ chê bai điểu mình không biết. Chưa bao giờ sự ngu dốt của họ chói rạng hom khi chỉ trích Kinh Thánh. Vì họ không có sự sống thiên thượng, nên họ hoàn toàn không thể hiểu những lời nói, phương cách và việc làm của Đức Chúa Trời (I.Côrinhtô 2:14). Thế nhưng những người này phô bày mình như những chuyên gia ương lãnh vực thuộc linh. Một tín hữu khiêm nhường quỳ gối có thể nhìn thấy nhiều hơn những điều bọn họ có thể nhìn khi đứng nhón chân cao lên.
Họ sẽ bị diệt giống y như cách của loài thú. Vì họ đã chọn sống như loài thú, nên sẽ chết giống loài thú. Sự chết của họ không có nghĩa là tuyệt diệt, nhưng họ sẽ chết trong nhục nhã và không có hy vọng.
2:13 Khi chết, họ sẽ chịu khổ vì tội ác họ. Phillip diễn ý câu này: "Sự gian ác của họ đã đem kết cuộc dữ đến cho họ, và họ sẽ được trả công đầy đủ."
Những người này cũng không biết xấu hổ và buông tuồng đến độ cứ tiếp tục những việc làm tội lỗi của mình giữa thanh thiên bạch nhật. Hầu hết mọi người đều chờ bóng tối bao phú mới chơi bời (Giăng 3:19); vì vậy mà có ánh đèn mờ của các quán rượu và kỹ viện (I.Têsalônỉca 5:7). Các giáo sư giả này đã quăng bỏ cả những sự kiềm chế vốn thường che đậy tội lỗi Ưong các bóng tối.
Vì vậy khi họ ăn tiệc với những người tín Đấng Christ, thì họ là những vết nhơ và người xấu xa 0 uế, tức là những kẻ xâm nhập khỏ coi và bất khiết, những kẻ đắm mình vào cuộc ăn uống quá độ của họ. Khi mô tả cũng chính những người này, Giuđe nói: "Những kẻ đó là dấu vít trong đám tiệc anh em, như người chăn chiên chỉ tưởng nuôi mình cho no nê, không lo sợ gì; như đám mây không nước, theo gió đưa đi đây đi đó, như cây tàn mùa thu, không có trái, hai lần chết, trốc lên bực rễ" (Giuđe 12). Khi các giáo sư giả đến dự các bữa tiệc yêu thương được tổ chức có liên quan đến Tiệc Thánh ương thời đầu của hội thánh, họ hoàn toàn vô độ và hoàn toàn không thèm nghĩ đến tầm quan trọng thuộc linh của bữa tiệc ấy. Thay vì nghĩ đến người khác, là việc mà tình yêu thương luôn làm, họ lại thật ích kỷ đi chăm sóc cho chính mình.
2:14 Sự kiện còn tai tiếng hơn thế nữa chính là cặp mắt họ đầy sự gian dâm, chúng nó phạm tội không bao giờ chán. Câu này mô tả những con người giảng những bài được cho là bài giảng sùng đạo, thi hành các thánh lễ, tư vấn cho thuộc viên trong hội chúng; thế nhưng mắt họ không ngừng tìm kiếm những phụ nữ nào họ có thể ngoại tình
được. Lòng khao khát đâm đãng, có lẽ được ngụy ữang dưới "lốt" phục vụ Chúa, dường như vô giới hạn.
Họ dỗ dành những người không vững lòng. Có lẽ họ lạm dụng những phân đoạn Kinh Thánh để dung túng tội lỗi. Hoặc họ giải thích rằng các vấn đề phải quấy phần lớn sẽ được xác định bởi nền văn hóa. Hoặc có lẽ họ ngọt ngào ừấn an những kẻ bị họ lừa rằng không có gì sai nếu làm Ương tình yêu thương. Những người không vững lòng rất dễ để lý luận rằng nếu một điều nào đó là ổn thỏa đối với cấp lãnh đạo tôn giáo, thì đương nhiên phải ổn cho thành viên ứong giáo dân.
Họ có tấm lòng quen thói tham dục. Họ không phải thuộc hạng tài tử nghiệp dư, nhưng đã được huấn luyện Ương nghệ thuật dụ dỗ. Tuy chữ "tham dục" có thể bao gồm mọi loại ham muốn quá độ, nhưng văn mạch ở đây dường như chủ yếu nói đến sự tham lam ương tình dục.
Khi Phierơ nghĩ đến trò hề nhại Cơ Đốc giáo cách khủng khiếp này, nghĩ đến tội mà những người bội đạo này gây ra để họ được liên kết với danh của Đấng Christ, ông thốt lên "Con cái đáng rủa sả!" Không phải ông rủa sả họ; ông chỉ đơn thuần thấy trước họ sẽ phải chịu lấy sự rủa sả của Đức Chúa Trời với trọn mức độ khủng khiếp của nó.
2:15 Những giáo sư giả này giống như tiên tri Balaam, con trai của Bê-Ô, trên rất nhiều phương diện. Họ phơi ntình cách dối trá như những phát ngôn nhân cho Đức Chúa Trời (Dânsố Ký 22:38). Họ dụ dỗ người khác phạm tội (Khải Huyền 2:14). Nhưng sự giống nhau chính yếu ấy là họ dùng chức vụ như phương diện làm giàu về tài chánh. Balaam là tiên tri người Mađian, được vua Môáp thuê đến rủa sả Ysơraên. Động cơ khiến Balaam làm việc này chính là vì tiền.
2:16 Trong một lần nỗ lực để rủa sả Ysơraên, Balaam và con lừa của ông đã gặp thiên sứ của Đức Giêhôva (tức là Chúa Jêsus, một ữong số rất nhiều lần hiện ra tiền nhập thể của Ngài). Con lừa liên tục không chịu đi tiếp. Khi Balaam đánh nó, con lừa đã nói tiếng người mà quở ưách Balaam (Dânsố Ký 22:15-34). Đây là một hiện tượng đáng kỉnh ngạc -một con vật câm nói tiếng người (và tỏ ra còn hiểu biết hơn cả chủ nó nữa!). Nhưng phép lạ này không khiến Balaam choàng tỉnh để thoát khỏi cơn điên cuồng của ông.
Lenski nói:
Baỉaam là tẩm gương đáng sợ về một người vốn là "tiên tri," một người được Đức Chúa Trời truyền cho biết việc ông đìửig nên làm, người được Đức Chúa Trời cản để khỏi làm điều sai trái, thậm chí bằng cách để cho một con lừa câm dùng tiếng người nói với ông, nhiỡìg lại là người bất chấp mọi thứ vẫn cứ âm thầm bám vào lòng yêu mến những điều mà ông nghĩ mình có thể nhận được từ sự không công bình, và vì vậy đã bị hư mất.19
Ngày nay Đức Chúa Trời không quớ trách những giáo sư giả bằng những con thú câm. Nhưng có mọi lý do để tin rằng Ngài thường dùng nhiều cách khác để quở trách sự điên cuồng dại dột của họ và khích lệ họ quay về với con đường đúng, tức là chính Đấng Christ.
Đức Chúa Trời thường dùng những lời làm chứng đơn sơ của tín hữu khiêm nhường để đánh bại và ngăn trở những con người này, là những con người tự kiêu ngạo về hiểu biết ưu việt và địa vị cao ữọng trong giáo hội. Có thể nhờ trích một câu Kinh Thánh hay đặt một câu hỏi xác đáng, "một giáo dân" đầy dẫy Thánh Linh đã khiến cho Balaam ngày nay phải quằn quại trong sỉ nhục và tức giận.
2:17 Phierơ ví các giáo sư giả với những suối không có nước. Những người có nhu cầu đến với họ để được tươi tỉnh và hết cơn khát nhưng đã thất vọng. Các giáo sư giả là những suối không có nước. Họ củng là những đám mây bị luồng gió thổi mạnh đưa đi. Những đám mây hứa hẹn một cơn mưa cho đất đã khốn khổ vì hạn hán lâu ngày. Nhưng luồng gió mạnh thổi đến xua tan những đám mây kia. Những niềm hy vọng vỡ tan; lưỡi khát khô cháy vẫn chưa đã khát.
Cảnh ảm đạm của sự tối tăm mờ mịt đã để dành sẩn cho những kẻ rêu rao bán đạo dối trá trong tôn giáo này. Giả làm những người phục vụ Tin Lành, nhưng họ thực sự chẳng hề có tín tốt lành nào để cung cấp cả. Người ta đến với họ để tìm bánh, lại nhận được đá. Hình phạt cho sự dối Ưá như thế chính là cảnh đời đời20 ở Ương tối lăm mù mịt.
2:18 Chúng nó dùng những lời văn hoa hư đản, và như Knox dịch câu này: họ dùng "những cụm từ hoa mỹ mà chẳng có ý nghĩa chi cả" đây là lời mô tả chính xác lời lẽ của rất nhiều nhà truyền đạo thuộc phái tự đo và những người theo tà giáo. Họ là những nhà hùng biện điêu luyện, khiến thính giả mê mẩn bởi thuật hùng biện tuyệt vời của họ. Vốn từ ngữ thông thái của họ hấp dẫn những người không biết phân biệt. Để bù lại những điều còn thiếu sót Ưong nội dung và lời giảng của họ, họ dùng lối trình bày hùng hổn và giáo điều. Nhưng xong xuôi rồi thì họ chẳng nói được điều gì cả. Sau đây là một câu trích từ một nhà thần học nổi tiếng của thời chúng ta để làm ví dụ về loại bài giảng vô ích này:
Đó không phải là mối quan hệ cũng không phải là sự bình đẳng hay bất bình đẳng, nhưng là sự tương tự. Đây chính là điều chúng ta nghĩ và diễn tả như sự hiểu biết chân chính về Đức Chúa Trời, dầu bởi đức tin chúng ta vẫn biết và nhớ rằng mọi điều mình biết chỉ là "tương tự" chứ không phải là y hệt với tính tương tự được nói đến tại đây. Thế nhưng chúng ta cũng biết và nhở, và một lần nữa cũng bởi đức tin, rằng tính tương tự được nói đến ở đây rất sẵn lòng tự phản chiếu trong điều mà chúng ta biết như là sự tương tự và gọi bằng chính tên này, để trong nếp suy nghĩ và cách nói của chúng ta, tính tương tự trở nên giống na ná với tính tương tự được thừa nhận trong khải thị chân chính của Đức Chúa Trời ị mà bản thân nó không tương tự với sự khải thị chân chính ấy) và chúng ta không suy nghĩ và nói sai lầm nhưng đã đúng khi mô tả đây là môi quan hệ của sự tương tự.
Chiến lược của những giáo sư giả này là dỗ dành tín hữu bằng cách hứa hẹn cho buông mình vô độ vào đủ loại hình thức đàm mê ham muốn. Họ dạy
rằng vì những sở thích và thèm muốn của thân thể chúng ta là do Chúa ban cho, vậy đừng nên kiềm chế chúng. Họ nói rằng làm như vậy sẽ gây rối loạn nghiêm ứọng trong tính cách. Và vì vậy họ đề xướng và ủng hộ sự quan hệ tính dục thử nghiệm trước hôn nhân và những tiêu chuẩn đạo đức rất lỏng lẻo sau hôn nhân.
Nạn nhân của họ là những người mới vừa tránh21 khỏi các người theo đường lẩm lạc. Những người chưa được cứu này ngày trước đã từng buông mình thoải mái trong các lạc thú tội lỗi, nhưng giờ đây tấm lòng họ đã được thay đổi. Họ quyết định cải cách, quyết định sang trang mới, và bắt đầu đi nhà thờ. Thay vì đến với một hội thánh tin vào Kinh Thánh, họ lại đi lang thang vào một buổi nhóm được hướng dẫn bởi một trong những người chăn giả dối này. Thay vì nghe Tin Lành cứu rỗi bởi đức tin nơi Đấng Christ, họ nghe thấy tội lỗi được dung túng và được khuyến khích nếp sống buông thả. Hoàn toàn hết sức kinh ngạc; trước giờ họ vẫn luôn nghĩ tội lỗi là sai quấy và hội thánh đang chống lại tội lỗi. Giờ đây họ biết ra tội lỗi đã được sự chấp thuận của tôn giáo!
2:19 Những người phục vụ bội đạo này nói rất nhiều về tự do, nhưng ý họ lại muốn nói đến sự tự do thoát khỏi quyền lực thiên thượng và tự do để phạm tội. Thực ra, đây chẳng hề là tự do chi cả, nhưng chính là hình thức tệ hại nhất của ách tôi mọi. Chính họ làm tôi mọi sự hư nát. Bị ươi buộc bởi xiềng xích của những tham muốn và thói quen gian ác, họ không có sức mạnh để thoát ra.
2:20 Câu 20-22 không nói đến các giáo sư giả, nhưng nói đến những nạn nhân của họ. Họ là những người đã cải cách nhưng chưa được tái sanh. Bởi sự nhận biết nửa vời... về Đấng Christ và các nguyên tắc Cơ Đốc, họ đã xây bỏ đời sống tội lỗi và bắt đầu công tác dọn dẹp căn nhà đạo đức.
Sau đó họ rơi vào ảnh hưởng của các giáo sư giả vốn đang chế giễu những mỹ đức thanh sạch và vận động đòi giải phóng khỏi những răn cấm đạo đức. Họ lại dính líu vào chính tội lỗi mà họ đã được giải thoát ra tạm thời khỏi đó. Sự thật là họ đắm chìm càng sâu hơn trước, vì giờ đây không còn những kiềm chế của tôn giáo nữa, nên không có gì để giữ họ lại. Vì vậy đúng là tình ưạng sau cùng của họ còn xấu hơn lúc đầu.
2:21 Đặc ân càng lớn, thì trách nhiệm càng nặng. Càng biết những tiêu chuẩn Cơ Đốc, thì càng nặng bổn phận phải sống đúng theo đó. Thà rằng chưa bao giờ biết những đòi hỏi thánh khiết của Đức Chúa Trời hơn là biết rồi lại quay ướ về với sự ô uế của thế gian.
2:22 Những người này minh họa câu châm ngôn "chó liếm lại đổ nó đã mửa" (xem Châmngôn 20:11) và con heo nái đã tắm sạch rồi lại lăn lóc trong vũng bùn. Thật có ý nghĩa khi Phierơ dùng "chó" và "heo cái" để làm minh họa. Dưới luật pháp Môise, cả hai đều là những loài thú ô uế từ ương bản chất của chúng. Chúng vẫn ô uế trước khi được giải thoát ra khỏi đồ đã mửa và bùn, và rồi chúng vẫn ô uế khi quay ƯỞ lại với đô đã mửa và bủn.
Đối với những người mà Phierơ viết về họ cũng vậy. Họ đã trải qua cuộc cải cách đạo đức nhưng chưa bao giờ nhận được bản tánh mới. Theo cách nói của Mathiơ 12:43-45, căn nhà của họ ữống rỗng, đã quét dọn sạch sẽ, xếp đặt có trật tự, nhưng chưa hề mời Cứu Chúa vào ngự ương đó. Tà linh khi bị đuổi ra thì tìm thêm bảy tà linh khác còn dữ hơn mình nữa đến chiếm căn nhà ưống đó. Và số phận của căn nhà đó lúc sau còn tệ hại hơn tình trạng lúc đầu.
Đừng nên dùng phân đoạn này để dạy rằng tín hữu thật có thể sa ngã khỏi ân điển và bị hư mất. Những người ấy chưa hề là tín hữu thật. Họ chưa hề nhận được bản tánh mới. Họ đã chứng tỏ qua tình ừạng sau cuối của họ rằng bản chất của họ vẫn ô uế và xấu xa. Dĩ nhiên, bài học ở đây là nếu chỉ có sự cải cách mà thôi thì không những là chưa đủ, mà còn hết sức nguy hiểm nữa, vì nó có thể ru ngủ và đẩy con người vào chỗ cảm thấy an toàn cách giả tạo. Con người chỉ nhận được bản tánh mới khi được tái sanh. Người ấy được sanh lại bởi sự ăn năn tội với Đức Chúa Trời và đức tín ương Đức Chúa Jêsus Christ.
IV. BÁO TRƯỚC VỀ Sự XUẤT HIỆN NHỮNG KẺ GIÈM CHÊ (Đoạn 3)
3:1 Từ đề tài các giáo sư giả ương đoạn 2, Phierơ quay sang sự xuất hiện chắc chắn của những kẻ nhạo báng trong ngày sau rốt. Trong thơ này cũng như trong thơ trước, trước hết ông khích lệ độc giả bám chắc vào Kinh Thánh.
3:2 Họ phải nhớ đến những lời báo trước của các thánh tiên tri - được tìm thấy ữong Cựu Ước; và họ nên nhớ lời dạy của Chúa đã truyền lại qua các sứ đổ - lời dạy này được giữ gìn ương Tân Ước. Kinh Thánh là biện pháp bảo vệ an toàn chân chính duy nhất ừong thời kỳ cuối cùng.
3:3 Lời chứng thống nhất của các tiên ưi và sứ đồ ấy là trong những ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ hay gièm chê, dùng lời giễu cợt, ở theo tình dục riêng của mình. Cơ Đốc nhân nên ghi nhớ điều này. Họ đừng nên sửng sốt trước những lời phủ nhận ngạo mạn và phạm thượng của những con người ấy. Trái lại, Cơ Đốc nhân nên nhìn thấy nơi những con người ấy dấu hiệu rõ ràng cho thấy thời kỳ cuối cùng đang đến gần.
Những kẻ gièm chê này đi theo tình dục riêng. Sau khi đã chối bỏ sự nhận biết Đức Chúa Trời, họ buông thả vào những thèm muốn riêng của họ chẳng chút sợ hãi. Họ quảng bá ủng hộ nếp sống buông thả và hoàn toàn xem thường sự đoán phạt sắp đến.
3:4 Lời nhạo báng chủ yếu của họ liên quan tới sự hiện đến của Đấng Christ. Họ có thái độ: "Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu?" Có nghĩa là: "Sự ứng nghiệm lời hứa này ở đâu?" Nhưng họ muốn nói gì qua chữ "sự Chúa đến"?
Có phải họ muốn nói đến việc Đấng Christ hiện đến rước các thánh đồ Ngài, mà chúng ta gọi là Sự cất Lên (I.Têsalônica 4:13-18)? Thật nghi ngờ nếu những người nhạo báng này biết điều gì đó về giai đoạn thứ nhất trong sự tái lâm của Chúa.
Có phải họ muốn nói về sự hiện đến của Đấng Christ cùng với các thánh đồ Ngài để thiết lập vương quốc phổ thông (I.Têsalônica 3:13) hay không? Có khả năng là họ nghĩ đến điều này.
Nhưng rõ ràng phần còn lại của phân đoạn, cho thấy họ đã nghĩ đến sự đoán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời trên đất, hay điều thường được gọi là ngày tận thế. Họ đang nghĩ đến sự tiêu diệt ười đất bằng lửa vào cuối Thiên Hy Niên.
Họ thật sự muốn nói thế này: "Bọn Cơ Đốc nhân các ngươi lâu nay cứ đem những lời cảnh cáo về sự đoán phạt kinh khiếp ưên thế gian ra dọa chúng ta. Các anh bảo chúng ta rằng Đức Chúa Trời sắp can thiệp vào lịch sử, hình phạt kẻ ác và tiêu diệt trái đất. Toàn là chuyện vớ vẩn. Chúng ta chẳng sợ gì đâu. Chúng ta có thể sống theo ý mình thích. Chẳng có bằng chứng nào cho thấy Đức Chúa Trời từng can thiệp vào lịch sử; vậy sao chúng ta phải tín Ngài sẽ can thiệp vào?"
Kết luận của họ căn cứ ưên những giả thuyết bất cẩn là: "Vì từ khi tổ phụ chúng ỉa qua đời rồi, muôn vật vẫn còn "Quyên như lúc bắt đẩu sáng thế." Họ nói cõi thiên nhiên vẫn cứ luôn luôn tuân thủ các quy luật đồng dạng như nhau, không hề có những sự can thiệp siêu nhiên, và luôn có lời giải thích tự nhiên cho hết thảy mọi sự.
Họ tin vào luật của chủ nghĩa đổng dạng. Luật này nói rằng các tiến Ưình hiện có trong cõi thiên nhiên xưa nay vẫn luôn luôn hành động theo cùng một cách, và về cơ bản thì với cùng cường tfộ như hiện tại, và các tiến trình này đủ để giải thích cho mọi thay đổi đã từng xảy ra xưa nay.
Có mối liên kết sống còn giữa luật của chủ nghĩa đồng dạng với các lý thuyết thường lệ của sự tiến hóa. Thuyết phát triển tiệm tiến của các sinh vật sống động ra từ các thể loại có trước chúng, là một thuyết căn cứ ưên giả định cho rằng các điều kiện xưa nay khá đồng dạng. Nếu ưái đất này xưa nay đã chịu những cơn biến động lớn cùng bao tai ương, thì một số những tiền giả định Ương thuyết tiến hóa của Darwin sẽ bị ảnh hướng mạnh.
3:5 Những người nhạo báng kia cố tình phớt lờ một sự thực - Cơn Nước Lụt. Đức Chúa Trời đã thực sự có lần can thiệp vào những công việc của con người, và mục đích cụ thể của lần can thiệp đó là để hình phạt sự gian ác, nếu đã xảy ra một lần, thì có thể xảy ra nữa.
Bản cáo trạng đầy khinh miệt cho những người này ấy là họ cố ý quên lửng. Họ tự cao cho mình là rất khôn ngoan. Họ tuyên bố đã lý luận khách quan. Họ khoe khoang đã tuân thủ những nguyên tắc nghiên cứu khoa học. Nhưng thật ra họ cố tình phớt lờ một sự thực đã được chứng minh rõ ràng của lịch sử - là cơn Đại Hồng Thủy. Họ nên ghi tên theo học môn địa chất học!
Chúng nó có ý quên lửng đi rằng buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời có các từng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước, ... đã bị hư mất. Các từng trời và trái đất được hình thành bởi Lời Đức Chúa Trời; Ngài phán thì chúng liền có (Hêbơrơ 11:3). Phierơ nói: "Đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước." Chúng ta thừa nhận trong câu
tuyên bố này có những điều thâm sâu mà chúng ta không thể hiểu đầy đủ được. Từ Sáng Thế Ký Ì :2 chúng ta thực sự biết bề mặt ưái đất đã có lần bao phủ bởi nước. Rồi ương câu ó, chúng ta đọc thấy Đức Chúa Trời đã dựng nên bầu ười hay một vùng ười để phân rẽ nước trên mặt đất khỏi đám sương mù hay đám mây phủ che trên đất. Chúng ta cho rằng trước đó trái đất đã được che phủ bởi một lớp mù sương nước dày đặc mà sự sống không thể duy ưì được trong đó. Bầu ười cung cấp bầu khí quyển ừong sạch cho chúng ta thở được. Trong Sáng Thế Ký 1:9, các lục địa được tách ra khỏi đại dương, có thể đây là điều được suy luận ra bởi cụm từ "đất ra từ nước" (cũng xem Thỉthiên 24:2).
Cho dù những hàm ý khoa học trong lời tuyên bố của Phierơ là gì đi nữa, chúng ta vẫn thực sự biết ưái đất này là một thế giới đẫm nước, có mây che phủ; ba phần tư bề mặt là đại dương, và phần lớn được che khuất bởi sương mù. Như chúng ta biết, trái đất là hành tính duy nhất có nước, và do đó là hành tinh duy nhất có thể duy trì sự sống con người.
3:6 Ngay từ khởi đầu, trái đất đã được dồn chứa những phương tiện hủy hoại của chính nó rồi. Nó có nước ở các tầng sâu, nước trong biển, và nước trong các đám mây bên trên. Cuối cùng Chúa tuôn nước từ bên dưới và bên trên (Sáng Thế Ký 7:11), đất bị ngập lụt, và mọi sinh vật bên ngoài con tàu đều bị hủy diệt.
Những nhà phê bình kia cố tình bỏ qua sự kiện lịch sử này. Thật thú vị trong những năm gần đây, cơn nước lụt đã nổi lên như một đề tài công kích cay đắng. Nhưng bản ký thuật về cơn nước lụt được chép trên đá, trong các lời truyền khẩu của người xưa và người thời hiện đại, và trên hết, trong lời Thánh của Đức Chúa Trời.
3:7 Khi Đức Chúa Trời dựng nên đất, Ngài đã để sẵn ương đất đủ nước để tiêu diệt đất. Cũng đồng một cách ấy, Ngài để ữong trời đất đủ lửa để tiêu diệt chúng.
Trong thời đại hạt nhân, chúng ta hiểu vấn đề đó là năng lượng đã dự trữ. Tách hạt nhân nguyên tử sẽ phóng thích những khối năng lượng khổng lồ. Vì vậy toàn bộ vật chất ương thế giới đại diện tiềm năng gây nổ hết sức lớn lao. Hiện nay, chúng được gắn kết với nhau bởi Chúa (Côlôse 1:17, "muôn vật đứng vững ưong Ngài"). Nếu bàn tay kiềm chế của Ngài buông ra, các nguyên tố sẽ tan chảy. Trong lúc bây giờ, trời đất để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác.
3:8 Vậy tại sao sự đoán xét của Đức Chúa Trời lại trì hoãn lâu như vậy? Thứ nhất, Đức Chúa Trời không bị ảnh hướng bởi thời gian. Ngài không sống ương cõi thời gian như chúng ta. Suy cho cùng, thời gian được xác định bởi mối quan hệ của mặt trời đối với đất, và Đức Chúa Trời không bị giới hạn ưong mối quan hệ ấy.
Trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. Ngài có thể kéo dài một ngày thành ngàn năm, hoặc nén một ngàn năm thành một ngày. Ngài có thể Ưải đài hoặc tập trung thu gọn những hoạt động của Ngài.
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3:9 Đức Chúa Trời đã hứa kết thúc lịch sử của kẻ ác bằng sự phán xét. Nếu dường như có ữì hoãn, thì không phải vì Chúa không thành tín với lời hứa. Trì hoãn là vì Ngài kiên nhẫn. Ngài không muốn một ai chết mất. Ngài muốn cho mọi người đểu ăn năn. Ngài cố ý nới rộng thời kỳ ân điển để con người có mọi cơ hội được cứu.
Trong Êsai ÓI: 2, chúng ta đọc thấy năm ban ơn của Chúa và ngày báo thù của Ngài. Câu này gợi ý rằng Ngài thích tỏ lòng thương xót, và sự phán xét là công tác lạ lùng của Ngài (Êsai 28:21). Cũng có thể câu ấy cho thấy Ngài có thể gia hạn một ngàn năm nhẫn nhịn và cô đọng những đoán xét của Ngài thành trong một ngày.
Ngài đã chờ 120 năm trước khi giáng cơn nước lụt xuống. Giờ đây Ngài đã chờ đợi nhiều ngàn năm trước khi tiêu diệt thế gian này một lần nữa.
3:10 Ngày của Chúa sẽ đến. Ngày của Chúa nói đến mọi thời kỳ Đức Chúa Trời hành động bằng sự đoán phạt. Ngày của Chúa được dùng trong Cựu Ước để mô tả mọi thời điểm Đức Chúa Trời hình phạt kẻ làm ác và đắc thắng kẻ thù Ngài (Êsai 2:12; 13:6,9; Êxêchiên 13:5; 30:3; Giôên 1:15; 2:1, 11,31; 3:14; Amốt 5:18,20; Ápđia 15; Sôphôni 1:7,14; Xachari 14:1; Malachi 4:5). Trong Tân Ước, đây là thời kỳ gồm nhiều giai đoạn khác nhau.
Ì. Ngày của Chúa nói đến Cơn Đại Nạn, là thời kỳ bảy năm, lúc Đức Chúa Trời sẽ đoán xét dân Ysơraên vô tín (I-Têsalônica 5:2; II.Têsalônica 2:2, bản Kinh Thánh NU).
2. Thời kỳ này bao gồm sự tái lâm trần gian của Ngài, là khi Ngài sẽ báo thù những kẻ không nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng theo Tin Lành của Chúa Jêsus (II.Têsalônica 1:7-10).
3.	Ngày của Chúa được dùng để chỉ về thiên hy niên khi Đấng Christ cai trị trên trần gian bằng cây gậy sắt (Côngvụ 2:20).
4.	Cụm từ này nói đến sự hủy diệt ười đất sau cùng bằng lửa. Đây là ý nghĩa được nói trong đoạn 3 này.
Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm -tức là bất ngờ và mang tính tiêu diệt. Các từng trời sẽ qua đi. Đương nhiên, điều này muốn nói đến các tầng ười của bầu khí quyển, và có thể nói đến cả các bầu ười tinh tú, nhưng nó không có nghĩa là tầng trời thứ ba - tức nơi ngự của Đức Chúa Trời. Khi chúng nổ vang rầm mà qua đi, các thể chất sẽ bị tan chảy bởi "sức nóng kỉnh khiếp" (Bản Anh ngữ). Các thể chất ở đây nói đến các thành phần cấu tạo của vật chất. Hết thảy vật chất đều sẽ bị tiêu hủy trong cảnh tương tự như vụ thảm sát hạt nhân toàn cõi vũ trụ.
Đất cùng mọi công trình trẽn nó đểu sẽ bị đốt cháy cả.22 Không những các công trình của tạo vật thiên nhiên, mà mọi nền văn minh cũng sẽ bị thiêu đốt. Các kinh đô lớn của thế gian; những tòa nhà nguy nga ưáng lệ, các sản phẩm phi thường của khoa học đều sẽ bị phá hủy hoàn toàn.
3:11 Giờ đây Phierơ rời khỏi những kẻ gièm chê chuyển sang các thánh đồ và nhấn mạnh những bổn phận đã giao cho họ. Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình biết là dường nào. Mọi thứ vật chất đều mang
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dấu ấn bị quên lãng ưên. Những thứ mà con người khoe khoang, những thứ mà họ đang lấy đó làm mục tiêu của đời sống mình, có tốt nhất chăng nữa thì cũng chỉ là thoáng qua. sống cho của cải vật chất tức là sống cho sự tạm bợ. Lương tri bảo chúng ta phải lìa khỏi những dây kim tuyến và đồ chơi của thế gian này để sống trong thánh khiết và tin kính. vấn đề đơn giản là sống cho cõi đời đời chứ không cho cõi thời gian, nhấn mạnh đến thuộc linh hơn là vật chất, chọn điều vĩnh viễn hơn là điều thoáng qua.
3:12 Tín đồ cũng nên chờ đợi trông mong. Họ nên chờ đợi và sốt sắng khao khát mong ngày Đức Chúa Trời mau đến. Một số người dùng những chữ: "chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến" để dạy rằng chúng ta có thể hối thúc ngày của Chúa nhanh đến bằng cách sống cuộc đời phục vụ tận hiến và không chút nao núng. Nhưng dạy như thế sẽ gặp hai nan đề. Trước hết, Ngày của Chúa không phải là sự hiện đến của Chúa. Thứ nhì, cho dẫu Ngày Của Chúa là sự hiện đến của Chúa, thì vẫn có lý do thực tiễn để thắc mắc xem liệu có thể thay thế thời điểm Đấng Christ ngự đến bởi lòng sốt sắng của dân sự Ngài hay không.
Ngày của Chúa nói đến tình trạng đời đời. Nó đi tiếp theo sau giai đoạn cuối cùng của ngày của Chúa khi trời và đất sẽ bị tiêu diệt. Ngày của Chúa là Ngày Đắc Thắng trọn vẹn và chung cuộc của Ngài. Vì cớ đó, đây là ngày chúng ta nên chờ đợi và sốt sắng khao khát.
Khi nói về ngày của Chúa, Phierơ không bảo: "Trong ngày đó," nhưng nói: "Vì các từng trời sẽ có tiếng vang rẩm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trẽn nó đểu sẽ bị đốt cháy cả." Ngày của Chúa
không phải là lúc xảy ra sự tiêu diệt chung cuộc. Thay vào đó, sự đoán xét cuối cùng này phải xảy ra trước khi có thể khai mạc Ngày của Chúa.
3:13 Trong câu 12, các tín đồ được khuyên phải chờ đợi Ngày của Chúa. ổ đây, họ được mô tả là đang chờ đợi trời mới đất mới là nơi sự công bình ăn ở. Câu này hậu thuẫn cho quan điểm xem Ngày của Chúa nói đến tình ừạng đời đời khi đã có trời mới và đất mới.
Trong Êsai 65:17; 66:22, trời mới đất mới được dùng mô tả thiên hy niên cũng như tình trạng đời đời. Chúng ta biết các phân đoạn này bao gồm thiên hy niên vì tội lỗi sẽ có mặt (65:20) và con cái sẽ sinh ra (05:23). Phierơ áp dụng những từ ngữ này độc quyền cho tình Ưạng đời đời; ười và đất hiện tại bấy giờ đã qua đi rồi.
Phierơ nói về sự công bình ăn ở trong trời mới đất mới. Hiện nay, ân điển cai ừị qua sự công bình (Rôma 5:21). Trong thiên hy niên, sự công bình sẽ cai ùị (Ềsai 32:1); Ương cõi đời đời, sự công bình sẽ ở Ưong đó. Trong vương quốc trên ưần gian, Đấng Christ sẽ cai trị với gậy sắt và sự công bình sẽ được Ngài củng cố. Sự công bình sẽ cai ưị theo ý nghĩa đó. Nhưng ữong cõi đời đời, sẽ không còn cần đến cậy gậy sắt nữa. Sự công bình sẽ ở trong nhà. Không một tội lỗi nào được vào để làm lu mờ sự bình an hay vẻ đẹp của quang cảnh ấy.
3:14 Sự thật về ười mới và đất mới càng phải làm chúng ta hết sức khao khát sống thánh khiet "đối với Chúa." Đây không chỉ là lẽ thật chúng ta phải cần giữ vững, mà còn là lẽ thật sẽ nắm giữ vững chúng ta. Biết chúng ta sắp đứng trước mặt Chúa sẽ tạo trong chúng ta lòng khao khát sống không dấu vít, chẳng chỗ trách được, tức là tinh sạch về mặt đạo đức. Nó đáng phải khiến chúng ta sốt sắng để được Chúa thấy mình ở trong tình trạng bình an, chứ không phải Ương xung đột.
3:15 Lại phải nhìn biết rằng sự nhịn nhục lâu dài của Chúa chúng ta cốt vì cứu chuộc anh em. Vì Ngài chậm đoán xét chính là để cho con người có ừọn cơ hội để được cứu. Khi chúng ta suy xét sự gian ác ngày càng gia tảng mạnh mẽ của con người, chúng ta thường thắc mắc không biết Chúa làm sao chịu nổi cảnh đó thêm nữa. Sự nhẫn nhịn của Ngài đáng kinh ngạc lạ thường. Nhưng có nguyên nhân. Ngài không muốn sự chết của kẻ ác. Ngài muốn thấy con người từ bỏ con đường gian ác để được cứu.
Cũng như Phaolô, anh rất yêu dấu của chúng ta, đã đem sự khôn ngoan được ban cho mình mà viết thư cho anh fim vậy. Có nhiều điểm thú vị ữong câu nhắc đến Phaolú ở đây:
1. Trước hết Phierơ nói Phaolô là anh rất yêu dấu của chúng ta, ông nói ra điều này dầu đã bị Phaolô công khai quở trách tại thành Antiốt vì hành động không thành thật (Galati 2:11-21). Hiển nhiên Phierơ đã khiêm nhường chấp nhận lời quở ưách. Chúng ta phải hoàn toàn có khả năng tiếp nhận sự sửa trị mà không ấp ủ lòng thù hận.
2.	Phierơ công nhận Phaolô đã được ban sự khôn ngoan thiên thượng để viết các thư tín. Chắc chắn đây là lời báo cho biết Phierơ xem các tác phẩm của Phaolô đã được soi dẫn cách thiên thượng.
3.	Độc giả của Phierơ đường như đã đọc một hoặc nhiều thơ tín của Phaolô. Có thể điều này nói lên các thơ tín của Phaolô được gởi trực tiếp cho họ hoặc được gởi luân lưu trong khu vực đó.
Bức thơ nào của Phaolô nói sự nhịn nhục lâu dài của Chúa chúng ta cốt vì cứu chuộc anh em? Rôma 2:4 cho biết: "Hay là ngươi khỉnh dể sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao?"
3:16 Trong mọi bức thơ, Phaolô đều nói đến các chân lý trọng đại mà Phierơ đang đề cập ương hai thơ tín I.Phierơ và Il.Phierơ; các chân lý như là sự tái sanh, thần tánh của Đấng Christ, đời sống chịu khổ nạn và không phạm tội của Ngài, sự chết thay thế của Ngài, sự phục sinh, sự thăng thiên, sự tái lâm, Ngày Của Chúa và nước đời đời.
Một số chân lý của Kinh Thánh là khó hiểu, chẳng hạn như giáo lý Ba Ngôi, sự chọn lựa của Đức Chúa Trời và ý chí tự do của con người, lẽ mầu nhiệm về sự chịu khổ, V.V.. Chúng ta đừng rối lên nếu thấy các vấn đề ương Kinh Thánh vượt quá hiểu biết của mình. Lời Đức Chúa Trời là vô hạn và không thể dò hết được. Khi nghiên cứu Lời Chúa, chúng ta phải luôn luôn sẵn lòng ngợi khen Chúa vì Ngài đã biết những điều mà chúng ta không thể đò thấu.
Không phải Phierơ đang chỉ ữích các tác phẩm của Phaolô khỉ nói rằng "có mấy khúc khó hiểu." Điều khó hiểu không phải là bút pháp của Phaolô, nhưng là đề tài Phaolô đang giải luận. Barnes viết: "Phierơ không phải đang nói đến những điểm khó hiểu những điều Phaolô muốn, nhưng nói đến việc khó hiểu hết các chân lý ương đại mà Phaolô đã dạy."23
Thay vì tiếp nhận chúng cách đom sơ bới đức tín, những kẻ dốt nát và tin không quyết đã đem giải sai các chân lý khó hiểu này mà chuốc lấy sự hư mất cho riêng họ. Một số những người theo tà giáo chẳng hạn, đã chuyển luật pháp trớ thành con đường cứu rỗi thay vì để nó bày tỏ cho thấy tội lỗi. Có người khiến phép báptêm trớ thành cửa Thiên đàng. Họ không những làm như vậy với các tác phẩm của Phaolô, mà với các phần Kinh Thánh khác nữa.
Lưu ý ớ đây Phỉerơ đặt các tác phẩm của Phaolô ngang hàng với các phẩn Kinh Thánh khác, tức là Cựu Ước và bất kỳ phần nào của Tân Ước đã có mặt lúc bấy giờ. Ông công nhận các thơ tín của Phaolô là một phần trong Kinh Thánh thiêng liêng và được soi dẫn.
3:17 Tín hữu phải luôn luôn giữ gìn cẩn thận để khỏi sa vào hiểm họa của "sự sai lầm" (Bản Anh ngữ - bản Việt Ngữ dùng chữ "dẫn dụ"). Hiểu được rằng sẽ luồn có những giáo sư giả làm bại hoại chân lý cũng như bắt chước chân lý thì sẽ giúp cho chúng ta cảnh giác. Những người thiếu đề phòng rất dễ yêu thích sai lầm và sự dẫn dụ của kẻ ác để mất thế quân bình thuộc linh của họ.
3:18 Một lần nữa, Phierơ dạy rằng tấn tới không ngừng ừong các điều thuộc về Chúa là biện pháp bảo vệ tuyệt vời chống lại hiểm họa các giáo sư giả. Phải lớn lên ương hai phương điện -trong ân điển và trong sự thông biết. Ân điển là biểu hiện thực tiễn của ưáỉ Thánh Linh. Tấn tới ương ân điển không phải là ngày càng hiểu biết thêm nhiều ứong ữí hay càng tăng thêm những hoạt động không chút mệt mỏi; đây là trở nên giống Chúa Jêsus ngày càng hem. Thông biết nói đến sự quen biết với Chúa qua lời Ngài. Tấn tới ữong sự thông biết Chúa muốn nói đến việc nghiên cứu và thuận phục ngày càng nhiều hom trước lời của Chúa, công việc Chúa và đường lối Ngài.
Nhưng Phierơ không thể kết thúc thơ tín của mình với lời khuyên bảo thánh đồ. Đỉnh điểm phải là vinh hiển thuộc về Cứu Chúa. Và vì vậy chúng ta thấy bài ca chúc tụng thật tuyệt vời: Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! Amen. Suy cho cùng, đây là nguyên nhân tối cao cho sự hiện hữu của chúng ta - để tôn vinh hiển Ngài - do đó không còn âm điệu kết thúc nào phù hợp hơn thế nữa cho thơ tín này.
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THƠ THỨ NHẤT CỦA GIĂNG

Giới Thiệu
"Ớ đây chúng ta được kêu gọi hãy bắt chước bước đi cửa Đấng Christ, chẳng phải bước đi của Ngài trên biển, nhưng chính là bước đi bình thường của Ngài."
- Martin Luther
I. Vị Trí Độc Đáo Trong Kinh Thánh
Thơ Thứ Nhất của Giăng giống như một album hình gia đình. Nó mô tả những người đã là thành viên Ương gia đình Đức Chúa Trời. Con cái giống cha mẹ thể nào, thì con cái Đức Chúa Trời cũng giống Ngài thể ấy. Bức thơ này mô tả những điểm tương đồng. Khi một người trở nên con cái Đức Chúa Trời thì nhận sự sống của Đức Chúa Trời - là sự sống đời đời. Tất cả những người có sự sống này đều thể hiện sự sống ấy bằng những cách rất rõ ràng. Chẳng hạn, họ công nhận Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa và Cứu Chúa của mình, họ yêu mến Đức Chúa Trời, yêu mến con cái Đức Chúa Trời, vâng giữ các điều răn Ngài, và họ không cứ tiếp tục phạm tội. Như vậy, đây là một số những dấu hiệu của sự sống đời đời. Giăng viết thơ này để tất cả những ai có đặc điểm gia đình ấy có thể biết họ có sự sống đời đời (I.Giăng5:13).
Thơ Giăng Thứ Nhất khác thường trên rất nhiều phương diện. Dầu đây là một thơ tín thật sự vốn đã được gởi đi thực sự, nhưng không nêu tên cả tác giả lẫn người nhận thư. Rõ ràng họ đã biết nhau rất rõ. Điều đáng lưu ý về sách tuyệt vời này ấy là những chân lý thuộc linh cực kỳ sâu nhiệm được diễn đạt qua những câu văn đem giản và ngắn ngủi biết đường nào. Vốn từ vựng tuyệt vời không kém. Ai bảo chân lý thuộc linh sâu nhiệm phải được diễn tả bằng những câu văn phức tạp? Chúng ta e rằng điều mà một số người ca tụng cách dại dột như là sự giảng dạy hoặc tác phẩm "sâu nhiệm" chẳng qua chỉ là u ám, mờ mịt và không rõ ràng mà thôi.
Thơ Giăng Thứ Nhất xứng đáng được suy gẫm lâu dài và nghiên cứu hết lòng. Bút pháp có vẻ như lập đi lập lại thực ra đã lập lại có kèm theo những điều hơi khác biệt - và chính những sắc thái ý nghĩa này mới là điều đáng phải để ý.
li. Quyền Tác Giả
Ngoại chứng cho quyền tác giả thơ I.Giăng có rất sớm và vững chắc. Những người sau đây đã trích dẫn cụ thể thơ tín này đo Giăng, tác giả của sách Tin Lành thứ tư viết, gồm có: Irenaeus, Clement ở Alexandria, Tertullian, Origen, và môn đệ của ồng là Dionysius.
Giống như tác giả của thơ Hêbơrơ, tác giả của I.Giăng không nhắc đến tên mình. Tuy nhiên khác với Hêbơrơ, thơ I.Giăng có nhiều nội chứngữmyểt phục về quyền tác giả.
Bốn câu đầu cho thấy tác giả biết rõ Đấng Christ và ở lâu với Ngài. Điều
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này thu hẹp đáng kể những khả năng về quyền tác giả và trùng hợp với lời truyền khẩu cho rằng chính sứ đồ Giăng đã viết thơ này.
Củng cố nội chứng này còn có âm điệu sứ đồ của Thơ Tín: tác giả viết có thẩm quyền, với vẻ dịu dàng của vị lãnh đạo thuộc linh lão thành hơn ("Hỡi con cái bé mọn ta"), và thậm chí mang cả âm điệu giáo điều nữa.
Tư tưởng, văn phạm ("ở Ương," "sự sáng," "mới," "điều răn," "lời," v.v...), và các thành ngữ ("sự sống đời đời," "phó sự sống mình," "vượt khỏi sự chết và đến sự sống," "Cứu Chúa thế gian," "cất tội lỗi đi," "công việc của ma quỉ," "và nhiều thành ngữ khác nữa), trùng hợp với sách Tin Lành Thứ Tư và hai thơ tín khác của Giăng.
Tương tự, văn phong Hibálai của thể đối song hành và cấu trúc câu đơn giản là điển hình đặc trưng cho cả sách Tin Lành Giăng và thơ tín này. Nói tóm lại, nếu chấp nhận Sách Tin Lành Thứ Tư là do sứ đồ Giăng viết ra, thì chúng ta cũng không gặp rắc rối gì để kể thơ tín này là do sứ đồ Giăng viết.
III. Thời Điểm Viết
Cỏ người tín Giăng viết ba thơ tín trong bộ kinh điển của mình vào thập niên 60 ở Giêrusalem trước khi quân Lamã phá hủy thành này. Niên hiệu muộn vào thế kỷ thứ nhất được chấp nhận phổ thông hem (80-95 S.C.). Âm điệu người cha của các thơ tín này phù hợp với lời truyền khẩu xưa về vị sứ đồ Giăng lão thành được khiên vào trong hội chúng và cất tiếng: "Hỡi các con cái bé mọn, hãy yêu mến lẫn nhau."
IV. Bối Cảnh Và Chủ Để
Vào thời Giăng viết thơ, có một nhóm tà giáo dấy lên và đã trở thành giáo phái mang tên Trí Huệ Phái (Hy văn gnõsis = ưi thức). Nhóm Trí Huệ Phái này tự xưng là Cơ Đốc nhân nhưng tuyên bố mình còn có thêm trí thức bổ sung nữa, troi hơn những điều các sứ đồ đã dạy. Họ tuyên bố một người không thể được thỏa mãn trọn vẹn cho đến khi được truyền thụ cho "những chân lý" sâu nhiệm hơn của Trí Huệ Phái. Có người dạy rằng vật chất là xấu, nên do đó Con Người Jêsus không thể là Đức Chúa Trời được. Họ phân biệt giữa Jêsus và Đấng Christ. "Đấng Christ" là sự lưu xuất thiên thượng đã giáng trên Jêsus khỉ Jêsus chịu báptêm và rời Jêsus trước khi Ngài chịu chết, có lẽ lúc trong vườn Ghếtsêmanê. Theo quan điểm của họ, Jêsus đã thực sự chết, nhưng Đấng Christ không thực sự chết. Họ quả quyết rằng - như Michael Green nói - "Đấng Christ thiên thượng quá thánh khiết và thuộc linh đến nỗi không thể bị vấy bẩn bới tiếp xúc vĩnh viễn với xác thịt loài người." Nói ngắn gọn, họ phủ nhận Sự Nhập Thể, không chấp nhận Chúa Jêsus là Đấng Christ, không chấp nhận Jêsus Christ vừa là Đức Chúa Trời vừa là Con Người. Giăng nhận thấy những người này không phải là Cơ Đốc nhân thật, vì vậy ông nhắc độc giả phải cảnh giác nhóm người ấy bằng cách chứng minh Trí Huệ Phái không có những dấu hiệu làm con cái thật của Đức Chúa Trời.
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Theo sứ đổ Giăng, một người hoặc là con cái Đức Chúa Trời hoặc là không phải con cái Ngài chi cả; không hề có địa vị đứng lưng chừng. Đó là nguyên nhân thơ tín này đầy dẫy những thái cực đối lập cực độ như là sự sáng và tối tăm, yêu và ghét, lẽ thật và dối ưá, chết và sống, Đức Chúa Trời và ma quỉ. Đồng thời, cũng nên thấy sứ đồ muốn mô tả người ta bởi thói quen hành vi của họ. Khi phân biệt giữa Cơ Đốc nhân và người không thuộc Đấng Christ chẳng hạn, ông không căn cứ kết luận của mình ưên một hành động phạm tội, nhưng ưái lại, căn cứ ưên điều đặc trưng cho nhân vật đó. Ngay cả chiếc đồng hồ chết cũng hai lần báo giờ chính xác trong mỗi hai mươi bốn giờ! Nhưng chiếc đồng hồ tốt báo giờ chính xác đều đặn. Vì vậy, nói chung hành vi mỗi ngày của một Cơ Đốc nhân là thánh khiết và công bình, và bởi điều đó người ta biết người ấy là con cái
Đức Chúa Trời. Giăng dùng chữ "biết" rất nhiều lần. Nhóm Trí Huệ Phái xưng mình biết lẽ thật, nhưng ở đây Giăng đưa ra những sự kiện thật về Đức Tin Cơ Đốc, là điều người khác có thể nhìn biết cách chắc chắn. Ông mô tả Đức Chúa Trời là sự sáng (1:5); tình yêu (4:8, ló); lẽ thật (5:7); và sự sống (5:20). Điều này không có nghĩa Đức Chúa Trời không phải là Một Thân Vị, nhưng đúng hơn Đức Chúa Trời là nguồn của bốn phước hạnh này. Giăng cũng nói Đức Chúa Trời là Đấng Cong Binh (2:29; 3:7); Đấng thanh sạch (3:3) và Đấng không có tội lỗi (3:5).
Tuy Giăng sử dụng những từ ngữ đơn sơ, nhưng tư tưởng ông diễn tả thường sâu nhiệm, và đôi khi khó hiểu. Do đó, khi nghiên cứu sách này, chúng ta nên cầu xin Chúa giúp chúng ta nắm được ý nghĩa của Lời Ngài và vâng theo chân lý đúng như Ngài đã bày tỏ cho chúng ta.
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Vin. DẤU HIỆU CỦA NHỮNG NGƯỞI ở TRONG MỐI THÔNG CÔNG Cơ ĐỐC (TIẾP THEO) (4:7-5:20)
A. Tình Yêu Thương (4:7-21)
B. Giáo Lý Lành (5:la)
c. Yêu Thương Và Vâng Lời Do Giáo Lý Lành Sinh Ra (5:lb-3) D. Đức Tin Đắc Thắng Được Thế Gian (5:4,5) E. Giáo Lý Lành (5:6-12) F. Sự Bảo Đảm Qua Lời Chúa (5:13) G. Được Dạn Dĩ Trong Sự cầu Nguyện (5:14-17) H. Hiểu Biet Về Những Thực Tại Thuộc Linh (5:18-20) IX. LỜI KÊU GỌI KẾT THÚC (5:21)
CHÚ GIẢI
I. LỜI MỞ ĐẦU: MÔI THÔNG CÔNG cơ ĐỐC (1:1-4)
1:1 Nền tảng giáo lý của toàn bộ sự thông công thật chính là Thân Vị của Đức Chúa Jêsus Christ. Không thể nào có sự thông công thật với những người đi theo các quan điểm sai lầm về Ngài. Hai câu đầu tiên dạy về phẩm tính đời đời của Ngài và thực tại về Sự Nhập Thể của Ngài. Đấng đã hiện hữu từ suốt cả cõi đời đời với Đức Chúa Cha cũng chính là Đấng đã vào trần gian này để làm một con người thật. Thực tế Sự Nhập Thể của Ngài được nêu rõ bởi sự kiện các sứ đồ đã nghe Ngài, đã tận mắt nhìn thấy Ngài, đã ngắm xem Ngài với sự chiêm ngưỡng sâu xa, và đã thực sự rờ đến Ngài. Lời sự sống không phải chỉ là ảo tưởng thoáng qua suông mà thôi, nhưng là một Thân Vị thật sự ương thân thể xác thịt.
1:2 Câu 2 khẳng định Đấng vốn ở cùng Đức Chúa Cha, và Đấng Giăng gọi sự sống đời đời chính là Đấng đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, và đã được các sứ đồ nhìn thấy.
Các dòng sau của một tác giả vô danh cho thấy những hàm ý thực tiễn của hai câu đầu tiên này đối với đời sống chúng ta:
Tôi sung sướng vì hiểu biết của mình về sự sống đời đời không dựa trên những phỏng đoán của các triết gia hoặc thậm chí cửa các nhà thần học, nhưng căn cứ trên lời làm chứng không thể bắt bẻ vào đâu được của những người đã nghe, đã thấy, đã ngắm xem và đã rờ Đấng mà sự sống đời đời được hiện thân trong Ngài. Đây không chỉ là giấc mơ đáng yêu, nỉuừĩg là một sự thực vững chắc, được quan sát cẩn thận và là một sự kiện được ghi lại chính xác.
1:3 Các sứ đồ không giữ bí mật tin tức kỳ diệu này, và chúng ta cũng không nên giữ kín. Họ nhận thấy cơ sở cho toàn bộ sự thông công được tìm thấy tại đây, và vì vậy họ công bố ra thật trọn vẹn và vô điều kiện. Mọi người nào tiếp nhận lời chứng của các sứ đồ thì được giao thông với Đức Chúa Cha và với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Chrisỉ,   và    cũng    giao thông
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với các sứ đồ cùng mọi tín hữu khác. Thật tuyệt vời biết bao khi những tội nhân có tội lại được giao thông với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ! Và hơn thế nữa, đó là chính sự thật chúng ta có tại đây.
Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Chrỉst. Chúa Jêsus và Đấng Christ là một và là đồng một thân vị, và thân vị ấy là Con Đức Chúa Trời. Jêsus là tên được đặt cho Ngài khi sinh ra, và bởi đó nói đến nhân tánh trọn vẹn của Ngài. Chrỉst là danh xưng nói Ngài là Đấng Chịu Xức Dầu của Đức Chúa Trời, là Đấng Mêsia. Do đó, Ương danh Đức Chúa Jêsus Christ, chúng ta có lời chứng cho nhân tánh và thần tánh của Ngài. Jêsus Christ là chính Đức Chúa Trời rất Đức Chúa Trời và là chính Con Người rất người.
1:4 Nhưng vì sao Giăng viết như vậy về đề tài sự giao thông? Nguyên nhân là để sự vui mừng của chúng ta được đầy dẫy. Giăng nhận thấy thế gian không thể đem sự vui mừng thật và lâu dài đến cho lòng người. Vui mừng này chỉ có thể đến qua mối quan hệ đúng đắn với Chúa. Khi một người được giao thông với Đức Chúa Trời và với Chúa Jêsus, người ấy có niềm vui vững chắc và sâu kín đến nỗi không thể bị xáo động bởi những hoàn cảnh của trần gian. Đúng như một thi sĩ có nói: "Nguồn ca hát của người ở tận Thiên đàng trên cao."
li. PHƯƠNG TIỆN ĐỂ GIỮ GÌN sự GIAO THÔNG (1:5- 2:2)
1:5 Sự giao thông (thông công) mô tả tình huống hai hoặc nhiều người chia sẻ những điều họ có chung với nhau. Đây là sự chia sẻ ý nghĩ tình cảm hoặc cộng tác, chung phần. Giờ đây Giăng bắt đầu dạy độc giả những đòi hỏi để có sự giao thông với Đức Chúa Trời. ông dùng những lời dạy của Chúa Jêsus khi Ngài còn trên đất. Dầu ông không ưích dẫn là Chúa đã dùng chính xác những từ ngữ này, nhưng thực chất lời dạy của Ngài ấy là Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Với những lời này, Chúa Jêsus dạy rằng Đức Chúa Trời là tuyệt đối thánh khiết. Tuyệt đối công bình và tuyệt đối thanh sạch. Ngài không ưng thuận bất kỳ hình thức tội lỗi nào. Không điều gì có thể che khuất khỏi Ngài, nhưng "thảy đều ưần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại" (Hêbơrơ 4:13).
1:6 Giờ đây, suy luận tiếp theo ấy là để được giao thông với Đức Chúa Trời, thì không thể che giấu tội. Sự sáng và sự tối tăm không thể cùng tồn tại ương đời sống của một người, chẳng khác nào chúng không thể cùng hiện hữu ữong một căn phòng của ngôi nhà. Nếu một người đang đi trong sự tối tăm, người ấy không giao thông với Đức Chúa Trời. Ai nói mình giao thông với Ngài mà quen đi trong sự tối tăm thì người ấy chưa hề được cứu rỗi chi cả.
1:7 Mặt khác, nếu bước đi trong sự sáng, thì người ấy có thể thông công với Chúa Jêsus Christ và với những bạn đồng tin nơi Đấng Christ của mình. Theo như Giăng nói ữong phân đoạn này, một người hoặc ở trong sự sáng, hoặc ở trong bóng tối. Nếu ở
ưong sự sáng, thì là thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời. Nếu ở trong tối tăm, thì không có điều chi chung với Đức Chúa Trời cả vì ưong Đức Chúa Trời không hề có sự tối tăm. Những ai bước đi trong sự sáng, tức những ai là Cơ Đốc nhân, thì giao thông cùng nhau và huyết của Đức Chúa Jêsus Christ Hên tục tẩy sạch mọi tội của họ. Toàn bộ sự tha thứ của Đức Chúa Trời được căn cứ trên huyết của Con Ngài đã đổ tại Gôgôtha. Huyết ấy cung cấp cơ sở công bình để Đức Chúa Trời dựa trên đó tha thứ tội lỗi, và đúng như chúng ta hát: "Huyết Chúa không hề mất quyền năng." Huyết ấy hiệu nghiệm đời đời để tẩy sạch chúng ta. Đương nhiên, tín hữu phải xưng tội trước khỉ có thể nhận sự tha tội, nhưng Giăng luận đến vấn đề đó trong câu 9.
1:8 Và một lần nữa, sự thông công với Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta công nhận sự thật về chính mình. Chẳng hạn, phủ nhận mình có bản tánh tội lỗi có nghĩa là tự lừa dối và không thành thật. Lưu ý Giăng phân biệt giữa tội lỗi ("sin" câu 8) và những tội đã phạm ("sins" câu ọ - bản Việt Ngữ đều dịch là "tội" Ương cả hai câu này). Tội lỗi ương câu 8 nói đến bản tánh gian ác bại hoại của chúng ta. Những tội đã phạm (câu Ọ) nói đến những điều ác chúng ta đã làm. Thực ra, bản tánh thật của chúng ta còn tệ hơn nhiều so với những việc chúng ta từng làm. Nhưng tạ em Chúa, Đấng Christ đã chết chuộc bản tánh tội chúng ta và những tội chúng ta đã phạm.
Hoán cải không có nghĩa xóa bỏ bản tánh tội lỗi. Trái lại, có nghĩa tháp vào một bản tánh mới thuộc về Đức Chúa Trời, có năng quyền để sống đắc thắng tội lỗi đang cư trú Ương chúng ta.
1:9 Muốn bước đi hàng ngày trong sự giao thông với Đức Chúa Trời và với các anh em tín hữu, chúng ta phải xưng những tội mình đã phạm: những tội cố ý phạm, những tội vô ý phạm, tội trong tư tưởng, tội trong hành động, những tội kín giấu, và những tội trước công chúng. Chúng ta phải đưa chúng ra công khai trước Chúa, gọi đích danh, đứng về phía Đức Chúa Trời để nghịch lại chúng và từ bỏ chúng. Đúng vậy, sự hoán cải thật bao gồm từ bỏ các tội đã phạm: "Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót" (Châm Ngồn 28:13).
Khi làm điều đó, chúng ta có thể nhận lấy lời hứa rằng Đức Chúa Trời thành tín để tha tội cho chúng ta. Ngài thành tín theo ý nghĩa Ngài đã hứa tha tội và sẽ hành động đúng theo lời đã hứa. Ngài là công bình để tha tội vì Ngài đã tìm thấy cơ sở công bình để tha tội qua công tác thay thế của Đức Chúa Ịêsus trên thập tự giá. Không những Ngài bảo đảm tha tội, mà còn tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điểu gian ác.
Sự tha tội Giăng nói đến ở đây là sự tha thứ của người cha, chứ không phải pháp lý. Sự tha thứ về mặt pháp lý nói đến sự tha khỏi hình phạt dành cho những tội đã phạm, là sự tha thứ
tội nhân nhận được khi tin noi Đức Chúa Jêsus Christ. Sự tha tội ấy được gọi là tha tội về mặt pháp lý vì được Đức Chúa Trời ban cho ương tư cách Quan Án. Nhưng còn những tội mà một người phạm sau khi hoán cải thì sao? Xét về hình phạt, thì giá phải trả đã được Đức Chúa Jêsus ưả xong rồi trên thập tự giá tại đồi Gôgôtha. Nhưng về mặt tương giao trong gia đình của Đức Chúa Trời, thánh đồ đang phạm tội kia cần được sự tha thứ của người cha, tức là sự tha thứ của Cha Đức Chúa Jêsus. Thánh đổ ấy nhận được sự tha tội này bằng cách xưng tội lỗi mình đã phạm. Chúng ta cần sự tha thứ về mặt pháp lý chỉ một lần duy nhất; sự tha thứ ấy giải quyết hình phạt dành cho mọi tội lỗi của chúng ta đã phạm - trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhưng chúng ta cần sự tha thứ của người cha trong suốt cuộc đời Cơ Đốc của mình.
Khi xưng tội mình, chúng ta phải dựa vào thẩm quyền của Lời Đức Chúa Trời để tin chắc Ngài tha tội mình. Và nếu Ngài tha thứ chúng ta, chúng ta cũng phải sẵn lòng tha thứ cho mình nữa.
1:10 Cuối cùng, để được giao thông với Đức Chúa Trời, chúng ta không được phép phủ nhận mình đã phạm tội. Đức Chúa Trời nói đi nói lại trong Lời Ngài rằng mọi người đều đã phạm tội. Phủ nhận điều này tức cho Ngài là kẻ nói dối. Như vậy là mâu thuẫn hoàn toàn với Lời Ngài, và hoàn toàn phủ nhận nguyên nhân Chúa Jêsus Christ đã đến chịu khổ, đổ huyết và chịu chết.
Như vậy, chúng ta thấy giao thông với Đức Chúa Trời không đòi hỏi những đời sống vô tội, nhưng đúng hơn đòi hỏi hết thảy mọi tội của chúng ta phải được đem ra trước mặt Ngài, xưng ra và lìa bỏ. Điều đó có nghĩa chúng ta phải hoàn toàn thành thật về tình ừạng của mình, và đừng nên giả hình hay che đậy con người thật của mình.
2:1 Giăng nêu cho chúng ta tiêu chuẩn hoàn hảo của Đức Chúa Trời dành cho dân sự Ngài, và sự dự bị đầy khoan dung của Ngài dành cho trường hợp thất bại. Con cái bé mọn nói đến mọi thành viên ương gia đình của Đức Chúa Trời. Như vậy, tiêu chuẩn hoàn hảo của Đức Chúa Trời được trình bày qua những chữ "ta viết cho các con những điểu này, hầu cho các con khỏi phạm tội." Vì Đức Chúa Trời là ươn lành, tiêu chuẩn Ngài dành cho dân sự là trọn lành tuyệt đối. Ngài sẽ không còn là Đức Chúa Trời nếu Ngài bảo: "Ta viết cho các con những điều này hầu cho các con phạm tội càng ít càng tốt." Đức Chúa Trời không thể dung túng tội lỗi cho dầu ở mức độ nhỏ nhất đi nữa, và như vậy Ngài đặt sự trọn lành làm mục tiêu trước mặt chúng ta. Đức Chúa Jêsus Christ đã xử lý như vậy với người đơn bà bị bắt quả tang phạm tội tà đâm; Ngài phán: "Ta cũng không định tội ngươi; hãy đi, đừng phạm tội nữa."
Đồng thời, Chúa biết khuôn khổ của chúng ta, Ngài nhớ lại chúng ta bằng bụi đất, và vì vậy Ngài đã đầy ơn dự bị cho chúng ta ương trường hợp chúng ta thất bại. Điều này được diễn
tả qua câu: "Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Đấng cẩu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Jẽsus Christ,
tức là Đấng công bình." "Đấng cầu thay" là người đến bên cạnh một người khác ương thì giờ có cần để giúp đỡ. Đây chính xác là việc Chúa làm cho chúng ta khi chúng ta phạm tội. Ngài lập tức đến với chúng ta để khôi phục chúng ta trở về giao thông với chính Ngài. Lưu ý câu này không nói: "Nếu có ai xưng tội mình...." Là Đấng cầu thay (Trạng Sư) của chúng ta, Chúa tìm cách đưa chúng ta trớ lại chỗ mà chúng ta xưng tội và lìa bỏ tội mình.
Trong câu này có một điều thật tuyệt vời mà chúng ta đừng nên bỏ sót. Câu này nói: "Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Đấng cẩu thay ở nơi Đức Chúa Cha." Câu này không nói "cẩu thay ở nơi Đức Chúa Trời," nhưng ưái lại "nen Đức Chúa Cha." Ngài vẫn là Cha thiên thượng của chúng ta ngay cả khi chúng ta phạm tội. Điều này nhắc chúng ta nhớ một lẽ thật phước hạnh rằng dầu tội lỗi trong đời sống của tín hữu phá vỡ mối thông công, nhưng không cắt đứt mối quan hệ. Khi một người được tái sanh, người trở thành con cái Đức Chúa Trời. Từ đó trở đi Đức Chúa Trời là Cha người, và không bao giờ có điều nào ảnh hưởng đến mối quan hệ đó được. Sự ra đời là sự kiện không thể nít lại được. Một người có thể sỉ nhục cha mình, nhưng vẫn là con trai bởi chính sự kiện người đã ra đời.
Để ý Đấng cẩu thay cho chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, tức là Đấng công bình. Có Đấng Binh Vực công bình thì thật tốt biết bao. Khi Satan kiện cáo tín hữu, Đức Chúa Jêsus có thể chỉ vào công tác đã hoàn tất của Ngài trên Gôgôtha và nói: "Hãy tính điều đó vào sổ của ta."
2:2 Chúa Jêsus không những là Đấng cầu thay cho chúng ta, Ngài còn là của lễ chuộc tội lỗi chúng ta nữa. Điều này có nghĩa khi chết thay chúng ta, Ngài giải thoát chúng ta khỏi sự phạm tội và mặc cảm phạm tội của chúng ta, rồi khôi phục chúng ta trở về với Đức Chúa Trời bằng cách cung cấp sự đền tội cần thiết và loại bỏ mọi rào cản ngăn ta bước vào mối giao thông đó. Đức Chúa Trời có thể tỏ lòng thương xót chúng ta vì Đấng Christ đã làm thỏa mãn những đòi hỏi công lý. Thường thì không một trạng sư (hay luật sư) nào đền ữả những tội lỗi của thân chủ; nhưng Chúa chúng ta đã làm chính công việc ấy, và đáng lưu ý hem cả, Ngài đã đền trả bằng của lễ hy sinh chính mình Ngài.
Giăng nói thêm Ngài là của lễ hy sinh thỏa đáng không những cho tội lỗi của chúng ta thôi, mà còn cho tội lỗi của cả thế gian nữa. Điều này không có nghĩa cả thế gian đều được cứu. Trái lại, điều này có nghĩa công tác của Chúa Jêsus có giá trị đầy đủ để cứu toàn thế gian, nhưng chỉ hiệu nghiệm để cứu những người nào thật sự đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Chính vì công tác của Ngài là đủ cho mọi người mà ta có thể rao Tin Lành cho cả thế giới. Nhưng nếu mọi người tự nhiên được cứu, thì không còn cần giảng Tin Lành cho họ nữa. Điều thú vị ấy là
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tấm bia trên thập tự giá được ghi bằng tiếng Hibálai - ngôn ngữ của tuyển dân Đức Chúa Trời - và bằng tiếng Hylạp và Latin, những ngôn ngữ chính của thế giới thời bấy giờ. Như vậy, tấm bia đó đã rao cho toàn thế giới biết Đức Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa đầy đủ cho mọi người ở khắp mọi nơi.
HI. NHỮNG DẤU HIỆU CỦA NGƯỜI ở TRONG MÔI GIAO THÔNG cơ ĐỐC: VÂNG LỜI VÀ YÊU THƯƠNG (2:3-11)
2:3 Giăng sắp nêu những dấu hiệu thật của người ở Ương mối thông công Cơ Đốc. Dấu hiệu đầu tiên là vâng lời. Chúng ta có thể bảo đảm mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời nếu đời sống chúng ta đặc trưng bới lòng khát khao ữìu mến được làm theo ý muốn Ngài. Những câu này rõ ràng nhắm vào Trí Huệ Phái, là người tự xưng có hiểu biết siêu việt về Đức Chúa Trời, nhưng lại tỏ ra không mấy quan tâm vâng giữ các điểu răn của Chúa. Giăng cho thấy sự hiểu biết như thế là ưống rỗng và vô giá trị.
Giăng mô tả sự vâng lời của tín hữu ữong ba phương diện - vâng giữ các điểu răn Ngài (câu 3); vâng giữ lời phán Ngài (câu 5); làm theo như chính Ngài đã làm (câu ó). Ý tướng ở đây có bước tiến ừiển rõ rệt. Vâng giữ các điểu răn Ngài tức là vâng giữ những lời dạy của Chúa Jêsus có chép trong Tân Ước. Giữ lời phán Ngài có nghĩa không những vâng theo những điều được viết ra, mà còn khao khát làm theo điều chúng ta biết là làm đẹp lòng Ngài. Làm theo như chính Ngài đã làm là biểu hiện đầy đủ về tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời dành cho dân sự Ngài; điều này có nghĩa sống y như Chúa Jêsus đã sống.
2:4 Giăng không ám chỉ đời sống Cơ Đốc cốt ở chỗ vâng giữ không chút sai lệch ý muốn Chúa, nhưng đúng hơn, Cơ Đốc nhân có thói quen khao khát vâng giữ điểu răn Ngài và làm những điều nào đẹp lòng Ngài. Giăng đang xem xét toàn bộ mọi khía cạnh của đời sống. Nếu ai nói mình biết Đức Chúa Trời nhưng không vâng giữ các điểu răn Ngài, thì rõ ràng người ấy đang không nói thật.
2:5 Mặt khác, khi chúng ta vâng giữ lời phán Ngài, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thật trọn vẹn trong chứng ta. Lòng kính mến Đức Chúa Trời ở đầy không nói đến lòng chúng ta yêu mến Chúa, nhưng đúng hơn nói đến tình yêu Ngài dành cho chúng ta. Ý tưởng ở đây là tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã đạt được mục đích của nó khi chúng ta vâng giữ Lời Ngài. Tình yêu ấy hoàn thành mục tiêu và đạt đến đích khi tạo ra sự vâng phục Ngài.
2:6 Do đó, ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Chúa Jêsus đã làm. Đời sống của Chúa Jêsus - như đã được trình bày Ương các sách Tin Lành - là khuôn mẫu và kim chỉ nam cho chúng ta. Đây không phải là cuộc đời chúng ta có thể sống nhờ sức riêng hay năng lực riêng của mình, nhưng chỉ có thể sống được nhờ quyền năng của Thánh Linh. Trách nhiệm của chúng ta là phải trao phó hết đời sống mình cho Ngài, và để Ngài sống cuộc đời của Ngài Ương và qua chúng ta.
2:7 Một dấu hiệu quan trọng khác nữa của những tín hữu thật ấy là lòng yêu mến anh em. Giăng nói đây không phải là điểu răn mới ông viết cho họ, nhưng là điểu răn cũ họ đã nhận từ lúc ban đầu. Nói cách khác, Chúa Jêsus đã dạy các môn đồ yêu mến nhau ngay từ lúc ban đầu.
Trí Huệ Phái luôn luôn phô trương những lời giáo huấn của họ là mới. Nhưng vị sứ đồ khuyên giục độc giả phải thử nghiệm mọi điều bởi lời dạy của Chúa Jêsus khi Ngài còn trên đất này. Luôn luôn có nguy cơ trôi dạt khỏi điều có từ lúc ban đẩu.1 Giăng nói: "Hãy trở lại chỗ ban đầu, và anh em sẽ biết đâu là điều đúng."
2:8 Thế nhưng điều răn này không chỉ là một điều răn cũ hoàn toàn, nhưng ưên một phương diện nó còn là điều răn mới nữa. Khỉ Chúa Jêsus còn ưên đất này, Ngài không những dạy các môn đồ phải yêu mến nhau, Ngài còn nêu cho họ tấm gương sống động về điều Ngài muốn nói. Đời sống Ngài đặc trưng bởi tình yêu đối với người khác. Như vậy, điều răn này là điểu chân thật trong Chúa khi Ngài còn ở trên đất này. Nhưng giờ đây còn một phương diện nữa để Điều Răn Cũ ấy là điều răn mới. Trong định kỳ này, điều răn ấy không những là chân thật trong Chúa Jêsus, nhưng cũng chân thật trong các tín đồ nữa. Những Cơ Đốc nhân này ngày trước là những người ngoại đạo, sống trong thù ghét và tham dục. Giờ đây họ minh họa và là hiện thân cho luật pháp yêu thương vĩ đại trong chính đời sống mình.
Như vậy, tối tăm tan đi khi nào con người nhận lấy ánh sáng của Tin
Lành. Tối tăm vẫn chưa biến mất hoàn toàn vì nhiều người vẫn chưa đến với Đấng Christ, nhưng Đấng Christ, là sự sáng ỉhậỉ, đã soi sáng rồi, và hễ khi tội nhân đến với Ngài thì liền được cứu, và từ đó trở đi họ yêu mến các bạn đồng đức tin nơi Đấng Christ của mình.
2:9-11 Trong câu 9-11, chúng ta cỏ sự tương phản giữa tình yêu giả với tình yêu thật. Những người tự xưng là Cơ Đốc nhân nhưng ghét những người vốn là Cơ Đốc nhân thật, thì đó là dấu hiệu chắc chắn cho thấy người như thế vẫn còn ở trong sự tối tăm. Biểu hiện này cho thấy đây không phải là trường hợp sa ngã. Người này tiếp tục ở trong tình trạng xưa nay vẫn luôn như vậy, tức là chưa được cứu. Mặt khác, những ai đặc trưng bởi lòng yêu mến anh em mình, thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điểu chi gây cho vấp phạm. Có thể câu này muốn nói chính người ấy không gặp nguy cơ vấp ngã, hoặc sẽ không gây cho người khác vấp phạm. Cách giải nghĩa nào cũng đúng. Nếu Cơ Đốc nhân thật sự đang sống trong mối giao thông với Chúa, thì sự sáng chiếu soi đường lối của người, và không ai bị vấp phạm bới sự không nhất quán giữa lời tuyên xưng và nếp sống của người ấy. Những người theo Trí Huệ Phái căm ghét sâu xa những người vốn làm đúng theo Lời Chúa. Điều này chứng tỏ họ ở trong sự tôi tăm, họ không biết mình đang đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt họ.
Dường như để minh họa tình yêu mến anh em mà nãy giờ ông đang nói
đến, sứ đồ giờ đây dừng lại để gới lời chào thăm yêu thương đến những người vốn là thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời.
IV. CÁC GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG TRONG MỐI THÔNG CÔNG (2:12- 14)
2:12 Trước hết, ông bao gồm cả gia đình với câu nói hỡi các con cái bé mọn.2 ổ đây ông không hề nghĩ đến sự phát triển về tuổi tác hoặc tâm linh. Giăng đang nói với mọi người nào thuộc về Chúa, và điều này được chứng minh bởi phần còn lại trong câu: Vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho. Điều này đúng cho mọi Cơ Đốc nhân. Thật tuyệt vời khi biết mình được tha thứ tội hoàn toàn, biết như một sự sở hữu hiện tại của mình. Cũng để ý rằng tội lỗi chúng ỉa nhờ danh Chúa được tha. Chính nhờ Đấng Christ mà Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội chúng ta.
2:13 Các phụ lão được mô tả là những người đã biết Đấng có từ lúc ban đầu, là những tín hữu trưởng thành đã biết bước đồng hành ngọt ngào của Con Đức Chúa Trời và thỏa mãn với Ngài. Kẻ trẻ tuổi ưong gia đình thuộc linh được đặc trưng bới sức sống và bởi chiến trận. Đây là thời điểm của xung đột và chiến đấu chống kẻ thù. Kẻ ưẻ tuổi đã thắng được ma qui vì họ đã học biết bí quyết chiến thắng, tức là: "Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi." Con cái bé mọn là những hài nhi trong đức tin. Có lẽ họ chưa biết nhiều, nhưng họ thực sự biết Đức Chúa Cha.
2:14 Khi Giăng nói lại lần nữa với các phụ lão, thì cũng giống y như lần đầu. Sở dĩ như vậy vì họ đã trưởng thành ương kinh nghiệm thuộc linh. Một lần nữa, kẻ trẻ tuổi được gọi là những người mạnh mẽ Ương Chúa và ương sức mạnh của quyền năng Ngài. Họ đã thắng được ma quỉ vì Lời của Đức Chúa Trời ở trong họ. Chúa Jêsus đã có thể đánh bại ma quỉ ữong đồng vắng bằng cách trưng dẫn Kinh Thánh. Điều này nhấn mạnh tầm quan ữọng của việc liên tục nuôi dưỡng bằng lời Kinh Thánh và có Kỉnh Thánh sẵn sàng để xua đuổi những ưận tấn công của Satan.
V. HAI HIỂM HỌA ĐÔI VỚI MÔI THÔNG CÔNG: THẾ GIAN VÀ CÁC GIÁO SƯ GIẢ (2:15- 28)
Trong câu 15-17, chúng ta được cảnh cáo mạnh mẽ phải đề phòng thế gian cùng mọi đường lối giả ưá của nó. Có lẽ điều này được nói chủ yếu cho người ưẻ tuổi, là người đang bị thế gian hấp dẫn đặc biệt, nhưng đây còn là lời cảnh cáo áp dụng cho toàn bộ dân sự của Chúa. Thế gian ở đây không phải là hành tinh chúng ta đang sống, hay cõi tạo vật thiên nhiên chung quanh chúng ta. Trái lại, đây là hệ thống con người đang xây đắp để nỗ lực làm cho mình hạnh phúc không cần đến Đấng Christ. Nó có thể bao gồm thế giới văn hóa, thế giới của nhạc opera, nghệ thuật, giáo dục - nói tóm lại là bất kỳ phạm vi nào mà Đức Chúa Jêsus không được yêu mến và hoan nghênh trong đó. cỏ người định nghĩa thế gian này là "xã hội loài người trong chừng mực nó được tổ chức trên những nguyên tắc sai lầm, đặc trưng bởi những nỗi khao khát
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hèn hạ, những giá trị giả dối và tính ích kỷ."
2:15,16 Chúng ta được cảnh cáo rõ ràng để đừng yêu mến thế gian và các vật ở trong thế gian, vì nguyên nhân đơn giản: yêu mến thế gian là không thích hợp với lòng kính mến Đức Chúa Cha. Có thể mô tả mọi điểu thế gian có để chào mời như là sự mê tham của xác thịt, mẽ tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời. Mẽ tham của xác thịt chỉ đến những điều thèm khát nhục dục của thân thể ra từ bên trong bản tánh xấu xa của chúng ta. Sự mẽ tham của mắt áp dụng cho những ham muốn xấu xa có thể ra từ những điều chúng ta nhìn thấy. Kiêu ngạo của đời là tham vọng bất khiết để tự khoe khoang và phô bày. Ba yếu tố này của tính thần ham mến thế gian được minh họa ương sự phạm tội của Êva. Cây này ăn ngon; đó là sự tham muốn của xác thịt. Cây đẹp mắt; đó là sự mê tham của mắt. Cây được khao khát để khiến trở nên khôn ngoan; mô tả sự kiêu ngạo của đời.
Như ma quỉ chống đối với Đấng Christ, xác thịt thù địch với Thánh linh thể nào, thì thế gian cũng thù địch với Đức Chúa Chã thể ấy. Những sự thèm muốn, ham ăn, tham lam, tham vọng đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Câu này có nghĩa chúng không ra từ Đức Chúa Cha, nhưng nguồn của chúng là trong thế gian. Tinh thần bắt chước thể gian chính là lòng yêu mến những điều thoáng qua. Lòng người không bao giờ thỏa mãn với những điều đỏ.
2:17 Vả thế gian với sự tham dục nó đểu qua đi. Khi nhà băng sắp phá sản, những người khôn ngoan không gởi tiền vào. Khi nền nhà lung lay, những thợ xây khôn ngoan không xây tiếp. Tập trung vào thế gian này cũng giống như sắp xếp lại những chiếc ghế trên tàu Titanic. Như vậy người khôn ngoan không sống cho thế gian vốn đang qua đi. Song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Chỉnh ý muốn của Đức Chúa Trời giải thoát chúng ta khỏi cám dỗ của những điểu qua đi. Nhân tiện, đây cũng chính là câu Kinh Thánh để đời của D. L. Moody, nhà truyền giảng vĩ đại, và được khắc ưên bia mộ ông: "Ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời."
2:18 Một phương pháp thử nghiệm khác để biết người đang ở trong mối thông công Cơ Đốc chính là phép thử nghiệm giáo lý. Đề tài này được giới thiệu bới lời cảnh cáo gởi cho những con ừẻ Ương Đấng Christ để họ đề phòng các giáo sư giả. Những người còn non ưẻ ừong đức tin đặc biệt dễ rơi vào những lời dối trá của Kẻ Địch Lại Đấng Christ. Độc giả của Giăng đã được dạy rằng Kẻ Địch Lại Đấng Christ sẽ dấy lên trước khi Đấng Christ hiện đến và giả làm Đấng Christ. Những biến cố hầu đến đã ngả bóng trước khi chúng đến thể nào, thì trước khi Kẻ Địch Lại Đấng Chrisỉ phải đến, có nhiêu kẻ địch lại Đấng Christ cũng xuất hiện trước thể ấy, đây là những giáo sư giả, rao ra một Christ giả và Tin Lành giả. Thật đáng lưu ý vì thời chúng ta đang sống đây đặc trưng bởi sự tồn tại của rất nhiều tà giáo phủ nhận Đấng Christ,
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và hết thảy điều này làm chứng cho sự kiện ngày Cứu Chúa tái lâm đã rất gần.
2:19 Các giáo sư giả đang tự xưng là những Cơ Đốc nhân đã từng có thời gắn bó với các sứ đồ. Tuy nhiên ương lòng họ, họ không thật sự làm một với tín hữu, và họ bày tỏ điều này bằng cách bước ra khỏi mối thông công này. Vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì đã ở cùng chúng ỉa. ỏ đây, chúng ta học biết đức tin thật luôn luôn mang phẩm chất bền vững. Nếu một người đã thực sự được tái sanh, người ấy sẽ tiếp tục tiến lên với Chúa. Điều này không có nghĩa chúng ta được cứu bởi cứ nhịn nhục cho đến cuối cùng, nhưng đúng hơn những ai chịu đựng cho tới cuối cùng thì đó là những người thực sự được cứu. Các giáo sư giả đi ra khỏi giữa chúng la, để tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy.
2:20 Nhưng điều này làm nảy sinh những thắc mắc: "Làm sao một tín hữu non trẻ biết đâu là thật và đâu là giả?" Câu trả lời ấy là chúng ta đã chịu xức dầu từ nơi Đấng Thánh, thì đã biết mọi sự rồi, và sự xức đẩu này nói đến Đức Thánh Linh và ra từ Đấng Thánh, tức là Đức Chúa Ịêsus Christ. Khi một người được cứu thì nhận lãnh Thánh Linh cư ngụ trong đời sống, và Ngài ban quyền năng cho tín hữu ấy phân biệt giữa chân lý và sai ỉầm. Khi Giăng bảo những độc giả trẻ tuổi của ông "Các con... đã biết mọi sự rồi,"3 ông không có ý nói điểu này với nghĩa tuyệt đối. Không phải họ đã có sự hiểu biết ưọn lành, nhưng đúng hơn, ông muốn nói họ có khả năng nhận ra đâu là đúng đâu là không đúng. Vì vậy, tín hữu non trẻ nhất, đom sơ nhất này có năng lực để phân biệt những điều thiên thượng mà một triết gia chưa được cứu sẽ không có. Cơ Đốc nhân khi quỳ gối có thể nhìn thấy nhiều hơn tầm nhìn lúc đang đứng nhón chần của con cái thế gian. Trong thế giới thuộc thể, khi một hài nhi chào đời, hài nhi ấy lập tức được ban cho mọi năng lực tự nhiên của con người. Hài nhỉ cổ mắt, tay, chân và não. Không bao giờ có chuyện hài nhi nhận những cơ quan này sau khi chào đời. Dầu chúng lớn lên và phát triển, nhưng toàn bộ thân vị đã có ngay từ đầu. Khi một người được tái sanh thì cũng giống y như vậy. Ngay tại lúc được tái sanh, tín hữu ấy nhận được mọi phương thức thuộc linh mà từ đó trở đi người sẽ luôn luôn có, dầu vậy sẽ còn những khả năng vô tận để phát triển các phương tiện ấy.
2:21 Không phải Giăng viết điều này vì cở độc giả của ông không biết lẽ thật, nhưng trái lại, ông viết để khẳng định họ Ương lẽ thật họ đã biết, và nhắc họ nhớ chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra. Trí Huệ Phái đang dạy những giáo lý mâu thuẫn với Lời Đức Chúa Trời, và do đó những giáo lý ấy là những lời dối ừá. Lời dối ưá chính yếu của họ, tức chính cơ sở của toàn bộ giáo huấn của họ, chính là phủ nhận Chúa Jêsus là Đấng Christ. Như đã nói trong phần giới thiệu, họ dạy rằng Chúa Jêsus chỉ là một con người thuần túy và Đấng
Christ đã giáng ưên Jêsus tại lúc Jêsus chịu báptêm. Đây là sự dối trá lớn lao của một số các tà giáo ngày nay. Kinh Thánh khăng khăng quả quyết khắp mọi nơi rằng Chúa Jêsus của Tân Ước là Chúa (Giêhôva) của Cựu Ước. Nói Đấng Christ giáng ưên Jêsus tức là nói không đúng, nhưng phải nói rằng Chúa Jêsus là Đấng Chrỉst.
2:22 Giăng cẩn thận nói rõ rằng chối bỏ thần tánh của Chúa Jêsus tức là cũng chối bỏ cả Đức Chúa Cha. Một số người tín rằng họ đang thở phượng Đức Chúa Trời, nhưng không muốn liên quan gì với Đức Chúa Jêsus Christ. VỊ sứ đồ nói: "Ây đó là Kẻ địch lại Đấng Chrisỉ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con!"
2:23 Trong Giăng 8:19,42, Chúa Jêsus phán rằng ai không nhận ra thần tánh của Ngài và không yêu mến Ngài thì cũng không biết Đức Chúa Cha và cũng không có Ngài là Cha của họ nữa. Tương tự, Giăng nói: "Ai chối Con, thì cũng không có Cha: ai xưng Con, thì cũng có Cha nữa." ở đây, chúng ta có lẽ thật tuyệt vời về sự hiệp một giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Bạn không thể có Đức Chúa Cha nếu không có Đức Chúa Con. Đây là sứ điệp đáng phải lưu ý và nghe theo dành cho hết thảy những người theo Duy Nhất Thần Giáo, Cơ Đốc Khoa Học, Hồi Giáo, những người theo Tân Phái, Giêhôva Chứng Nhân, và người Do Thái.
2:24 Biện pháp bảo vệ an toàn cho những tín hữu trẻ tuổi trước các giáo sư giả chính là: để cho điểu đã nghe từ lúc ban đẩu phải ở trong các con.
Điều này chỉ về sự dạy dỗ của Chúa Jêsus và của hết thảy các sứ đồ Ngài. An toàn lớn lao của chúng ta chính là ở gần với Lời Chúa. Chúng ta nên thử nghiệm mọi điều bởi phép thử "Kinh Thánh nói gì?" Nếu một sự dạy dỗ nào đó không phù hợp với Kinh Thánh, thì chúng ta cũng nên bác bỏ. Đúng như Dĩ. Ironside thường nói: "Nếu sự dạy dỗ đó mới, thì nó không đúng, và nếu nó đúng, thì nó không mới."
2:25 Khi ở Ương giáo lý Cơ Đốc, chúng ta cung cấp bằng chứng về thực tại đức tín của mình. Và lời hứa của đức tín ấy chính là sự sống đời đời. Khi tiếp nhận Chúa Jêsus, chúng ta tiếp nhận sự sống của chính Ngài, tức sự sống đời đời, và sự sống này giúp chúng ta có thể thử nghiệm mọi giáo lý mới và đáng nghi vấn.
2:26,27 Như vậy, Giăng viết cho các tín hữu trẻ tuổi về các giáo sư giả bằng cách cảnh cáo họ. ông không lo sợ về kết quả sau cùng khi nhớ lại độc giả của ông đã nhận lấy sự xức dầu từ nơi Chúa Jẽsus. Như đã nói trước đây, sự xức dầu này chính là Đức Thánh Linh, và ồ đây chúng ta biết rằng Đức Thánh Lỉnh ở trong mình. Đây là lời tuyên bố tích cực, cho biết một khi đã nhận lãnh Thánh Linh, Ngài sẽ không bao giở bị cất ra khỏi. Vì đã nhận lãnh Thánh Linh, chúng ta không cẩn ai dạy cho hết. Điều này không có nghĩa chúng ta không cần những giáo sư Cơ Đốc trong hội thánh. Đức Chúa Trời đã dự bị đặc biệt các giáo sư như thế trong Êphêsô 4:11. Lời Giăng nói ở đây có nghĩa: ngoài những sự dạy dỗ
ương Lời Chúa, Cơ Đốc nhân không cần sự dạy dỗ nào khác nữa để xem như là chân lý của Đức Chúa Trời. Trí Huệ Phái tuyên bố mình có chân lý bổ sung thêm, nhưng Giăng đang nói ở đây là không cần chân lý bổ sung nữa. Với Lời Chúa Ưong tay và Thánh Linh Chúa trong lòng, chúng ta cỏ toàn bộ những sự dạy dỗ mình cần ương chân lý của Chúa.
2:28 Giăng gởi cho hết thảy những con cái yêu dấu Ưong gia đình Đức Chúa Trời, và khuyên họ ở trong Ngài để khi Ngài hiện đến, chúng ta cũng đẩy sự vững lòng, không bị hổ thẹn (Bản Anh ngữ không có chữ "và quăng xa khỏi Ngài") trong kỳ Ngài ngự đến. Chữ "chúng ta" ở đây chỉ về các sứ đồ, và sự dạy dỗ ở đây ấy là: nếu những Cơ Đốc nhân nhận thơ của Giăng không tiếp tục trung tín tiến lên với Chúa, các sứ đồ đã dẫn họ đến với Đấng Christ sẽ bị hổ thẹn khi Đấng Christ ngự đến. Câu nẩy nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chăm sóc ương mọi nỗ lực truyền giảng. Câu này cũng gợi ý khả năng bị hổ thẹn khi Đấng Christ đến.
VI. DẤU HIỆU CỦA NHỮNG NGƯỜI ở TRONG Môi THÔNG CÔNG cơ Đốc (TIẾP THEO): CÔNG BÌNH, YÊU THƯƠNG VÀ Sự VỮNG LÒNG DO Mối THÔNG CÔNG ẤY ĐEM LẠI (2:29-3:24)
2:29 Đặc điểm thứ tư của gia đình ấy là sự công bình. Trong lãnh vực thuộc thể, chúng ta biết cha nào con nấy. Trong lãnh vực thuộc linh cũng vậy. Người nào làm theo sự công bình ấy là kẻ sanh ra bời Đức Chúa Trời.
Vì Đức Chúa Trời là công bình, nên mọi điều Ngài làm đều là công bình, và bới đó mọi người sanh ra bởi Ngài đều là công bình. Đây chính là phép lý luận không thể ừánh khỏi của Giăng.
3:1 Ý nghĩ được sanh bới Đức Chúa Trời khiến Giăng cảm thấy hết sức kỳ diệu, và ông kêu gọi độc giả chiêm ngưỡng tình yêu kỳ diệu đã đưa chúng ta vào trong gia đình của Chúa. Tình yêu thương hẳn đã có thể cứu chúng ta mà không cần khiến chúng ta ưở nên con cái Đức Chúa Trời. Nhưng phương cách yêu thương của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho chúng ta qua việc Ngài đưa chúng ta vào trong gia đình làm con cái Ngài. "Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ỉa thật là con cái Ngài.14
Giờ đây khi chúng ta sống hàng ngày, thế gian chẳng biết chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Người thế gian không hiểu chúng ta, cũng không hiểu cách cư xử của chúng ta. Thực ra, thế gian đã không hiểu Chúa Jêsus khi Ngài sống ưên đất này. "Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy." Vì chúng ta mang cùng những đặc điểm như của Chúa Jêsus, nên chúng ta cũng đừng mong thế gian hiểu mình.
3:2 Tuy nhiên, dù thế gian có hiểu hay không đi nữa, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, và
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đầy là lời bảo đảm về sự vinh hiển trong tương lai. Còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điểu đó chưa được bày tỏ. Chúng ỉa biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ỉa sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Câu này không có nghĩa chúng ta sẽ giống Chúa Jêsus về mặt thể chất trên Thiên đàng. Chúa Jêsus sẽ có hình ừạng rõ ràng riêng của Ngài, và sẽ mang những dấu sẹo trên đồi Gôgôtha suốt cõi đời đời. Chúng tôi tin mỗi chúng ta sẽ có những đặc trưng riêng của mình và người khác có thể nhìn biết những đặc trưng như thế. Kinh Thánh không dạy rằng mỗi người sẽ ưông giống y hệt nhau ưên Thiên đàng. Tuy nhiên, chúng ta sẽ giống Chúa Jêsus Christ về mặt đạo đức. Chúng ta sẽ được thoát khỏi mọi khả năng bị ô uế, phạm tội, bệnh tật, buồn rầu và chết chóc.
Và sự biến hóa tuyệt vời này sẽ được thực hiện như thế nào? Câu trả lời ấy là nhìn xem Đấng Christ thì sẽ được như vậy. Vì chúng ỉa sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Trong đời này, tiến trình trớ nên giống Đấng Christ vẫn đang diễn ra, vì chúng ta đang ngắm nhìn Ngài bởi đức tin trong Lời Đức Chúa Trời. Nhưng rồi tiến trình này sẽ hoàn tất tuyệt đối khi chúng ỉa thấy Ngài như vốn có thật vậy: vì nhìn Ngài tức là sẽ giống như Ngai.
3:3 Ai có sự trông cậy được nhìn thấy Đấng Christ và được giống như Ngài thế này, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như chính Ngài là thanh sạch. Cơ Đốc nhân từ xưa đến nay đã nhận ra rằng ữông cậy Chúa sắp tái lâm có ảnh hưởng thánh hóa ương đời sống tín hữu. Cơ Đốc nhân ấy không muốn làm mọi điều người không muốn đang làm ngay lúc Đấng Christ đến. Lưu ý câu này nói: "Tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài (Đấng Chrỉst) là thanh sạch." Câu này không nói: "Cũng như Ngài (Đấng Christ) tự làm Ngài nên thanh sạch." Đức Chúa Jêsus không bao giờ phải tự làm nên thanh sạch; Ngài là thanh sạch. Đối với chúng ta, đây là một tiến trình dần dần; đối với Ngài đây là một sự thực.
3:4 Điều trái ngược với việc tự làm mình nên thanh sạch có ương câu 4: "Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp." Từ ngữ "phạm tội" ở đây nguyên văn là làm (Hy văn - poieõ). Đây chính là vấn đề hành vi liên tục, được diễn tả bởi thì hiện tại tiếp diễn. Có thể vẫn có tội lỗi ngay cả khi không có luật. Tội lỗi đã ở thế gian từ giữa thời Ađam và Môise, nhưng đấy là trước lúc luật pháp của Đức Chúa Trời được ban ra. Vì vậy, hoàn toàn không chính xác khi bảo: "Tội lỗi tức là vi phạm luật pháp" (1611 KJV), nhưng đúng hơn phải nói "tội lỗi là sự ưái bỏ luật pháp." Đó là bất phục Đức Chúa Trời, muốn đi theo lối riêng mình, và không chịu công nhận Chúa là Đấng có quyền tể ưị tối thượng, về cơ bản, đây chính là để ý riêng của mình lên trên ý muốn của Chúa. Là chống đối với Đấng Hằng sống, tức Đấng có quyền được mọi người phải vâng lời.
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3:5 Cơ Đốc nhân không thể tiếp tục phạm tội, vì như vậy sẽ là hoàn toàn phủ nhận mục đích đã khiến Chúa Jêsus đến ương thế gian. Đức Chúa Jêsus Christ đã hiện ra để cất tội lỗi úi. Do đó, tiếp tục phạm tội tức là sống trong thái độ hoàn toàn xem thường nguyên nhân Ngài nhập thể.
Một lần nữa, Cơ Đốc nhân không thể tiếp tục phạm tội vì đó sẽ là phủ nhận Đấng mà mình mang danh Ngài. Trong Ngài không có tội lỗi. Đây là một trong ba phân đoạn chìa khóa của Tân Ước đề cập đến nhân tánh vô tội của Chúa Jêsus Christ. Phierơ nói cho chúng ta biết "Ngài chưa hề phạm tội." Phaolô cho chúng ta biết Ngài "vốn chẳng biết tội lỗi." Giờ đây Giăng, vị sứ đồ biết Chúa cách đặc biệt gần gũi, nói thêm lời chứng của mình: "Trong Ngài không có tội lỗi."
3:6 Ai ở trong Ngài thì không phạm tội; còn ai phạm tội, thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài. Câu này đối chiếu tín hữu thật với người chưa từng được tái sanh. Có thể nói dứt khoát về tín hữu thật rằng: tín hữu thật không cứ tiếp tục phạm tội. ở đây, không phải Giăng đang nói về những hành động phạm tội riêng rẽ, nhưng đúng hơn là một hành vi liên tục, thành thói quen và điển hình. Câu này không hàm ý khi Cơ Đốc nhân phạm một tội, người ấy mất sự cứu rỗi. Đúng hơn, câu này nói khi một người phạm tội thành thói quen, thì dứt khoát người đó chưa hề được tái sanh.
Thắc mắc tự nhiên xuất hiện: "Khi nào tội lỗi ưở thành thói quen?
Một người phạm tội đỏ thường xuyên đến mức nào thì trở thành một hành vi điển hình?" Giăng không trả lời câu này. Trái lại, ông muốn mỗi tín hữu cảnh giác, và giao bằng chứng lại cho chính Cơ Đốc nhân ấy.
3:7 Giờ đây tuy những người theo Trí Huệ Phái hết sức tự phụ về trí thức của họ, họ lại không thèm quan tâm đến đời sống cá nhân. Do đó, Giăng nói thêm: "Hỡi các con cái bé mọn, chớ để cho ai lừa dối mình: kẻ làm sự công bình là người công bình, như chính mình Chúa là công bình." Đừng nên lẫn lộn ở điểm này - một người không thể đã có sự sống thuộc linh mà vẫn cứ tiếp tục sống trong tội lỗi. Mặt khác, chỉ có thể sống công nghĩa nhờ có được bản tánh của Đấng vốn là công bình.
3:8 Một số đứa con giống cha mẹ chúng đến nỗi bạn không thể lẫn lộn chúng ở giữa đám đông. Điều này cũng đúng cho con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỉ. Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ; vì ma quỉ phạm tội từ lúc ban đầu. ổ đây lại nhấn mạnh đến ý tướng: "Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ." Ma quỉ xưa nay vẫn luôn đang phạm tội (một hành vi liên tục và điển hình) từ lúc ban đầu, tức là từ lần đầu tiên hắn phạm tội. Hết thảy con cái hắn đều đi theo hắn ương con đường khoảng khoát này. cần nói thêm ở đây rằng người ta trỗ nên con cái Đức Chúa Trời bởi sự tái sanh nhưng không hề có sự sinh ra nào liên quan đến con cái ma quỉ. Một người ưở nên con cái ma quỉ chỉ đơn giản bởi bắt chước hành vi của ma quỉ,
nhưng không một ai được sanh làm con cái của ma quỉ cả.
Trái lại, sự hiện đến của Chúa chính là để hủy phá (hoặc thủ tiêu) công việc của ma quỉ. Ắt hẳn Chúa có thể hủy phá ma quỉ chỉ bởi một lời nói, nhưng thay vì vậy, Ngài đã đến thế gian này để chịu khổ tuôn huyết và chịu chết để có thể hủy phá công việc của ma quỉ. Nếu Chúa phải ừả một giá lớn đến như vậy để dẹp bỏ tội lỗi, những người tín cậy Ngài làm Cứu Chúa nên có thái độ nào?
3:9 Câu 9 lập lại tình trạng người đã được sanh bởi Đức Chúa Trời thì không thể cứ tiếp tục phạm tội. Một số người nghiên cứu Kinh Thánh nghĩ câu này nói đến bản tánh mới của tín hữu, và cho rằng ương khi bản tánh cũ có thể và thực sự phạm tội, thì bản tánh mới không thể phạm tội. Tuy nhiên, chúng ta tin rằng một lần nữa ở đây, sứ đồ đang đối chiếu con người được tái sanh với người chưa được tái sanh, và đang nói về hành vỉ liên tục hoặc đã thành thói quen. Tín hữu không có thỏi quen phạm tội. Tín hữu không ương ngạnh tiếp tục sống Ương tội lỗi.
Nguyên nhân chính là hạt giống của Đức Chúa Trời ở trong người.
Những người nghiên cứu Kinh Thánh bất đồng ý kiến đáng kể về nghĩa của cụm từ này nữa. Có người nghĩ hạt giông ở đây nói đến bản tánh mới, có người lại nghĩ nói đến Đức Thánh Linh, người khác nghĩ đến Lời Đức Chúa Trời. Hết thảy những suy nghĩ này đều đúng, nên do đó có nhiều lối giải thích khả dĩ. Chúng ta xem hạt giống ở đây nói đến sự sống mới đã được ban cho tín hữu tại thời điểm hoán cải. Như vậy, đây là câu tuyên bố sự sống thiên thượng ở trong tín hữu. Tín hữu được an toàn đời đời. Sự an toàn đời đời của tín hữu không phải là cớ biện hộ cho Cơ Đốc nhân ấy đi ra và cứ tiếp tục phạm tội, nhưng an ninh đời đời là sự bảo đảm người sẽ không cứ tiếp tục phạm tội. Người chẳng phạm tội thành thói quen, vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. Mối quan hệ thiên thượng này loại trừ khả năng cứ tiếp tục nếp sống tội lỗi.
3:1 Oa Như vậy, đây là dấu hiệu phân biệt thứ tư cho con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỉ. Ai chẳng làm điểu công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời. Không có chỗ đứng nửa vời. Không có người nào là thuộc nửa này nửa kia. Con cái Đức Chúa Trời được nhìn biết bởi nếp sống công bình của họ.
3:10b,11 Trong phần này, chúng ta có tiếp phương pháp thử nghiệm thứ nhì để biết những người ở trong gia đình Đức Chúa Trời - phương pháp thử nghiệm bằng tình yêu. Phương pháp này được tiếp tục từ đoạn 2:7-17. Từ đầu định kỳ Cơ Đốc, yêu thương anh em đã được truyền dạy như một bổn phận thiên thượng. "Yêu" ở đây không dùng theo nghĩa tình bạn hay chỉ là tình cảm suông của con người, nhưng là tình yêu thiên thượng. Là yêu người khác như Đấng Christ đã yêu chúng ta. Thực ra, không thể yêu như vậy nhờ sức riêng của cá nhân mình, nhưng chỉ nhờ quyền năng do Thánh Linh ban cho.
3:12 Giăng quay về với trường hợp ký thuật đầu tiên về người không yêu em mình. Caỉn chứng tỏ đã thuộc về ma quỉ vì giết em mình, là Abên. Nguyên nhân cơ bản được nêu ừong những chữ "Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công bình."
3:13 Nguyên tắc cơ bản Ương đời sống con người ấy là gian ác sẽ thù ghét công bình, và điều này giải thích nguyên nhân thế gian ghét tín hữu. Đời sống công bình của Cơ Đốc nhân tương phản rõ nét với sự gian ác của người chưa tin Chúa. Người không tin Chúa ghét bị vạch trần, và thay vì đổi hành vi gian ác của mình, họ lại tìm cách tiêu diệt điều đã bày tỏ sự tương phản quá rõ như thế. Việc làm đó cũng vô ích y như một người kia phá cây thước hay dây đợi vì cớ chúng cho thấy đường thẳng mình đã vẽ cong quẹo ra sao.
3:14 Chúng ỉa biết mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sồng, vì chúng ta yêu anh em mình. Một sự kiện nổi bật ấy là khi một người được cứu, người ấy có thái độ hoàn toàn khác hẳn đối với Cơ Đốc nhân. Đây là một ương những cách người ấy nhận sự bảo đảm về sự cứu rỗi. Người không yêu con cái thật của Đức Chúa Trời có thể vẫn xưng mình là Cơ Đốc nhân, nhưng Kinh Thánh nói người ấy ồ trong sự chết. Người ấy luôn luôn chết về mặt tâm linh, và đó chính là thực ữạng xưa nay vẫn vậy của họ.
3:15 Trong mắt thế gian, thù ghét không phải là một điều rất xấu, nhưng Đức Chúa Trời gọi đó là giết người.
Chỉ cần suy gẫm chốc lát cũng thấy đây chính là mầm mong của tội giết người. Động cơ đã có, dầu chưa hành động thôi. Như vậy, ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Khi Giăng nói chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình, ông không có ý bảo rằng kẻ giết người không thể được cứu. Ông chỉ muốn nói người nào điển hình bởi lòng thù ghét anh em mình thì đó là một kẻ mang tiềm năng sát nhân và chưa được cứu.
3:16 Chúa Jêsus chúng ta nêu tấm gương tối cao của tình yêu khi Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. ổ đây, Đấng Christ tương phản với Cain. Chúa ban cho chúng ta tình yêu với biểu hiện cao cả nhất. Xét ưên một phương diện, tình yêu là vô hình, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy biểu hiện của tình yêu. Trên thập tự giá tại đổi Gôgôtha, chúng ta thấy tình yêu ấy mới thực sự là tình yêu. Từ đây, Giăng rút ra bài học: chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Điều này có nghĩa đời sống chúng ta phải là sự ban phát không ngừng vì cớ các tín hữu khác, và chúng ta cũng phải sẵn sàng chết vì họ nếu cần. Hầu hết chúng ta sẽ không bao giờ bị buộc phải chết thay người khác, nhưng hết thảy mỗi chúng ta đều có thể bày tỏ tình thương yêu anh em bằng cách chia sẻ của cải vật chất của mình với những người túng thiếu. Đây là điều được nhấn mạnh Ương câu 17.
3:17 Nếu câu ló gợi ý điều lớn nhất chúng ta có thể làm cho anh em mình, câu 17 gợi ý điều nhỏ nhất. Giăng nói rõ rằng ai thấy anh em mình
túng thiếu nhưng lại không cho người ấy điều cần có để đáp ứng nhu cầu thì đó không phải là Cơ Đốc nhân. Điều này không biện minh việc ban phát bừa bãi cho mọi người, vì có thể gây hại cho người ta khi cho tiền để họ mua những điều không ích lợi. Tuy nhiên, câu này thực sự nêu lên những thắc mắc hết sức ray rứt về việc những Cơ Đốc nhân đầu cơ tích trữ của cải.
3:18 Chúng ta chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng trái lại, bằng việc làm và lẽ thật. Nói cách khác, đừng để đây chỉ là những từ ngữ tình cảm mà thôi, cũng đừng để trở thành chỉ là biểu hiện của những điều vốn không thật. Nhưng tình yêu phải thể hiện bằng những hành động nhân từ thực tế, và phải là tình yêu thật chứ không phải tình yêu giả.
3:19 Bằng cách thể hiện tình yêu thật và tích cực này với anh em, chúng ta sẽ biết mình thuộc về lẽ •hạt, và điều này sẽ bảo đảm cho lòng chúng ta khi chúng ta ra mắt Ngài trong sự cầu nguyện.
3:20 Vì nếu lòng mình cáo trách mình, thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa, và biết cả mọi sự. Đề tài ở đây là thái độ của chúng ta ra mắt Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Có thể hiểu câu này theo hai cách.
Trước hết, nếu lòng mình cáo trách mình, thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa theo ý nghĩa Ngài là Đấng lớn hơn trong sự thương xót. Tuy chúng ta có thể mặc cảm nặng nề rằng mình không xứng đấng, nhưng
Chúa biết về cơ bản chúng ta yêu mến Ngài và yêu mến dân sự Ngài. Ngài biết chúng ta thuộc về Ngài bất kể mọi thất bại và tội lỗi của chúng ta.
Quan điểm thứ nhì là: nếu lòng mình cáo trách mình, thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa trong vấn để đoán xét. Trong khi chúng ta
chỉ biết những tội lỗi mình theo cách rất giới hạn, Chúa biết đầy đủ và tuyệt đối. Chúa biết tất cả mọi điều đáng quy tội Ương chúng ta, Ương khi chúng ta chỉ biết một phần. Chúng tôi thiên về quan điểm thứ nhì, dầu cả hai đều đúng và do đó cả hai đều có thể chấp nhận được.
3:21 Đây là thái độ của người có lương tâm Ương sạch trước mặt Chúa. Không phải người này đang sống cuộc đời không có tội lỗi nhưng đúng hem đã nhanh chóng xưng tội và lìa bỏ tội. Khi làm như vậy, người có lòng rất dạn dĩ trước mặt Đức Chúa Trời và mạnh dạn cầu nguyện. Vì vậy, ví bằng lòng mình không cáo trách, thì chúng ỉa có lòng rất dạn dĩ, đặng đến gần Đức Chúa Trời.
3:22 Và chúng ta xin điểu gì mặc dầu, thì nhận được điều ấy, bởi chúng ỉa vâng giữ các điểu răn của Ngài và làm những điểu đẹp ý Ngài. Giữ điểu răn Ngài tức là ở trong Ngài. Đây là sống trong sự gần gũi mật thiết và đầy sức sống với Cứu Chúa. Khi sống như vậy Ương mối thông công với Ngài, chúng ta tôn ý muốn của Ngài làm ý muốn của mình. Nhờ Thánh Linh, Ngài đổ đầy dẫy trên chúng ta sự hiểu biết ý muốn Ngài. Trong điều kiện
như thế, chúng ta sẽ không còn cầu xin bất cứ điều gì nằm ngoài ý muốn Chúa. Khi cầu xin theo đúng ý muốn Ngài, chúng ta nhận được những điểu mình đã cẩu xin.
3:23 Vả, nẩy là điểu răn của Đức Chúa Trời là chúng ta phải tin đến danh Con Ngài, tức là Đức Chúa Jẽsus Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ỉa. Câu này dường như tóm tắt mọi điều rần của Tân Ước. Câu này nói đến bổn phận của chúng ta đối với Chúa và với anh em Cơ Đốc của mình. Bổn phận trước hết của chúng ta là tin cậy Đức Chúa Jêsus Christ. Kế đến vì đức tín thật được biểu hiện qua nếp ăn ở ngay lành, chúng ta nên yêu mến lẫn nhau. Đây là bằng chứng của đức tin cứu rỗi. Để ý trong câu này và nhiều câu khác, Giăng sử dụng các đại từ nhân xưng Ngài (He và Him) để chỉ đến cả Đức Chúa Cha lẫn Đức Chúa Jêsus Christ mà không dừng lại để giải thích ông đang muốn nói đến Đấng nào. Ổng dám làm như vậy vì Đức Chúa Con cũng là Đức Chúa Trời thật như Đức Chúa Cha, và không hề táo tợn khi nói về cả hai Đấng ấy liền một mạch.
3:24a Phần đầu của câu 24 chấm dứt phần nói về tình yêu với tư cách phương pháp thử nghiệm con cái Đức Chúa Trời: Ai vâng giữ các điểu răn Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Vâng lời Ngài tức là ở trong Ngài, và những ai ở ương Ngài thì cũng được bảo đảm về sự hiện diện lâu dài của Ngài nữa.
3:24b Chúng ỉa biết Ngài ở trong lòng chúng ỉa, là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. Đề tài
về lòng tín quyết được giới thiệu bởi cầu tuyên bố sự bảo đảm được Đức Chúa Trời ở ừong chúng ta bởi Đức Thánh Linh. Mọi tín hữu đều có Thánh Linh. Ngài là Đấng hướng dẫn họ vào mọi lẽ thật và ban năng lực cho họ nhận biết sự sai lầm.
VII. NHU CẨU CẦN PHÂN BIỆT GIỮA CHÂN LÝ VÀ SAI LẨM (4:1- 6)
4:1 Sau khi nhắc đến Đức Thánh Linh, Giăng nhớ lại còn có nhiều linh khác trong thế giới ngày nay, và cần cảnh cáo con cái Đức Chúa Trời về những linh đó. Vì vậy, ông cảnh cáo tín hữu đừng tin cậy mọi thần. Chữ thần ở đây chắc chủ yếu nói đến các giáo sư nhưng không chỉ riêng các giáo sư mà thôi. Không phải chỉ vì cớ một người nói về Kinh Thánh, Đức Chúa Trời và Chúa Jêsus thì có nghĩa người ấy là con cái thật của Đức Chúa Trời đâu. Chúng ta phải thử cho biết các thẩn có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. Đây là những người xưng mình chấp nhận Cơ Đốc giáo, nhưng dạy một Tin Lành hoàn toàn khác.
4:2 Giăng nêu những phương pháp thử nghiệm thực tiễn để thử những người này. Phương pháp thử nghiệm tuyệt vời dành cho một giáo sư ấy là: "Anh nghĩ gì về Đấng Christ?" Phàm thẩn nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời. Đây không phải là lời xưng nhận một sự kiện lịch sử, tức là Chúa Jêsus đã vào trần gian ưong thân thể con người, nhưng là tuyên xưng
một thân vị hằng sống, là Đức Chúa Jẽsus Chrisỉ lấy xác thịt mà ra đời.
Đây là lời tuyên xưng công nhận Chúa Jêsus là Đấng Christ Nhập Thể. Và tuyên xưng Ngài có nghĩa sấp mình xuống tôn Ngài là Chúa cuộc đời mình. Nếu nghe người nào trình bày Chúa Jêsus là Đấng Christ thật của Đức Chúa Trời, bạn sẽ biết người ấy đang nói bởi Thánh Linh Đức Chúa Trời. Thánh Linh Đức Chúa Trời kêu gọi con người công nhận Chúa Jêsus là Chúa và phó thác đời sống họ cho Ngài. Thánh Linh luôn luôn làm vinh hiển Chúa Jêsus.
4:3 Còn thẩn nào không xưng Đức Chúa Jêsus, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời.5 Đây là cách bạn có thể phát hiện ra các giáo sư giả. Họ không xưng Đức Chúa Jêsus là Đấng như đã được mô tả ương câu Kinh Thánh trước. Đó là thần của kẻ địch lại Đấng Christ, mà Kinh Thánh đã nói tiên tri và giờ đây đã ở ương thế gian rồi. Ngày nay có rất nhiều người sẵn lòng nói những điều có thể chấp nhận được về Chúa Jêsus, nhưng họ sẽ không xưng Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể. Họ sẽ nói Đấng Ghrist là "thần," nhưng không nói Ngài là Đức Chúa Trời.
4:4 Những tín hữu khiêm nhường có thể thắng các giáo sư giả ấy vì họ có Thánh Linh ở Ương họ, và nhờ đó giúp họ phát hiện những sai lầm và không chịu nghe theo sai lầm.
4:5 Các giáo sư giả thuộc về thế 9ian cho nên nguồn những lời họ nói ra chính là thế gian. Thế gian là suối nguồn mọi điều họ dạy đỗ, và bởi đó người thế gian nghe họ. Điều này nhắc chúng ta nhớ sự tán thành chấp thuận của thế gian không phải là phương pháp kiểm nghiệm tính chân thật của lời dạy dỗ. Nếu một người chỉ muốn mình được nổi tiếng, được mến mộ, tất cả mọi chuyện người ấy cần làm ấy là nói theo như cách của thế gian, nhưng nếu muốn trung tín với Chúa thì phải đối diện với sự không chấp thuận của thế gian.
4:6 Trong câu 6, Giăng nói với tư cách đại diện các sứ đồ. ông nói: "Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời: ai nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta; còn ai chẳng hể thuộc về Đức Chúa Trời, thì chẳng nghe chúng ta." Điều này có nghĩa tất cả những ai thật sự sanh bởi Đức Chúa Trời thì đều chấp nhận sự dạy dỗ của các sứ đồ có ương Tân Ước. Mặt khác, những người không thuộc về Đức Chúa Trời thì khước từ lời chứng của Tân Ước, hoặc tìm cách bổ sung thêm hoặc pha loãng lời chứng ấy.
VUI. DÂU HIỆU CỦA NHỮNG NGƯỜI ở TRONG MÔI THÔNG CÔNG cơ Đốc (TIẾP THEO) (4:7- 5:20)
A. Tình Yêu Thương (4:7-21)
4:7,8 ở đây, Giăng bắt đầu lại đề tài tình yêu anh em. Ông nhấn mạnh tình yêu là bổn phận, phù hợp với bản tánh của Đức Chúa Trời. Như đã nói trước đây, không phải Giăng đang nghĩ đến tình yêu vốn phổ thông cho hết thảy mọi người, nhưng là tinh yêu đối với con cái Đức Chúa Trời đã tháp vào ương những người được tái sanh. Xét về nguồn gốc, sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì
sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Câu này không nói Đức Chúa Trời yêu thương. Điều đó là đúng, nhưng Giăng nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Yêu thương là bản chất của Ngài. Không hề có tình yêu nào theo đúng ý nghĩa thật sự mà lại không phát xuất từ nguồn ương Ngài. Những chữ "Đức Chúa Trời là sự yêu thương" xứng đáng với mọi ngôn ngữ ừên đất và Thiên đàng. G. s. Barrett gọi chúng là:
... Những từ ngữ vĩ đại nhất từng được cất lên ữong ngôn ngữ con người, những từ ngữ vĩ đại nhất ưong cả Kinh Thánh.... Không thể dùng ngay cả một bố cục tóm tắt nhất để gợi ý toàn bộ những điều chứa đựng ương từ ngữ này, vì không trí tuệ nào của con người đã từng, hoặc sẽ, dò hết ý nghĩa không thể dò thấu của chúng; nhưng chúng ta có thể cung kính nói rằng ương nội một câu nói về Đức Chúa Trời ở đây đã chứa đựng chìa khóa của toàn bộ những công việc và đường lối Chúa... Lẽ mầu nhiệm của sự sáng thế, .... sự cứu chuộc... và về Bản Tánh của chính Đức Chúa Trời.0
4:9,10 Trong những câu tiếp theo sau, chúng ta có phần mô tả biểu hiện tình yêu của Chúa trong ba thì. ỏ thì quá khứ, tình yêu ấy được bày tỏ cho chúng ta là tội nhân qua món quà ban Con Một Ngài (4:9-11). ở thì hiện tại, tình yêu ấy được bày tỏ cho chúng ta là các thánh đồ qua việc Ngài ở ương chúng ta (4:12-10). ở thì tương lai, tình yêu ấy được bày tỏ cho chúng ta qua việc ban cho chúng ta lòng dạn dĩ trong ngày đoán xét.
Như vậy, trước hết, chúng ta có tình yêu của Chúa đối với chúng ta là tội nhân. Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nẩy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ỉa nhờ Con được sống. Nẩy, sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội 7chúng ta. Chúng ta đã chết để cần sự sống, và chúng ta có tội để cần của lễ chuộc tội. Cụm từ: "Con Một Ngài" nói đến mối quan hệ độc nhất vô nhị mà không một người con nào khác có thể chia sẻ. Điều này khiến tình yêu của Chúa lại càng nổi bật hơn, đến nỗi Ngài sai Con độc nhất vô nhị của Ngài vào thế gian để chúng ta nhờ con ấy được sống.
Tình yêu của Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta không phải vì chúng ta đã yêu Ngài trước. Chúng ta không yêu Ngài; Ương thực tế, chúng ta là kẻ thù của Ngài và ghét Ngài. Nói cách khác, Ngài không yêu chúng ta vì cớ chúng ta yêu Ngài, nhưng Ngài yêu chúng ta bất chấp sự thù địch cay đắng của chúng ta, và Ngài bày tỏ tình yêu của Ngài bằng cách nào? Bằng cách sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Của lễ chuộc tội nói đến sự đền tội, hay việc giải quyết nan đề tội lỗi.
Một số người theo thần học tự do thích nghĩ đến tình yêu của Đức Chúa Trời mà không cần công tác cứu chuộc của Đấng Christ. ở đây, Giăng liên kết hai điều ấy như hai điểu không hề có chút mâu thuẫn nào. Denney nhận định:
Hãy để ý nghịch lý vang dội trong câu này, rằng Đức Chúa Trời vừa yêu thương vừa thạnh nộ, và tình yêu của Ngài đã cung cấp của lễ chuộc tội để dời cơn thạnh nộ Ngài khỏi chúng ta. Không hề tìm mâu thuẫn giữa tình yêu và của lễ chuộc tội, vị sứ đồ không thể diễn đạt bất kỳ ý nào về tình yêu cho bất kỳ ai ngoại trừ bằng cách trưng dẫn đến của lễ chuộc tội} 4:11 Giờ đây Giăng áp dụng bài học về tình yêu thương ấy trên chúng ta: "Nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ỉa dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau." Chữ "nếu" ồ đây không diễn tả nỗi nghi ngờ, nhưng trái lại được dùng theo ý nghĩa của "bởi vì." Bởi vì Đức Chúa Trời đã tuôn xối tình yêu Ngài trên những người hiện là đàn sự Ngài như vậy, nên chúng ta cũng phải yêu những người cùng với chúng ta làm thành viên trong gia đình phước hạnh của Ngài.
4:12,13 Tình yêu của Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta trong thì hiện tại qua việc Ngài ở trong chúng ta. Sứ đồ nói: "Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời; nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở Ưong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn Ương chúng ta." Trong Giăng 1:18, chúng ta thấy: "Chẳng hể ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đãng đã giãi bày Cha cho chúng ta Mét." Trong sách Tin Lành Giăng, chúng ta thấy Đức Chúa Trời vô hình tfược bày tỏ cho thế gian qua Đức Chúa Jêsus Christ. ở đây, chúng ta có cụm từ "chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời được lập lại Ưong thơ tín của
Giăng. Nhưng giờ đây Đức Chúa Trời được bày tỏ cho thế gian, không phải qua Đấng Christ, vì Đấng Christ đã ưở về Thiên đàng hiện nay đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Thay vào đó, Đức Chúa Trời hiện bày tỏ cho thế gian qua tín hữu. Thật kỳ diệu biết bao vì giờ đây chúng ta phải là câu ữả lời của Đức Chúa Trời cho nhu cầu muốn nhìn thấy Ngài của con người! Và khi chúng ta yêu mến nhau, sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Điều này có nghĩa tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã đạt được mục tiêu của nó. Chúa không hề định cho chúng ta trở thành những ngõ cụt để đón nhận phước hạnh của Ngài, nhưng muốn chúng ta trỗ thành những kênh dẫn. Tình yêu Chúa được ban cho chúng ta không phải để dồn chứa cho riêng mình, nhưng để có thể qua chúng ta tuôn đổ đến cho những người khác. Khi chúng ta thực sự yêu thương nhau thể này, đó là bằng chứng chúng ta ở trong Ngài, và Ngài ở trong chúng ta, và chúng ta là người dự phần Thánh Lỉnh Ngài. Chúng ta nên dừng lại để thán phục việc Ngài ở ương chúng ta và chúng ta được ở ương Ngài.
4:14 Giờ đây Giăng bổ sung thêm lời chứng của các sứ đồ: "Chúng ỉa lại đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đặng làm Cứu Chúa thế gian." Đây là lời tuyên bố trọng đại về tình yêu thiên thượng đang hành động. "Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con" mô tả phạm vi vô giới hạn của công tác Đấng Christ. w. E. Vine viết rằng "Phạm vi sứ mạng
của Ngài thì không giới hạn như nhân loại, và chỉ có thái độ không chịu ăn năn và vô tín của con người mới đặt giới hạn cho công hiệu thực tế của sứ
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mạng ấy.
4:15 Phước hạnh được chính Đức Chúa Trời ở Ưong chúng ta là đặc ân của mọi ai xưng Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời. Một lần nữa, đây không phải là lời tuyên xưng sự chấp thuận suông của lý ưí, nhưng là lời tuyên xưng bao gồm cả cam kết phó thác chính mình cho Đức Chúa Jêsus Christ. Không còn mối quan hệ nào gần gũi hom là được ở trong Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời ở trong người. Chúng ta khó hình dung nổi một mối quan hệ như thế, nhưng ương cõi thiên nhiên, chúng ta có thể ví sánh mối quan hệ ấy với một que cời lửa đang ở trong lò, miếng bọt biển ữong nước, hoặc quả bong bóng trong không khí. Trong mỗi trường hợp, vật thể ở Ương môi trường và môi trường ấy ở trong vật thể.
4:16 Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ỉa. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Đức Chúa Trời là sự yêu thương, và tình yêu ấy phải tìm một đối tượng. Đối tượng đặc biệt cho tình yêu của Chúa chính là cộng đoàn những người được sanh vào gia đình này. Nếu tôi ở ưong mối giao thông với Đức Chúa Trời, thì tôi phải yêu thương những người Ngài yêu.
4:17 Nẩy vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ỉa.
Không phải tình yêu của chúng ta được làm nên trọn vẹn, nhưng tình yêu của Đức Chúa Trời được nên trọn vẹn ừong chúng ta. Giờ đây, Giăng đưa chúng ta đến thời tương lai khi chúng ta đứng trước mặt Chúa. Sẽ có sự dạn dĩ và tin quyết, hay kinh hoảng khúm núm? Câu trả lời sẽ là chúng ta được mạnh bạo, hay được tin quyết, vì tình yêu trọn vẹn đã giải quyết vấn đề tội lỗi một lần đủ cả. Nguyên nhân chúng ta được dạn dĩ ương ngày hầu đến được nêu qua câu: "Ây là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này." Chúa Jêsus hiện ở ttên Thiên đàng, và sự đoán xét hoàn toàn ở đàng sau Ngài. Ngài đến thế gian này một lần và gánh chịu hình phạt đáng dành cho tội lỗi của chúng ta. Chính Ngài đã hoàn tất công tác cứu chuộc và sau đó không bao giờ phải giải quyết vấn đề tội lỗi thêm một lần nào nữa cả. Ây là Chúa thể nào, thì chúng la cũng thể ấy trong thế gian này. Câu này có nghĩa tội lỗi chúng ta đã bị đoán xét tại thập tự giá của đồi Gôgôtha, và chúng ta có thể dạn dĩ hát lên:
Sự chết và đoán phạt ở đàng sau tôi. Ăn điển và vinh hiển ở phía trước; Mọi luồng sóng xô trên Jêsus, Chúng trút hết sức mạnh tột cùng của chúng tại đó rồi.
- Mrs. J. A. Trench Vì sự đoán xét đã tuyên cho Ngài rồi thể nào, thì giờ đây chúng ta được thoát khỏi tầm với của sự đoán phạt thể ấy.
4:18 Vì chúng ta đã biết được tình yêu của Đức Chúa Trời, chúng ta
không còn sợ bị chết mất. Quyết chẳng có điểu sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi. Chính sự yêu thương trọn vẹn của Ngài đã cắt bỏ sự sợ hãi của chúng ta. Trước hết tôi được bảo đảm về tình yêu của Chúa, vì Ngài đã sai Con Ngài đến chết thay tôi. Thứ nhì, tôi biết Ngài yêu tôi vì Ngài ngự trong tôi ngay hiện giờ. Thứ ba, tôi có thể nhìn đến tương lai với lòng tín quyết và không chút sợ hãi. Thật ra, sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Tình yêu của Đức Chúa Trời không hoạt động trong đời sống của những người sợ Ngài. Những người ấy chưa hề đến với Ngài trong sự ăn năn và chưa nhận được sự tha tội.
4:19 Chúng ta yêu (Bản Anh ngữ có ghi thêm "Chúa"), vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Nguyên nhân duy nhất chúng ta yêu chính vì Ngài đã yêu chúng ta trước. Mười Điều Răn đòi hỏi một người phải yêu Đức Chúa Trời và người lân cận như mình, nhưng luật pháp không sinh ra được tình yêu này. Vậy làm sao Đức Chúa Trời có được thứ tình yêu mà sự công bình của Ngài đòi hỏi như thế nẩy? Ngài giải quyết nan để bằng cách sai Con Ngài đến chết thay chúng ta. Đến lượt tình yêu tuyệt vời ấy kéo tấm lòng chúng ta đến với Ngài. Chúng ta nói: "Ngài đã đổ huyết và chết thay con; từ nay trở đi con sẽ sống cho Ngài."
4:20 Giăng nhấn mạnh tính vô ích của lời tuyên xưng yêu mến Đức Chúa Tròi nhưng đồng thời ghét anh em mình. Khi các nan bánh xe càng về gần tâm, chúng càng gần nhau. Cũng vậy, càng gần Chúa bao nhiêu, chúng ta càng gần anh em tín hữu của mình bấy nhiêu. Thực ra, chúng ta không yêu mến Chúa nhiều hơn mức yêu mến người tầm thường nhất ương số môn đồ Ngài đầu. Giăng nói rằng không thể yêu Đức Chúa Trời là Đấng mình không nhìn thấy nếu không yêu mến anh em mà mình nhìn thấy được.
4:21 Giăng kết thúc phần này bằng cách lập lại điểu răn chúng ỉa đã nhận từ nơi Ngài: ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình.
B. Giáo Lý Lành (5:1a)
Giờ đây Giăng kết thúc những phương pháp thử nghiệm sự sống. ở đây, ông bắt đầu lại phương pháp thứ nghiệm về giáo lý, hay chúng ta cũng có thể gọi là phương pháp thử nghiệm đức tin. Trong ba câu đầu có nêu cho chúng ta những kết quả của đức tín. Chúng là: Thứ nhất, sanh ra bởi Đức Chúa Trời, rồi đến yêu mến Đức Chúa Trời, tiếp theo là yêu mến các anh em tín hữu, và cuối cùng vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Như vậy, trước hết, chúng ta có sự sanh ra từ Đức Chúa Trời: Ai tin Đức Chúa Jẽsus là Đấng Chrisỉ, thì sanh bởi Đức Chúa Trời. Niềm tin ở đây không chỉ là sự tán thành suông của lý trí đối với sự kiện, nhưng ưái lại là phó thác đời sống mình cho Chúa Jêsus là Đấng Christ.
c. Yêu Thương Và Vâng Lãi Do Giáo Lý Lành Sinh Ra (5:1b-3)
5:1 b Nếu chúng ta thực sự sanh bởi Đức Chúa Trời, thì sẽ yêu mến Ngài. Không những vậy thôi, chúng ta
còn yêu mến con cái Ngài nữa. Cũng nên lưu ý ở đây là chúng ta phải yêu hết thảy mọi tín hữu, chứ không phải chỉ những người ở Ương hiệp hội tín hữu nào đó trên đất này mà thôi.
5:2,3 Kết quả thứ tư của đức tin là giữ vẹn các điểu răn của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời khỉ chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn các điểu răn Ngài. Người thực sự được cứu sẽ có đặc trưng bởi lòng khao khát làm theo ý muốn Chúa. Lòng yêu mến Chúa của chúng ta được bày tỏ qua việc sẵn lòng vâng theo các điều răn Ngài. Chúa ]êsus phán: "Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn Ta."
Khi Giăng nói điểu răn của Ngài chẳng phải là nặng nể, ông không có ý bảo những điều răn đó quá khó, nhưng đúng hom ông muốn bảo đó là những điều mà người được tái sanh thích làm. Khi bạn bảo một người mẹ hãy chăm sóc tốt cho con của bà, bạn chỉ đang nói với bà việc bà rất thích làm. Các điểu răn của Chúa là những điều tốt nhất cho chúng ta, và là những điều mà bản tánh mới của chúng ta hết lòng ưa thích.
D. Sức Tin Đắc Thắng Được Thế Gian (5:4,5)
5:4 Kế tiếp, chúng ta học biết bí quyết đắc thắng thế gian. Hệ thống thế gian là một mưu đổ cám dỗ thật gớm ghiếc, luôn tìm cách lôi chúng ta ra xa Đức Chúa Trời, ra xa những điều đời đời, và tìm cách khiến chúng ta ám ảnh với những điều tạm thời và dâm dục. Người thế gian bị cuốn hút hoàn toàn vào những điều thuộc về cõi thời gian và giác quan. Họ ưở thành nạn nhân của những điều thoáng qua.
Chỉ những người sanh bởi Đức Chúa Trời mới thực sự thắng hơn thế gian, vì bởi đức tin, người ấy có thể vươn lên trên những điều hư mất của thế gian này để nhìn thấy sự việc ừong đúng góc độ thật và đời đời của chúng. Vì vậy, những người thật sự đắc thắng thế gian không phải là khoa học gia, ứiết gia hoặc tâm lý gia vĩ đại, nhưng là tín hữu đem sơ đã nhận ra được những điều mắt thấy được chỉ là tạm thời còn những điều không thấy được là đời đời. Nhìn thấy được quang cảnh vinh hiển của Đức Chúa Trời ưên gương mặt Chúa Jêsus sẽ làm lu mờ hết ánh vinh quang của thế gian này.
5:5 Như đã thấy, đề tài phần này là đức tin ứong tư cách phương pháp thử nghiệm sự sống đời đời. Giăng vừa đề cập người thắng chính là người tin Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời. Giờ đây ông tiếp tục giải luận chân lý liên quan đến công tác của Đức Chúa Jêsus Christ.
E. Giáo Lý Lành (5:6-12)
5:6 Ông bảo: "Ấy chính Đức Chúa Jêsus Chrisỉ đã lấy nước và huyết mà đến." Người ta đã thảo luận rất nhiều về nghĩa của những chữ này. Có người cảm thấy "nước và huyết" chỉ về những thứ tuôn ra từ hông Cứu Chúa (Giăng 19:34). Người khác cảm thấy nước nói đến Thánh Linh của Đức Chúa Trời và "huyết" nói đến huyết đã tuôn đổ trên Gôgôtha. Người khác tin rằng câu này nói đến sự sinh
ra theo lẽ tự nhiên, ưong đó có nước và huyết. Chúng tôi muốn gợi ý lối giải thích thứ tư có liên quan đặc biệt đến tà giáo của Trí Huệ Phái mà sứ đồ đang tìm cách chống lại ưong thơ tín này.
Như đã nói trước đây, Trí Huệ Phái tin rằng Đấng Christ đã giáng trên Chúa Jêsus tại lúc Ngài chịu báptêm và rời Jêsus trước khi Chúa chịu thương khó, tức lúc ương vườn Ghếtsêmanê. Nói cách khác, họ bảo: "Đấng Christ không chết ưên thập tự giá, nhưng chính con người Jêsus đã chết." Đương nhiên, điều này tước mất khỏi công tác của Chúa mọi giá trị chuộc tội cho người khác. Chúng tôi cho rằng Giăng đang dùng chữ "nước" như một biểu tượng chỉ về phép báptêm của Chúa Jêsus và "huyết" như biểu tượng chỉ về sự chết chuộc tội của Ngài. Đây là hai cực điểm trong chức vụ công khai của Ngài. Giăng đang nói rằng Chúa Jêsus là Đấng Christ vào thời điểm Ngài chịu chết Ưên thập tự giá cũng y như Ngài là Đấng Christ vào thời điểm Ngài chịu báptêm tại sông Giôđanh. Áy chính Đức Chúa Jẽsus Christ đã lây nước và huyết mà đến, chẳng những lấy nước mà thôi (là điều mà Trí Huệ Phái sẽ thừa nhận), bèn là lấy nước và huyết. Dường như lòng người toài mãi cố loại bỏ giáo lý sự chuộc tội. Con người muốn có Chúa Jêsus là Kiệt Con Người hoàn hảo, một Tấm Gương lý tướng, Đấng đã ban cho chúng ta một bộ luật đạo đức tuyệt vời. Nhưng ở đây, Giăng quả quyết Đức Chúa Jêsus không những là Con
Người hoàn hảo, mà còn là Đức Chúa Trời Hoàn Hảo nữa, và quả quyết chính Đấng chịu báptêm tại sông Giôđanh cũng chính là Đấng đã phó mạng sống Ngài làm sinh tế thay tội nhân. Con người bảo Đấng Christ: "Hãy xuống khỏi cây thập tự, để cho chúng ta thấy và tín!" Nếu họ loại được thập tự giá ra khỏi nếp suy nghĩ, họ sẽ rất sung sướng. Nhưng Giăng bảo: "Không đâu. Anh em không thể có Đức Chúa Jêsus Christ nếu không có công tác chuộc tội trọn lành của Ngài tại Gôgôtha."
5:7 Ây là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật. Câu này có nghĩa Thánh Lỉnh Đức Chúa Trời luôn luôn làm chứng cho lẽ thật về Chúa Jêsus mà Giăng vẫn đang bày tỏ. Thánh Linh làm chứng rằng Đấng Christ đã đến không những lấy nước mà thôi, nhưng lấy nước và huyết, vì đây là lẽ thật của Đức Chúa Trời
5:8 Một số Cơ Đốc nhân sùng kính luôn luôn bối rối khi biết những phần của câu 7, 8 - như có trong bản KJV và NKJV - thực ra chỉ có Ưong một vài thủ bản Hylạp của Tân Ước mà thôi.11 (Câu 7 trong bản Việt Ngữ là câu ỏ trong bản NKJV. Câu 7 trong Bản Anh ngữ (là câu 8 trong bản Việt Ngữ) ghi rằng "Vì có ba làm chứng Ưên Thiên đàng: Đức Chúa Cha, Ngôi Lời, và Đức Thánh Linh; ba ấy hiệp một. (câu 8) và có ba làm chứng Ưên đất: Đức Thánh Linh, nước và huyết; ba ấy hiệp một.) Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến chân lý về sự soi dẫn của Kinh Thánh. Có người
nghĩ giữ lại những chữ này là quan ương vì chúng đề cập Ba Ngôi trong Ba Ngồi Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, lẽ thật về Ba Ngôi Đức Chứa Trời không tùy thuộc vào một mình phân đoạn này, nhưng được tìm thấy ữong nhiều phần khác của Kinh Thánh.
Sau khi đã nói Ương các câu trước về Thân Vị và công tác của Đấng Christ, giờ đây Giăng chuyển sang tình trạng đáng tín cậy của niềm tín chúng ta nơi Chúa. ông nói có ba làm chứng (đừng nên gộp vào đây những chữ "trên đất" - của Bản Anh ngữ): Đức Thánh Linh, nước và huyết; ba ấy hiệp một. Dầu Lời Đức Chúa Trời đáng ra đã đủ làm cơ sở đức tín cho chúng ta rồi, Ngài vẫn chiếu cố ban cho chúng ta lời chứng gồm ba mặt về lẽ thật ấy. Trước hết, Thánh Linh Đức Chúa Trời làm chứng cho lẽ thật Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời và Chúa Jêsus là Cứu Chúa duy nhất của thế gian. Lời chứng của Thánh Linh được tìm thấy trong lời thành văn của Đức Chúa Trời.
Tiếp theo có lời chứng của nước. Chúng tôi tin điều này nói đến sự kiện đã diễn ra tại phép báptêm của Chúa Jêsus. Trong biến cố đó, Đức Chúa Trời mở các từng trời và tuyên bố công khai: "Này là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng." Như vậy, Đức Chúa Cha đã thêm lời chứng của Ngài vào lời chứng của Thánh Lỉnh về Thân Vị của Đấng Christ.
Cuối cùng, có lời chứng của huyết. Trên thập tự giá, Chúa Jêsus đã làm chứng về chính Ngài rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời. Không ai lấy được mạng sống Ngài khỏi tay Ngài. Ngài đã tự bỏ sự sống ấy. Nếu Ngài chỉ là một con người mà thôi, chắc hẳn Ngài không thể làm được việc này. Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ làm chứng rằng vấn đề tội lỗi đã được giải quyết thỏa mãn với Đức Chúa Trời một lần đủ cả. Cả ba lời chứng này phù hợp thuận ý với nhau như một. Câu này có nghĩa cả ba hiệp một ương lời chứng về sự ươn lành của Thân Vị và công tác của Đấng Christ.
5:9 Giờ đây Giăng đưa vào một lập luận đanh thép: "Ví bằng chúng ta nhận chứng của loài người, thì chứng của Đức Chúa Trời trọng hơn." Trong đời sống hàng ngày, chúng ta không ngừng chấp nhận lời của con người đồng loại minh. Nếu không, công việc làm ăn sẽ đứng ì ra và cuộc sống xã hội không thể tồn tại được. Chúng ta chấp nhận lời chứng của con người, là những người có thể mắc sai lầm và có thể là những kẻ lường gạt. Giờ đây, nếu chúng ta làm việc này trong cuộc sống hàng ngày, thì chúng ta đáng phải tin cậy vào Đức Chúa Trời nhiều hom biết dường nào, vì Ngài là Đấng không thể thất bại và không thể nói dối. Không tin Đức Chúa Trời mới là điều vô lý nhất. Lời chứng của Ngài là tuyệt đối đáng tin cậy.
5:10 Khi một người thật sự chấp nhận lời chứng của Đức Chúa Trời về Con Ngài, Đức Chúa Trời ấn chứng lẽ thật ấy bằng cách ban lời chứng của Đức Thánh Linh trong người ấy. Mặt khác, nếu một người không tin Đức Chúa Trời thì người ấy biến Đức Chúa Trời trở thành người nói dối; vì chẳng
tin đến chứng Đức Chúa Trời đã nói về Con Ngài. Con người nghĩ họ có thể chấp nhận hoặc khước từ lời chứng của Đức Chúa Trời về Đấng Christ, nhưng Giăng muốn họ biết rằng khước từ lời chứng ấy tức là kết tội Đức Chúa Trời đã dối trá.
5:11 Giờ đây Giăng tóm tắt sứ điệp Cơ Đốc: "Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ỉa, và sự sống ấy ở trong Con Ngài." Đây là những chân lý trọng đại biết dường nào, tức là chân lý Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho con người, và nguồn của sự sống ấy ở trong Con Ngài.
5:12 Từ đây dứt khoát dẫn đến kết luận: Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Lởi dạy này rõ ràng không lầm lẫn vào đâu được. Không thể tìm thấy sự sống đời đời trong giáo dục, trí học, khoa học hay việc lành, hay tôn giáo, hay hội thánh. Muốn có sự sống, thì phải có Con Đức Chúa Trời. Mặt khác, ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống, tức không cỏ sự sống thật. Sự sống đời đời không thể tách khỏi Đức Chúa Jêsus Christ.
F. Sự Bảo Đảm Qua Lời Chúa (5:13)
Giờ đây chúng ta tiến đến phần kết luận của thơ tín. Trước hết, Giăng dùng những lời lẽ rõ ràng, tuyên bố vì sao ông viết những phân đoạn vừa rồi. Mục đích là hễ ai tin đến danh Con Bức Chúa Trời thì biết họ có sự sống
đời. Nếu bạn có những đấu hiệu của con cái Đức Chúa Trời thì bởi đó có thể biết mình đã được sanh ra trong gia đình của Chúa. Câu này cũng dạy lẽ thật quý báu khác nữa, tức là sự bảo đảm về sự cứu rỗi đến bởi Lời Đức Chúa Trời. Giăng viết những lời này để con người có thể biết họ có sự sống đời đời. Nói cách khác, Thánh Kỉnh được viết để những ai tín nơi Chúa Jêsus thì có được sự bảo đảm rằng họ đã được cứu. Không cần phải hy vọng hoặc đoán già đoán non, hoặc cảm thấy, hoặc phải dọ dẫm Ương bóng tối. Một người không hề táo tợn khi bảo rằng mình được cứu. Giăng nói cách hết sức rõ ràng rằng những ai thật sự tin nơi Chúa Jêsus thì biết họ có sự sống đời đời.
e. Được Dạn Dĩ Trong sự Cẩu Nguyện (5:14-
17)
5:14-15 Khỏi cần phải nói, khỉ biết mình có sự sống đời đời, chúng ta có thể ra mắt Chúa với sự dạn dĩ. Giăng mô tả sự dạn dĩ này trong câu 14,15. Chúng ta biết nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cẩu xin việc gì, Đức Chúa Trời sẽ nghe những lời cầu nguyện ấy và sẽ nhậm lời. Thực ra, chúng ta nên sợ cầu xin bất kỳ điều gì không theo đúng ý muốn Ngài. Có lẽ cỏ người bảo: "Nhưng làm sao tôi biết ý muốn Chúa?" Nói chung, câu trả lời ấy là: Ý muốn Đức Chúa Trời được bày tỏ cho chúng ta trong Kinh Thánh Thiêng Liêng, và vì vậy chúng ta nên nghiên cứu Lời Chúa để biết rõ hơn ý muốn Chúa và biết làm thế nào để chúng ta có thể cầu nguyện cách khôn ngoan hơn.
5:16 Giăng nêu một trường hợp Ương đó tín hữu có thể dạn dĩ trong sự cầu nguyện, nhưng cũng trích dẫn
một ví dụ mà không thể có sự dạn dĩ trong đó. Ví có kẻ thấy anh em mình phạm tội, mà tội không đến nỗi chết, thì hãy cẩu xin, và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho, tức là ban cho những kẻ phạm tội mà chưa đến nỗi chết. Dường như đây là trường hợp Cơ Đốc nhân thấy một bạn tín hữu đang phạm một hành động tội lỗi nào đó. Đây không phải là tội lỗi mang tính chất đem sự chết đến cho người vi phạm. Trong một trường hợp như thế, tín hữu này nên cầu xin sự khôi phục cho người đã phạm lỗi, và Chúa sẽ nhậm lời người cầu xin ban sự sống cho những người không phạm tội đến nỗi chết. Mặt khác, có tội đến nỗi chết, và sứ đồ nói "Ây chẳng phải vì tội đó mà ỉa nói nên cẩu xin."
TỘI ĐÁNG CHẾT
Không thể nói một cách dứt khoát tội nào là tội đáng chết, và vì vậy có lẽ cách an toàn nhất là liệt kê nhiều lối giải nghĩa khác nhau đã được chấp nhận rộng rãi, rồi cho biết chúng ta cảm thấy đâu là lối giải thích chính xác nhất.
1.	Có người cảm thấy lội đáng chết nói đến tội mà người ấy cứ khăng khăng miệt mài phạm và không xưng ra. Trong I.Côrinhtô 11:30, chúng ta đọc thấy một số người chết vì dự Tiệc Thánh của Chúa mà không tự tra xét chính họ.
2.	Có người cảm thấy ở đây nói đến tội giết người. Nếu một Cơ Đốc nhân trong khoảnh khắc giận dữ giết chết người khác, thì chúng ta đừng cảm thấy tự do cầu nguyện cho người ấy được thoát án tử hình, vì Đức Chúa
Trời đã tuyên bố xong ý muốn của Ngài rồi: "Hễ kẻ nào làm đổ máu người thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại."
3.	Lại có người khác cảm thấy tội được nói đến ở đây là tội nói phạm đến Đức Thánh Linh. Chúa Jêsus phán rằng những người quy các phép lạ của Ngài - là phép lạ được thực hiện Ưong quyền năng của Thánh Linh - cho Bêênxêbun, là chúa các quỷ, thì họ phạm tội không thể tha được, và không có sự tha thứ tội ấy ngay cả trong đời này lẫn ương đời hầu đến.
4.	Có người tín đây là một hình thức tội lỗi đặc biệt nào đó như tội đã phạm của Môise hoặc Arôn, Anania và Saphira, và Đức Chúa Trời đã đoán phạt tội đó ngay tức khắc.
5.	Cách giải thích cuối cùng là câu này đang nói đến tội bội đạo, và chúng ta tín đây là lời lẽ phù hợp nhất với văn mạch. Người bội đạo là người đã nghe các chân lý ứọng đại của đức tín Cơ Đốc, lý trí đã được thuyết phục rằng Chúa Jêsus là Đấng Christ, thậm chí đã tuyên xưng Cơ Đốc giáo, dẫu vậy lại chưa hề thực sự được cứu. Sau khi đã nếm những điều tốt lành của Cơ Đốc giáo, người hoàn toàn lên án những điều ấy và khước từ Chúa Jêsus Christ. Trong Hêbơrơ 6, chúng ta biết đây là tội dẫn đến sự chết. Những ai phạm tội này thì không còn đường thoát, vì "họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời ưên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường." Trong toàn thơ tín này, Giăng đang nói đến những người theo Trí Huệ Phái. Những giáo sư giả này đã
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từng ở trong hiệp hội Cơ Đốc. Họ đã xưng mình là tín hữu. Họ đã biết những sự kiện của đạo, nhưng rồi lại xây lưng với Chúa Jêsus và chấp nhận một giáo lý hoàn toàn phủ nhận thần tánh của Ngài và phủ nhận tính đầy đủ trong công tác chuộc tội của Ngài. Cơ Đốc nhân không thể có quyền tự do cầu xin sự khôi phục cho một người như thế vì Đức Chúa Trời đã nói rõ ừong Lời của Ngài rằng họ đã phạm tội đến nỗi chết.
5:17 Mọi sự không công bình đểu là tội; mà cũng có tội không đến nỗi chết. Có những sự phân biệt rõ ràng trong các mức độ của tội, và có những tội mang bản chất không nghiêm trọng đến nỗi dẫn đến sự chét.
H. Hiểu Biết Vé Những Thực Tại Thuộc Lỉnh (5:18-20)
5:18 Bắt đầu với câu 18, Giăng đưa thơ tín của mình đến phần kết thúc thật uy nghi bằng cách lập lại những điều chắc chắn tuyệt vời của Đạo Đấng Christ. "Chúng ta biết rằng những ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì hẳn chẳng phạm tội" (Bản Anh ngữ ghi là "thì chẳng phạm tội.") Chúng ta có thể biết chắc chắn rằng ai có bản tánh thiên thượng thì không cứ tiếp tục phạm tội. Nguyên nhân là: nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì tự giữ lây mình,12 ma quỉ chẳng làm hại người dược. Như trong 3:9, điều này nói đến những tín hữu thật là người giữ gìn hoặc tự giữ mình nhờ bản tánh thiên thượng của mình. Chỉ những người như thế mới khỏi bị ma quỉ gây tổn hại.
5:19 Câu ưả lời Cơ Đốc cho những người tự xưng mình có trí thức ưu việt hom ấy là: Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyển ma quỉ. Đối
với Giăng, ông hề nói lấp lửng. ông chỉ thấy hai phạm vi - hoặc ở ương Ngài, hoặc là đểu phục dưới quyển ma quĩ. Tất cả mọi người một là được cứu, hai là hư mất, và chỗ của họ tùy thuộc vào mối quan hệ giữa họ với Đức Chúa Jêsus Christ. Hỡi những người theo Trí Huệ Phái, hãy nghe điều này!
5:2Ũ Lẽ thật Ưọng đại thứ ba nói về Sự Nhập thể. Chúng ta biết Con Đức Chúa Trời đã đến. Đây là chủ đề Giăng dùng mồ đầu thơ tín, và giờ đây ông lập lại để chuẩn bị kết thúc bức thơ. Sự hiện đến của Chúa Jêsus Christ đã cho chúng ta thấy Ngài là Đấng chân thật, tức là Đức Chúa Trời chân thần. Chỉ có thể biết được Đức Chúa Cha qua Đức Chúa Jêsus Christ. "Chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giãi bày Cha cho chúng ta biết." Rồi Giăng nói thêm: và chúng ỉa ở trong Đấng chân thật, là ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, Con của Ngài. Một lần nữa ông nhấn mạnh chỉ khi nào ở trong Đấng Christ thì chúng ta mới có thể ở trong Đức Chúa Trời. "Chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha." Ây chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Nói cách khác, Giăng đang dạy điều mà Trí Huệ Phái phủ nhận, tức là Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời và sự sống đời đời chỉ tìm thấy được trong Ngài mà thôi.
IX. Lời Kêu Gọi Kết Thúc (5:21)
Cuối cùng, chúng ta có lời khuyên cuối của Giăng: "Hỡi các con
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cái bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng!" Trên thực tế vị sứ đổ đang nói: "Hãy coi chừng mọi lời dạy đỗ nào trái ngược với những thực tại này." Ông muốn tín hữu phải tự giữ mình khỏi mọi ý niệm nào về Đức Chúa Trời mà chúng khác với những điểu đã được các sứ đồ truyền lại cho chúng ta. Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời. Bất kỳ ý tưởng nào khác đều là thờ hình tượng, ở đây, Giăng không nói chủ yếu đến các hình tượng được chạm trổ từ gỗ. Hình tượng là một vị thần thay thế hay một vị thần giả thay chỗ cho vị thần thật. Ổ đây, một hình tượng không phải là một vấn đề vật chất nhưng là sự dạy dỗ giả dối.
Tổng Giám Mục Alexander nói lời khuyên này là: "Một cái rùng mình hùng biện." Chúng tôi nghĩ không còn câu nói nào hoàn thiện lời mô tả này hơn thế nữa, vì vậy chúng ta kết thúc phần giải nghĩa này với cái rùng mình hùng biện của Giăng:
"Hỡi các con cái bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng! Amen."
CHÚ THÍCH
1(2:7) Bản Kinh Thánh Phê Bình (NU) bỏ qua chữ "từ lúc ban đầu" thứ nhì.
2(2:12) Chữ teknia ra từ chữ có nghĩa là "sanh" (con cái). Chữ chỉ về loại nhỏ này khiến chữ ấy có nghĩa "những đứa con mới sanh bé mọn," một chữ đối ứng chính xác với chữ "các con trẻ" đầy trìu mến của người Tô Cách Lan.
3(2:20) Các bản văn truyền thống (và đại đa số) ghi là "các con biết mọi sự" (panta). Bản văn phê bình (NU) ghi là "hết thảy các con (pantes) đều biết." Thật dễ thấy vì sao cách lý giải khó hiểu sẽ được thay đổi sang cách dễ hiểu hơn là "hết thảy các con đều biết."
4(3:1) Bản văn NU ghi thêm: "và chúng ta thật là con cái Ngài."
5(4:3) Bản NU chỉ ghi là "thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus," tức là đã bỏ chữ "rằng" và "Đấng Christ đã đến ương xác thịt" (so với bản NKJV).
6(4:7, 8) G. s. Barrett, The Fừst Epistle General of St John, pp. 170-173.
7(4:9, 10) Của lễ chuộc tội có nghĩa sự đền chuộc tội được thực hiện qua một của lễ. Trong nguyên văn, chữ này liên hệ với từ ngữ Hylạp chỉ về "ngai thi ân." Trong thời của c. H. Dodd của nước Anh, đã có một chiến dịch thành công chống lại từ ngữ này (và giáo lý này) đến nỗi theo gót bản RSV của phái tự do này, hầu hết các bản Kinh Thánh hiện đại đã thay đổi từ ngữ này. Vì đây là một "từ ngữ lành mạnh" tiêu chuẩn cho một chân lý thần học, chúng ta nên giữ nguyên chữ đó (như Ương bản KJV và NKJV).
8(4:9, 10) James R. Denney, The Death of Christ, xuất bản lần thứ 2, ừang 276. Phần đầu của câu trích này dường như từ một ấn bản có trước đó.
9(4:14) w. E. Vine, The Epỉsties oi John. trang 85.
10(4:19) Bản văn NU chỉ ghi "chúng ta yêu," bỏ qua chữ "Ngài" (so với bản NKJV).
"(5:7,8) Erasmus thêm những chữ này vào các ấn bản về sau trong Kinh Thánh tiếng Hylạp của ông dưới áp
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lực của giáo hoàng (những chữ này có trong bản Kinh Thánh Latin chính thức của giáo hội Công Giáo Lamã, là bản Vulgate). Chỉ có bốn thủ bản Hylạp có niên hiệu rất muộn mới có những chữ này, vì vậy không an toàn khi sử đụng chúng. Những người theo tà giáo đi gõ cửa từng nhà một để phủ nhận Ba Ngôi Đức Chúa Trời Phước Lành sẽ nhanh chóng trưng dẫn những sự kiện ừên, vì vậy nên khôn ngoan biết trước nan đề này.
12(5:18) Nếu ưong bản văn NU, chữ "người" được dùng thay cho chữ "tự... mình," thì câu "ai sanh bởi Đức Chúa Trời" sẽ chỉ về Đấng Christ.
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THƠ THỨ HAI CỦA GIĂNG

Giới Thiệu
"[Thơ Giăng thứ nhì] cho chúng ta khía cạnh mới của vị sứ đồ: Thơ cho thây ông là người chăn những linh hồn riêng biệt.... Cho dầu thơ được gởi cho một hội thánh địa phương, hay... cho một quý bà đã tin Đấng Christ, ... thì thơ vẫn vì những con người đặc thù mà ông hết sức quan tâm đến nỗi đã gởi bức thơ này."

ỉ. Vị Trí Độc Đáo Trong Kinh Thánh
Bức thơ ngắn này cùng với thơ III.Giăng là toàn bộ những gì chúng ta có về bức thơ riêng vô giá của một trong các thánh đồ yêu dấu nhất của thời kỳ đầu tiên, là sứ đổ Giăng.
Đôi khi Cơ Đốc nhân quan tâm đến vấn đề họ nên "cởi mở" hoặc "khép kín" đến mức độ nào đối với người khác, đặc biệt đối với những người xưng mình là tín hữu. Thơ Giăng Thứ Nhì và Giăng Thứ Ba, giải đáp câu hỏi hết sức thực tế này. Thơ Giăng Thứ Nhì cho thấy tám quan trọng của việc giữ cho nhà của chúng ta (hay hội thánh tại nhà của chúng ta) đóng kín cửa với những người theo tà giáo; thơ Giăng Thứ Ba khích lệ "chính sách mở cửa" đối với những nhà truyền đạo lưu động và các giáo sĩ.
li. Quyển Tác Giả
Ngoại chứng cho thơ II.Giăng yếu hem so với I.Giăng, rõ ràng vì độ dài và bản chất riêng tư của thơ. Irenaeus đã ưích thơ này, nhưng giống như nhiều người khác, ông nghĩ đây là một phần của thơ I.Giăng (những cách chia đoạn và câu mãi nhiều thế kỷ sau mới có). Origen nghi ngờ thơ này, nhưng Clement và Dionysius, cả hai đều ở Alexanđria, đã trích dẫn thơ này - A. Plummer
là của Giăng. Cyprỉan trích cụ thể câu 10 là do sứ đồ Giăng viết.
Nội chứng gồm có sự kiện văn phong và từ vựng khớp với văn phong và từ vựng của sách Tin Lành Giăng và thơ I.GỈăng và IH.Giăng. Dầu thơ II.Giăng và III.Giăng có những phần mớ đầu khác với I.Giăng, chúng tương tự nhau đến nỗi rất ít người phủ nhận vấn đề chúng thảy đều ra từ cùng một ngòi viết và đường như cũng ra từ cùng một thời điểm.
Không có lý do thuyết phục nào để nghi ngờ lời truyền khẩu quy thơ II.Giăng cho vị sứ đổ Giăng (xem phần Giới Thiệu thơ I.Giăng để biết chi tiết hem).
HI. Thời Điểm Viết
Cũng như trường hợp thơ I.Giăng, có thể có hai khoảng thời gian chung chung. Hoặc một niên hiệu sớm (thập niên 60) trước khi phá hủy Giêrusalem, hoặc niên hiệu muộn (85- 90). Nếu niên hiệu sớm, có lé sách được viết từ Giêrusalem; nếu niên hiệu muộn, cỏ lẽ được viết từ Êphêsô, là nơi vị sứ đồ cao tuổi sống những ngày cuối đời của mình.
IV. Bôi Cảnh Và Chủ Đề
Bối cảnh của thơ này là chức vụ lan truyền rộng rãi của những nhà truyền đạo lưu động Ương hội thánh
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đầu tiên, và ngày nay có phần vẫn còn trong một số giới tín hữu. Những nhà truyền đạo và những người rao truyền Lời Chúa như thế này sẽ được đón tiếp, nhận được thức ăn và đôi khi tiền tại nhà của Cơ Đốc nhân và những hội chúng họ ghé thăm. Bất hạnh thay, các giáo sư giả và những tay huênh hoang phỉnh gạt ương tôn giáo đang nhanh chóng chen chân vào, lợi dụng tập quán này thành phương tiện kiếm lợi riêng và quảng bá các tà giáo của họ, chẳng hạn như Trí Huệ Phái.
(xem Phần Giới Thiệu thơ I.Giăng).
Nếu điều quan trọng ương thế kỷ thứ nhất là cảnh báo về những người theo tà giáo và "những kẻ đầu cơ trục lợi tôn giáo," sứ đồ Giăng sẽ nói gì nếu ông nhìn thấy tấm mền bông vá chằng vá đụp của các tà giáo, các nhóm ly khai và các tôn giáo giả trá của thời nay?
Chủ đề trọng tâm của thơ II.Giăng ấy là: chúng ta đừng nên hợp tác chút nào với người đang cố gắng truyền bá điều sai lầm về Thân Vị của Chúa chúng ta (câu 10, li).

bố cục
ì. LỞI CHÀO THĂM CỦA sứ Đồ: ÂN ĐIỂN, sự THƯƠNG XÓT, VÀ sự BÌNH AN (Câu 1-3)
li. Sự VUI MỪNG CỦA SỨ ĐỒ: CON CÁI BIẾT VÂNG LỜI (Câu 4)
IU. MẠNG LỊNH CỦA sứ Đổ: BƯỚC ĐI TRONG YÊU THƯƠNG (Câu 5,6) rf V. NỖI LO LẮNG CỦA sứ Đồ: NHỮNG KỀ Dỗ DÀNH CHỐNG NGHỊCH ĐẤNG CHRIST(Câu 7-11)
V. HY VỌNG CỦA sứ Đổ: CHUYỂN THĂM RIÊNG (Câu 12,13)
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ba quan điểm phổ biến. (1) có người tín rằng "bà được chọn" là hội thánh, được gọi đến ở chỗ khác là Tân Nương của Đấng Christ, hay là một hội thánh cụ thể tại địa phương. (2) Có người nghĩ thơ này được gởi cho "Kyria được chọn." - tên của bà là Kyria. Tên gọi này có thể là một từ ngữ Hylạp tương đương với tên Mathê trong tiếng Aram (cả hai đều có nghĩa là "quý bà").1 (3) Người khác lại cảm thấy Giăng đang viết cho một quý bà Cơ Đốc không nêu tên ra, một người cùng với hết thảy các tín hữu khác đang thuộc Ương số người được chọn
GIẢI NGHĨA
I- LỜI CHÀO THĂM CỦA sứ Đồ: ÂN ĐIỂN, Sự THƯƠNG XÓT, VÀ sự BÌNH AN (Câu 1-3)
Câu 1 Trong II.Giăng, sứ đổ giới thiệu mình là trưởng lão, có thể câu Này nói đến tuổi tác hay địa vị chính thức trong hội thánh. Xét về tuổi tác, Giăng là người cuối cùng trong các sứ đồ đã từng ở với Chúa Jêsus. Xét về chức vị, chắc chắn ông là một giám ttục. Vì vậy, chúng ta không cần phải chọn cách giải nghĩa; cả hai đều đúng cả.
Cụm từ "đạt cho bà được chọn"
lại không giải thích dễ như Ưên. Có
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của Đức Chúa Trời - được chọn ưong Đấng Christ trước khi sáng thế.
Chúng tôi thiên về quan điểm cuối cùng, và cảm thấy điều hết sức có ý nghĩa ở đây là lời cảnh cáo về các giáo sư nghịch với Đấng Christ đáng được tìm thấy ứong bức thơ gởi cho một phụ nữ. Tội lỗi đã vào thế gian trước hết qua việc Êva bị Satan lừa dối. "Lại không phải Ađam bị dỗ dành, bèn là người đàn bà bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi" (I.Timôthê 2:14). Phaolô nói các giáo sư giả là những người đặc biệt lôi cuốn đối với phụ nữ; họ lẻn vào nhà và quyến dụ những người đàn bà cả tin mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình đục xui khiến," là những người sẽ lắng nghe bất kỳ ai "thế nhưng vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được" (IITimôthê 3:ó, 7). Ngay cả ngày nay, những người theo tà giáo vẫn đến thăm nhà riêng ương lúc ban ngày, khi người nam Ương nhà thường phải đi làm. Các em thiếu nhi cũng cần được cảnh báo về các giáo sư giả nữa.
Giăng nói ông yêu mến bà được chọn kia cùng các con cái bà... trong lẽ thật (bản Việt Ngữ không ghi chữ "trong lẽ thật"). Những người được cứu thấy họ ở Ương mối thông công tuyệt diệu, yêu mến những người mà ắt hẳn không yêu được nếu không vì cớ lòng yêu mến chung của họ đối với chân lý của Chúa. Chính lẽ thật của Chúa đã gắn bó các tấm lòng lại với nhau - lòng của hết thảy mọi người biết lẽ thật.
Câu 2 Câu "vì cớ chính lẽ thật" có hai lối giải thích khả đĩ. Có thể câu này nói đến động cơ để yêu mến hết mọi tín đồ, hoặc có thể nêu nguyên nhân khiến Giăng viết thơ này. Cả hai nghĩa đều thích hợp. Lẽ thật ở trong chúng ta, lại sẽ ở với chúng ta đời đời. "Lẽ thật" ở đây có thể nói đến (1) Đức Chúajêsus Christ. Ngài phán: "Ta là... lẽ thật" (Giăng 14:6); (2) Đức Thánh Linh. "Đức Thánh Linh là lẽ thật" (I.Giăng 5:6; xem Giăng 14:16,17); hoặc (3) Kinh Thánh. "LỜI Cha là lẽ thật" (Giăng 17:17). Chúng ta há chẳng nên dừng lại để thán phục công tác nâng đỡ duy trì chúng ta của Ba Ngôi, cũng như việc cả Ba Ngôi ở với chúng ta đời đời sao!
Câu 3 Lời chào của Giăng là "ân điển, sự thương xót, sự bình an... ở cùng chúng ta" (Bản NKJV ghi là "cùng anh em").2 Ân điển là ơn dành cho những người không xứng đáng được nhận những người đáng phải chịu những điều trái ngược với ơn ấy. Lòng thương xót là tình thương đoái đến những người đã phạm tội và khốn khổ. Bình an là mối quan hệ hòa thuận xuất phát từ ân điển và sự thương xót của Đức Chúa Trời. cả ba phước hạnh này đều đến bởi Đức Chúa Trời là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Chrisỉ. Đức Chúa Cha là Nguồn và Đức Chúa Con là Kênh đẫn truyền. Ngoài ra, các phước hạnh này ở trong lẽ thật và sự yêu thương, và không hề hy sinh bất kỳ mỹ đức nào trong số này.
li. Sự VUI MỪNG CỦA SỨ ĐỒ: CON CÁI BIẾT VÂNG LỜI (Câu 4)
Giờ đây Giăng tỏ sự vui mừng của ồng khi nghe một số con cái của bà
được chọn đang làm theo lẽ thật. Lẽ thật không phải chỉ là điều người ta tin trong lý trí, nhưng là điều họ sống thể hiện ra trong hành vi mỗi ngày. Chúa Jêsus là hiện thân sống động của lẽ thật thể nào, thì Ngài cũng đòi hỏi đời sống chúng ta trở thành những lời chứng cho lẽ thật thể ấy.
III. MẠNG LỊNH CỦA sứ Đồ: BƯỚC ĐI TRONG YÊU THƯƠNG (Câu 5,6)
Câu 5 Trong câu 5 đến câu 9 sứ đồ đường như tóm tắt ngắn cho Thơ Thứ Nhất của mình. Trong đó, ông liệt kê những phương pháp thử nghiệm sự sống. Giờ đây trong những câu này, ông lập lại ít nhất ba ương số các phương pháp thử nghiệm kia -phương pháp thử nghiệm của tình yêu (câu 5), phương pháp thử nghiệm của lòng vâng lời (câu 6), và phương pháp thử nghiệm về giáo lý (câu 7-9).
Câu 6 Trước hết, ông nhắc độc giả nhớ các điều răn truyền yêu thương những bạn cùng niềm tín của họ. Yêu thương ở đây về cơ bản là sự ban phát chính mình cách không ích kỷ vì ích lợi của người khác. Yêu thương không phải là "tôi có thể nhận lấy điều gì từ con người đó?" "Nhưng là tôi có thể làm gì cho người đó?" Như vậy, sự yêu thương được chứng minh là một nếp sống làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời. Không thể yêu thương thật ■ theo ý nghĩa thiên thượng - nếu không đang sống vâng lời Chúa và vâng lời lẽ thật của Đức Chúa Trời.
V. NỖI LO LẮNG CỦA sứ Đổ: NHỮNG KẺ DỖ DÀNH NGHỊCH LẠI (Câu 7-11)
Câu 7 Điều này đưa chúng ta đến phương pháp thử nghiệm giáo lý. Câu hỏi quan trọng là: "Đức Chúa Trời có thực sự trở thành Con Người trong Thân Vị của Đức Chúa Jêsus Christ không?" Câu trả lời là "Có!" thật vang dội. Trí Huệ Phái3 tín rằng Christ thiên thượng đã giáng trên Jêsus ở Naxarét trong một khoảng thời gian nào đó. Nhưng Giăng quả quyết rằng Đức Chúa Jẽsus Christ đã, hiện và luôn luôn sẽ là Đức Chúa Trời.
Câu 8 Do đó, ông cảnh cáo độc giả: "Chính các ngươi hãy giữ, hầu cho khỏi mất kết quả của công việc mình, nhưng cho được phẩn thưởng đẩy đủ." Nói cách khác, hãy đứng vững trong lẽ thật về Đức Chúa Jêsus Christ để công khó của chúng ta giữa vòng anh em đến lúc bấy giờ đã không trở nên vô ích, và để [chúng ta] (các sứ đồ và các môn đồ của họ - bản Việt Ngữ không có chữ "chúng ta" này) được phẩn thưởng đẩy đủ.
Câu 9 Khi Giăng nói: "Hễ ai đi dông dài4 chẳng bền lòng theo đạo Đấng Christ," ông đang nói đến các giáo sư giả. Đi dông đài là đi vượt ra ngoài những ranh giới cho phép. Đây chính là điều những người theo tà giáo đang làm; họ tuyên bố có sự sáng mới và dạy những giáo lý mà Đức Chúa Trời không khải thị trong Lời Ngài. Họ không ở ưong ranh giới của khải thị Cơ đốc, hoặc bền lòng theo đạo Đấng Christ - chắc muốn nói đến những sự dạy dỗ mà chính Đấng Christ đã đem đến. Câu này cũng nói đến mọi điều Kinh Thánh dạy về Đấng Chrỉst. Vị sứ đồ nhấn mạnh ương câu 9 rằng một người theo tà giáo có thể tuyên bố mình biết Đức
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Chúa Trời, nhưng nếu không tin nơi thần tánh và nhân tánh tuyệt đối của Đức Chúa Jêsus, thì người ấy không có Đức Chúa Trời chi cả. Chỉ có thể biết được Đức Chúa Trời qua Con Ngài. "Chẳng bới Ta thì không ai được đến cùng Cha" (Giăng 14:6).
Câu 10,11 Câu này là ữái tỉm của cả bức thơ. Câu này cho chúng ta lời khuyên quý giá về cách đối đãi với các giáo sư giả đến gõ cửa nhà mình. Giăng không nói đến những vị khách tình cờ, nhưng nói đến những người tuyên truyền chống đối Đấng Christ. Chúng ta có nên mời họ vào nhà không? Có nên mời họ uống tách cà phê không? Có nên giúp tài chánh cho họ không? Có nên mua văn phẩm của họ không? Câu trả lời ấy là: chúng ta chớ rước họ vào nhà, cũng đừng chào hỏi họ. Những người này là kẻ thù của Đấng Christ. Tỏ lòng hiếu khách với họ tức là đứng về phía những người chống lại Cứu Chúa chúng ta. Có thể một lúc nào đó, chúng ta để một người như thế vào nhà mà không biết rằng người ấy chối Chúa. Những câu này sẽ không áp đụng cho trường hợp như thế. Nhưng khi thực sự biết một người nọ là giáo sư giả mà vẫn kết bạn với họ tức là không trung tín với Đấng Christ. Những câu này không áp dụng cho các vị khách nói chung. Chúng ta thường tiếp khách và những người chưa tín Chúa để nỗ lực chinh phục họ về với Đấng Christ. Nhưng đây là vấn đề các giáo sư dạy đạo vốn phủ nhận thần tánh và nhân tánh của Đức Chúa Jêsus Christ. c. F. Hogg giải thích:
Đừng nên làm bất cứ điều gì để tạo ấn tượng rằng tội chống nghịch Đấng Christ là một vấn đề tầm thường, cũng đừng nên làm gì để đưa người làm điều sai trái này vào sự hanh thông trên con đường gây ảnh hưởng đến người khác.5
V. HY VỌNG CỦA sứ Đồ: CHUYẾN THĂM RIÊNG (Câu 12, 13)
Câu 12 Chắc hẳn Giăng còn muốn
nói nhiều điều nữa với quý bà được chọn này. Nhưng ông dừng tại đây với hy vọng sớm được đích thân đến thăm để có thể mặt đối mặt nói chuyện cùng nhau. Được đích thân gặp gỡ nói chuyện thì thỏa mãn hem viết bằng giấy mực biết dường nào! Và được nhìn Cứu Chúa mặt đối mặt thì sẽ tuyệt vời biết dường nào so với chỉ nhìn Ngài bằng đôi mắt của đức tin như hiện nay! Thật sự bấy giờ, sự vui mừng của chúng ta sẽ thật đẩy dẫy!
Câu 13 Rồi Giăng kết thúc: "Con cái cùa chị em bà, là bà được chọn kia, chào thăm bà." Chúng ta không biết họ là ai, nhưng một ngày kia sẽ gặp họ và thống công với họ và với Sứ Đồ Giăng yêu dấu, là người đã viết bức thơ này, và tuyệt vời hơn hết ấy là gặp mặt chính Cứu Chúa. Amen. (Bản Việt Ngữ không có chữ "Amen" này).
CHÚ THÍCH
'(Câu 1) Không chắc chắn bằng, nhưng có thể hiểu chữ Hylạp chỉ vê* người được chọn (Ekiektẽ, "Electa") như một tên riêng và chữ "bà" như một tước hiệu xưng hô: "Quý bà Electa."
2(Câu 3) Các bản văn phê bình (NU) và bản văn đại đa số (M) ghi là "cùng chúng ta" (thay vì "cùng anh
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em" như ương bản NKJV). Những từ ngữ Hylạp được chỉ về anh em/ chúng ta, anh em/ chúng ta (dùng làm vị ngữ), và của anh em/ của chúng ta chỉ khác nhau một mẫu tự, vì vậy có nhiều nan đề về sao chép trong các thủ bản (chẳng hạn, xem câu 8, trong đó bản NU ghi là "hầu cho anh em," chứ không phải "hầu cho chúng ta.")
3(Câu 7) Xem Phần Giới Thiệu thơ Côlôse để biết phần luận về Trí Huệ Thuyết.
4(Câu 9) Bản văn NU ghi là "đi phía trước" hoặc "đi vượt lên trước" /proagõiự thay vì chữ "đi dông dài" /ị)arabainõny của bản văn Truyền Thống và bản Đại đa số.
5(Câu 10, li) c. F. Hogg, mát Sai tỉ! the Scripture?, trang 143.

SÁCH THAM KHẢO
Xem Sách Tham Khảo ở cuối phần giải nghĩa thơ I.Giăng.




THƠ THỨ BA CỦA GIĂNG

Giới Thiệu
"Tóm lại, cái nhìn thoáng qua cuối cùng này về nếp sống Cơ đốc trong thời đại sứ đồ chính là điều người nghiên cứu cứ muốn nấn ná mãi không rời. Tinh trạng những vấn đề được tiết lộ không tiến sát đến một lý tưởng, nhiờig làm chứng cho sự tự do và sức sống của một đức tin đang lớn mạnh."
- B.F. Westcott
I.	Vị Trí Độc Đáo Trong Kinh Thánh
Ngay cả thơ III.Giăng, sách ngắn nhất ương Tân Ước (chỉ ngắn hom
II.	Giăng một hàng ương nguyên bản), cũng minh họa lẽ thật thiên thượng "cả Kinh Thánh... có ích." Cũng giống như thơ II.Giăng, những chữ chìa khóa của thơ là yêu thương và. lẽ thật Nhưng khác với thơ II.Giăng, là thơ bày tỏ tính vững vàng của sự yêu thương qua việc không tiếp đãi những ai không dạy lẽ thật, thơ III.Giăng cho thấy vẻ đẹp dịu dàng của tình yêu thương qua việc giúp những người đang đem lẽ thật tiến lên phía trước.
li. Quyển Tác Giả
Ngoại chứng cho thơ III.Giăng tương tự với ngoại chứng của thơ
II.	Giăng. Hai thơ tín này rất ngắn và
rất riêng tư đến nỗi dễ thấy vì sao
chúng không có bằng chứng rộng rãi
hơn như thơ I.Giăng đã có.
Origen   và   Eusebius   xếp thơ
III.	Giăng vào những tác phẩm còn bị
ữanh cãi (antilegomena). Clement và
Dionysius, cả hai đều ở Alexandria, đã
chấp nhận thơ. Giăng thứ ba, cũng
như Cyrill ở Giêrusalem. Bằng chứng
của bộ kinh điển Muratorian không rõ
ràng trong lãnh vực này.
Nội chứng đi kèm trong thơ này rất gần gũi với thơ II.Giăngs và rõ ràng cũng gần với cả thơ I.Giăng. Ba thơ này cũng hậu thuẫn tính xác thực của nhau.
Không có nguyên nhân thuyết phục nào để nghi ngờ quan điểm truyền thống xem sứ đồ Giăng viết thơ HI.Giăng cùng với hai thơ tín khác đã được quy cho ông.
HI. Thời Điểm Viết
Cũng như Ương trường hợp của thơ I.Giăng và II.Giăng, người ta đề xuất hai niên hiệu tổng quát. Nếu Giăng đang viết từ Giêrusalem trước lúc thành này bị phá hủy, có thể sách được viết vào thập niên ỐO. Phổ thông hơn, các học giả xem thơ này được viết vào thời kỳ muộn hơn khi Giăng sống và phục vụ tại Êphêsô. Vì vậy người ta chấp nhận rộng rãi thời điểm viết vào khoảng 85-90.
IV. Bối Cảnh Và Chủ Để
Bối cảnh lịch sử của bức thơ ngắn ngủi này cho chúng ta cái nhìn thoáng qua thật sinh động vào sinh hoạt hội thánh ương nửa cuối thế kỷ thứ nhất. Chỉ với vài nét súc tích, sứ đồ phác họa ba nhân vật: Gaiút, con người hiếu khách và thuộc linh, Đêmêtriu người đáng khen, và Điôtrép người kiếm tư lợi và không chút tình thương. Có lẽ Điôtrép minh họa cá tính hết sức ương bướng mà có thể đã xuất hiện trong bất kỳ cấu trúc hội thánh nào. Mặt khác, có lẽ nhân vật
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này phô bày khuynh hướng tiến đến	nhì này đã tiến hóa trở thành "hệ
chỗ một trưởng lão nắm quyền nổi bật	thống giám mục quân chủ" (quyền cai
và cai trị ưên cấp trưởng lão ngày	trị của một giám mục thống lãnh) ở
trước vốn bình đẳng. Xu hướng thứ	thế kỷ thứ nhì và tiếp sau đó.
BỐ CỤC
ì. LỜI CHÀO THĂM (Câu 1-4)
li. GAIÚT NGƯỜI TIN KÍNH (Câu 5-8)
HI. ĐIÔTRÉP ĐỘC TÀI (Câu 9-11)
IV.	ĐÊMÊTRIU MỘ ĐẠO (Câu 12)
V.	KẾ HOẠCH VÀ LỜI CHÚC PHƯỚC CỬA VỊ sứ Đổ (Câu 13,14)
IV.	1791
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I. LỜI CHÀO THĂM (Câu 1-4)
Câu 1 Cũng như trong Thơ Thứ Nhì, Giăng gọi mình là trưởng lão. Ông gởi thơ này cho Gaỉút là người yêu dấu, là người ông thật thương yêu.
Dầu chúng ta không biết đây là Gaiút được nhắc đến trong Rôma Ì ó: 23 hay là người được nhắc đến trong Côngvụ 20:4, nhưng thật đáng kinh ngạc vì chúng ta học được về ông nhiều biết bao trong một vài câu ngắn ngủi này. Trước hết, chúng ta suy ra ông là một tín hữu yêu dấu, một người có cuộc đời đã giới thiệu được chính ông cho các bạn hữu Cơ đốc.
Câu 2 Nhưng dường như thể xác ông không khỏe lắm, vì Giăng chúc sức khỏe phần xác của ông có thể tương xứng với sức sống thuộc linh. Khi Giăng nói tôi cẩu nguyện cho anh được thịnh vượng trong mọi sự, không chắc ông đang nghĩ đến sự giàu có hay thạnh vượng về của cải vật chất. Trái lại, ông đang nói sự khỏe mạnh của thân thể, như được gợi ý trong cụm từ kế tiếp - và được khỏe mạnh.
GIẢI NGHĨA
Chúng ta có muốn sức khỏe phần xác của chúng ta được tương xứng với sức khỏe phần thuộc linh của mình không? Chẳng phải một sự thật đáng buồn là chúng ta chăm sóc thân thể mình tốt hem chăm sóc lỉnh hồn sao? Đây là nguyên nhân khiến F. B. Meyer nhận định đầy châm biếm:
Chắc không nên mong ước cầu chúc câu thứ hai này cho mọi bạn hữu của chúng ta, vì nếu thân thể họ được tương xứng với tình Ưạng của linh hồn, họ sẽ đột ngột lâm bệnh hết.1
Câu 2 mâu thuẫn thẳng thừng với lời dạy của rất nhiều người được gọi là "những người chữa bệnh bằng đức tin." Họ cho rằng mọi bệnh tật đều là kết quả của tội lỗi Ương đời sống ấy, và nếu một người không được chữa lành, thì chính là do thiếu đức tin. Đương nhiên điều này không đúng trong trường hợp của Gaiút. Tình trạng tâm linh của ông rất tốt, nhưng tình ừạng thể chất của ông không tốt được như vậy. Điều này cho thấy không thể lập luận về tình trạng thuộc linh xét từ tình Ưạng của thể chất.
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Câu 3 Sứ đồ vui khi thấy mây anh em đến làm chứng về lẽ thật có trong
Gaiút (bản Việt Ngữ "anh yêu mến lẽ thật") và về cách Gaiút làm theo lẽ thật. Thật tốt khi có lẽ thật ương chúng ta, nhưng lại càng tốt hơn nữa khi thể hiện lẽ thật đó ương đời sống chúng ta. Không những chúng ta phải nắm giữ lẽ thật, mà còn phải để cho lẽ thật nắm giữ chúng ta nữa. Người ta thích nhìn thấy bài giảng hơn là nghe một bài giảng. Đối với Đức Chúa Trời, ưong thời đại sự kiện, không điều nào đáng kể cho bằng đời sống thánh khiết.
Câu 4 Điều này quan ữọng đối với Giăng đến nỗi ông có thể bảo: "Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa." Có lẽ hầu hết chúng ta nghĩ chinh phục linh hồn là niềm tín vui mừng lớn nhất của đời sống Cơ đốc, và thật tuyệt vời khi thấy những người nam nữ được dời từ nước tối tăm sang nước của Con yêu dấu Ngài. Nhưng ai đo lường được nỗi đau lòng khi nhìn thấy những người xưng mình đã được cứu lại quay về với đời sống trước kia; điều đó giống như heo trở lại với vũng bùn và chó ưở về lại với đồ nó đã mửa. Mặt khác, thật phấn khới hào hứng biết bao khi thấy con cái thuộc linh của mình cứ tiếp tục tiến lên với Chúa, ơn càng thêm ơn. Một lần nữa, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chăm sóc ương mọi nỗ lực truyền giảng Tin Lành của chúng ta.
li. GAIÚT NGƯỜI TIN KÍNH (Câu 5-8)
Câu 5 Gaiút đặc biệt ưa thích mớ cửa nhà mình đón tiếp những người đi ra rao giảng Tin Lành. ông rộng rãi đón tiếp không những người mình biết, mà cả khách lạ nữa.2 Giăng nói Gaiút trung tín ừong chức vụ này. Từ Tân Ước, dường như lòng hiếu khách rất quan ữọng trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta tiếp đãi dân sự Chúa, thì cũng giống y như chúng ta tiếp đãi chính Chúa vậy (Mathiơ 25:40). Mặt khác, không tiếp đãi những tôi tớ Ngài thì bị xem như không tiếp đãi chính Ngài (Mathiơ 25:45). Qua việc tiếp đãi khách lạ, "có người đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết" (Hêbơrơ 13:2). Nhiều người có thể làm chứng rằng khi tiếp đãi khách, các bữa ăn đã biến thành các thánh lễ (Luca 24:29-35), con cái trở lại tiếp nhận Chúa, và gia đình được kéo đến gần Chúa hem.
Câu 6 Còn có cả phần thướng nữa. Lòng nhân từ của Gaỉút được biết đến trước mặt cả hội thánh. Nhưng còn hơn thế nữa, tên ông được ghi khắc đời đời ương Lời Thánh của Đức Chúa Trời như một người có căn nhà rộng mở và tấm lòng rộng mở. Hem thế nữa, Gaiút còn được ban thưởng tại Ngai Đoán Xét của Đấng Christ, vì "ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri" (Mathiơ 10:41). Người ấy sẽ chia phần thưởng với mọi người truyền đạo mình đã tiếp đãi. Đây là một ý hay đáng ghi nhớ cho mọi người nào không thể giảng: Anh em có thể nhận phần thưởng của người giảng đạo bằng cách tiếp đãi vị truyền đạo Ưong danh Chúa. Chúa sẽ đền đáp mọi việc lành! Đức nhân từ của Ngài sẽ đội mão triều thiên trên lòng nhân từ của con người.
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Giờ đây Giăng nhắc Gaiút nhớ giúp đỡ sự đi đường cho các anh em một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời thì tốt lắm. Giúp đỡ sự đi đường
không chỉ có nghĩa chào tạm biệt cách thân thiện, mà còn là chu cấp đầy đủ nữa. Chắc chắn câu này thiết lập tiểu chuẩn cao cho chúng ta khi chúng ta chia sẻ của cải vật chất với những người giảng dạy.
Câu 7 Nguyên nhân đặc biệt để Gaiút nên giúp những nhà truyền giảng lưu động này: Những người này ngửa trông một mình Chúa ban phát cho nhu cẩu của họ mà thôi. Họ không nhận sự chu cấp từ người chưa tín Chúa. Nhận như thế sẽ hàm ý rằng Chủ họ nghèo đến nổi không chu cấp nổi cho họ. Nhận như vậy cũng có thể khiến người chưa được cứu dựa vào một cơ sớ sai lầm là tự cho họ công bình. Đây quả là lời quở trách nặng nề biết bao cho những phương pháp quyên tiền trong Cơ đốc giáo giới ngày nay! Và điều này cũng đáng nhắc nhở chúng ta về bổn phận đặc biệt của mình đối với tôi tớ Chúa là những người ra đi trong đức tín nơi Đức Chúa Trời hằng sống và những người không hề tỏ nhu cầu cho ai ngoại một mình Chúa.
Câu 8 Chúng ta cũng nên tiếp đãi những người thể ấy, hầu cho chúng ta với họ dồng làm việc cho lẽ thật. Tiếp đãi3 họ có nghĩa làm mọi việc có thể làm để giúp họ, vì khi tiếp đãi như vậy, chúng ta đã giúp phát triển lẽ thật.
III. ĐIÔTRÉP ĐỘC TÀI (Câu 9-11)
Câu 9 Dường như Giăng đã viết điều này cho hội thánh, nhưng bức thơ của ồng đã bị chặn lại bởi người tên Điôtrép, người cỏ cái nhìn cường điệu về tầm quan trọng của chính bản thân mình. ông là người độc tài rõ ràng trong hội chúng. Tội của ông là kiêu ngạo về địa vị, một bản ngã khoa trương, và lòng ganh tỵ kinh khiếp về điều ông xem như những quyền lợi riêng của mình - mà rõ ràng ông đã binh vực nó như là quyền tự ưị của hội thánh địa phương. Điôtrép quên rằng Đấng Christ là Đầu của hội thánh - nếu như ông có biết! Ông đã quên Đức Thánh Linh là Mục Sư hoặc Đại Diện của Đấng Christ trong hội thánh. Không một con người nào có quyền lãnh trách nhiệm, ra những quyết định, đón nhận hay khước từ. Lối điều khiển như thế là chế độ giáo hoàng, và Đức Chúa Trời ghét nó. Rõ ràng Điôtrép biện minh cho hành vi của mình dựa ưên cơ sở ông đang binh vực lẽ thật. Nhưng đương nhiên, đó là lời dối Ưá! Ông đang ngấm ngầm làm hại lẽ thật bằng cách khước từ vị sứ đồ với cớ mình đang trung tín với Đức Chúa Trời. Và không những ông chỉ đối xử như thế với Giăng mà thôi, nhưng với cả những anh em khác nữa.
Câu 10 Không những ông không tiếp rước những tín hữu thật này, mà còn dứt phép thông công những người nào đã tiếp đón họ. ông là một sinh vật mê cuồng quyền lực, lấy lời luận độc ác mà huyên thuyên nghịch cùng những tôi tớ thật của Chúa. Giăng sẽ nhớ đến Điôtrép trong chuyến thăm hội chúng ấy vào lần tới! Những vị giáo hoàng tự xưng như thế không thể nào chịu nổi cảnh bị lên án công khai từ Lời Chúa. Sự tiếp tục nắm quyền
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lực của họ sẽ tùy thuộc nơi những cuộc họp bí mật và dưới ưiều đại cai trị của sợ hãi và đe dọa.
Câu 11 Gaiút được khuyên tránh xa hành vi dữ như thế và phải bắt chước điểu lành. Việc lành là bằng chứng về mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Khi nói như vậy, vị sứ đổ dường như hết sức nghi ngờ tình ữạng thuộc linh của Điôtrép.
IV.	ĐÊMÊTRIU Mộ ĐẠO (Câu 12)
Có lẽ Đêmêtriu là người đem thư này. Dầu sao đi nữa, ông được mọi người đểu làm chứng tốt cho, và chính lẽ ỉhậỉ cũng chứng cho. F. B.
Hole nói:
Hãy lưu ý không phải ông làm chứng cho lẽ thật, nhiữig lẽ thật làm chứng cho ông. Đêmêtriu không phải là tiêu chuẩn để người ta đem thử nghiệm chân lý. Chân lý là tiêu chuẩn để người ta đem thử ông; và sau khi đã thử như vậy, ông được phê chuẩn.4
V.	KẾ HOẠCH VÀ LỜI CHÚC PHƯỚC CỦA VỊ Sứ ĐỒ (Câu 13,14)
Giăng kết thúc y như cách ông kết thúc thơ thứ nhì - hoãn cuộc thảo luận cho đến khi gặp nhau mặt đối mặt. Chúng ta biết ơn ông về những bức thơ này, vì đã cho chúng ta biết sinh hoạt Ương những ngày đầu của Cơ đốc giáo, và đưa ra lời giáo huấn bất hủ cho dân sự Chúa. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ trò chuyện mặt đối mặt ứên Thiên đàng, và bấy giờ chúng ta sẽ hiểu đầy đủ hom những điều còn khó hiểu ưong khải thị thiên thượng.
CHÚ THÍCH
'(Câu 2) F. B. Meyer, Through the Bible Day by Day, VII: 164, 165
2(Câu 5) Bản văn phê bình (NU) ghi là "đặc biệt là các khách lạ." (chữ "đặc biệt" ương Hy văn là chữ touto, nguyên văn là "đây này" (this), nên câu này ứở thành "các khách lạ này.")
3{Câu 8) Bản văn NU ghi là "chu cấp" (hupolambanein) chứ không phải "tiếp đãi" (apolambanein) của bản văn Truyền Thống và bản văn đại đa số.
(Câu 12) F. B. Hole
SÁCH THAM KHẢO
Xem Sách Tham Khảo ở cuối phần giải nghĩa thơ I.Giăng.




THƠ CỦA GIƯĐE

Giới Thiệu
"Một Thơ Tín chỉ vài dòng nhưng đầy dẫy những lời quyền năng
của ân điển Thiên đàng."

I. Vị Trí Độc Đáo Trong Kinh Thánh
Giống như Luca mở đầu lịch sử Cơ Đốc giáo bằng sách Côngvụ Các Sứ đồ, thì Giuđe cũng được chọn để viết sách gần nhất với sách cuối của Tân Ước và có thể gọi tên sách này thật thích hợp là "Côngvụ các phản đồ" (hay "Công vụ của những người bội đạo") thể ấy. Chắc Giuđe thích viết về Đạo Đấng Christ mà ông có chung với các độc giả hơn, nhưng những sự dạy dỗ giả dối đã thịnh hành đến nỗi ông buộc lòng phải viết lời khẩn khoản yêu cầu "sốt sắng vì đạo mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lẩn đủ rồi."
Giuđe không nói lấp lửng! Ông dốc hết nỗ lực - thật sự như vậy - để lột mặt nạ những tay tà giáo khét tiếng này, đưa ra những minh họa từ cõi thiên nhiên, từ Cựu Ước, từ lời truyền khẩu của Do Thái (Hênóc) để khuyên giục người trung tín.
Dầu lối nói của thơ nghe thật chói tai, nhưng thơ này là kiệt tác về sự gây dựng, đầy dẫy những bộ ba (chẳng hạn như ba điều ác ương câu li). Những lời mô tả kẻ bội đạo thật sinh động và khó quên.
Hội thánh đời đời biết em Giuđe về lời chúc phước tuyệt vời được ông dùng kết thúc thơ này. Bức thơ của ông có thể ngắn ngủi, nhưng hết sức cần thiết giữa thời kỳ bội đạo ngày càng leo thang nhanh chóng này.
- Origen

li. Quyển Tác Giả
Ngoại Chứng
Dù thơ rất ngắn, cách sử dụng các tư liệu ngoài kinh điển, và sự kiện thơ này không do một sứ đồ viết ra (Câu 17), nhưng xét về mặt ngoại chứng, thơ Giuđe được xác nhận rõ hơn thơ HPhierơ.
Hermas, Polycarp và có lẽ Athenagoras dùng tư liệu vay mượn từ thơ tín này. Tertullian trưng dẫn cụ thể đến phần Giuđe nói về Hênóc. Eusebius xếp thơ Giuđe vào các sách bị ưanh cãi (antilegomena). Kinh Điển Muratorian xếp Giuđe vào hàng kinh điển đích thực.
Nội Chứng
Giuđe (cùng một tên như Giuđa và xứ Giuđa, chữ Hibálai là Yehudah) là một tên Do Thái rất phổ thông. Trong số bảy người tên Giuđe hay Giuđa trong Tân Ước, có ba người được gợi ý như là "Giuđe... em Giacơ" người đã viết thơ tín này.
1.	Sứ đồ Giuđe (không phải
íchcariốt, là người đã tự tử). Vì câu 17
dường như phân biệt tác giả khỏi số
các sứ đồ, và vì nếu ông có thể tuyên
bố tư cách sứ đồ của mình thì sẽ củng
cố địa vị của ông, nên không chắc vị
sứ đồ này là tác giả.
2.	Giuđe, một lãnh đạo được sai
đến An tiết cùng với Phaolô, Banaba và
Sila (Côngvụ 15:22). Đây có thể là
một khả năng, nhưng không có bằng
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chứng nào liên kết nhân vật này với thơ Giuđe.
3. Giuđe, em cùng mẹ khác cha của Chúa chúng ta và là em của Giacơ (xem Phần Giới Thiệu sách Giacơ). Đây là ứng cử viên mạnh mẽ nhất, cùng chia sẻ với Chúa Jêsus và Giacơ ương cách sử dụng các minh họa từ cõi thiên nhiên và bút pháp đanh thép đầy màu sắc. Chúng ta chấp nhận quan điểm này.
Giống như Gỉacơ anh mình, Giuđe rất khiêm tốn đến độ không sử dụng mối quan hệ ruột thịt của mình với Cứu Chúa. Suy cho cùng, chính mối quan hệ thuộc linh với Chúa Jêsus mới đáng kể. Chẳng phải Chúa Jêsus đã từng nói: "Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy" (Mathiơ 13:50) hay sao? Một lần khác, Ngài dạy rằng nghe và làm theo Lời Đức Chúa Trời thì còn có phước hơn làm những bà con ruột thịt của Ngài (Luca 11:27,28). Giống như Gỉacơ, Giuđe nhận lấy địa vị của "tôi tớ." Vì cả hai anh em đều không tin nơi người anh cùng cha khác mẹ thiên thượng của mình mãi đến sau khi Chúa phục sinh, nên đây là một tính thần thật thích hợp để bày tỏ ra. Giuđe lập gia đình và đưa vợ cùng đi với mình Ương những chuyến truyền giảng lưu động (I.Côrinhtô 9:5). Những cháu nội của Giuđe bị điệu đến trước mặt hoàng đế Domỉtian trong thập niên 90 vì bị kết tội là làm Cơ Đốc nhân. Nhìn thấy đôi bàn tay chai sạn vì những năm làm nông, hoàng đế đã phóng thích họ như những người Do Thái vô hại.
MI. Thời Điểm Viết
Người ta Ưanh luận xem liệu Phierơ sử dụng Giuđe, hay Giuđe phóng tác IlPhierơ (hoặc cả hai sử đụng một nguồn chung nào đó). Điểm tương tự giữa hai thơ tín này quá nhiều đến độ không thể xem là trùng hợp ngẫu nhiên. Vì Phierơ viết trong Thơ Thứ Nhì của ông (2:1 và 3:3) rằng "sẽ có" các giáo sư giả và những kẻ hay gièm chê, còn Giuđe nói những người như thế "đã lẻn vào" (câu 4), nên chắc Giuđe là người viết sau. Có thể thời điểm viết giữa khoảng năm ố 7 và 80. Vì Giuđe không nhắc đến sự hủy phá Gỉêrusalem (năm 70 S.C.), nên có thể điều này gợi ý biến cố kia chưa xảy ra, như vậy có thể thời điểm viết vào khoảng 67-70. Cũng có thể biến cố ấy đã xảy ra trước đó rồi (nếu Giuđe được viết vào năm 80 S.C., hoặc thậm chí năm 85 -giả sử Giuđe còn sống lâu đến như vậy). Một khả năng khác nữa là biến cố này quá đau thương đối với một Cơ Đốc nhân Do Thái nhạy cảm đến độ không thể dùng làm minh họa được.
IV. Bối Cảnh Và Chủ Đề
Giuđe lo lắng về tính ưạng bội đạo. Ngay cả trong thời ông, hội thánh cũng đã bị thâm nhập bởi những kẻ nối giáo cho giặc trong tôn giáo, là những người phô mình như tôi tớ Chúa nhưng thực sự là kẻ thù của thập tự giá Đấng Christ. Mục đích của Giuđe là vạch Ưần những kẻ phản trắc này và mô tả số phận cuối cùng của họ.
Người bội đạo là người xưng mình là tín hữu thật nhưng thực sự chưa hề
được tái sanh. Có thể họ đã chịu báptêm và dự phần đầy đủ những đặc ân của hội thông công Cơ Đốc tại địa phương. Nhưng ít lâu sau, họ cố ý khước từ đạo Đấng Christ và dùng lời độc ác lên án Cứu Chúa. Họ phủ nhận thần tánh của Đấng Christ, công tác cứu chuộc của Ngài tại Gôgôtha, sự sống lại ưong thân thể của Ngài, và nhiều giáo lý nền tảng khác nữa. Đây không hề là vấn đề sa ngã; người bội đạo chưa hề hoán cải chi cả. Họ chẳng hề băn khoăn ray rứt về việc cố tình cự tuyệt con đường cứu rỗi duy nhất của Đức Chúa Trời. Họ cứng lòng trong vô tín và ngoan cố chống đối Đấng Christ của Đức Chúa Trời.
Bội đạo không chỉ là vấn đề chối Cứu Chúa. Phierơ đã chối Cứu Chúa. Phierơ là tín hữu thật và đã gục ngã trước những áp lực của khủng hoảng. Nhưng ông thực sự yêu mến Chúa và thể hiện thực tại đức tin của mình qua sự ăn năn và khôi phục tiếp sau đó.
Giuđa íchcariốt là người bội đạo. Ông tự xưng là môn đồ; ông cùng đi với Chúa trong khoảng ba năm. Thậm chí ông còn là thủ quỹ của toán người này, nhưng cuối cùng ông lộ ra con người thật của mình bởi việc phản bội Chúa để lấy ba mươi miếng bạc.
Bội đạo là tội đến nỗi chết, là tội nằm ngoài trách nhiệm cầu nguyện của tín hữu (I.Giăng 5:16b). Không thể khiến một người bội đạo trớ lại ăn năn được nữa, vì người ấy đã đóng đinh Con Đức Chúa Trời cho chính mình, và làm Ngài sỉ nhục tỏ tường (Hêbơrơ 6:6). Đối với những người đã phạm tội cố ý như vậy sau khi đã nhận được hiểu biết về chân lý, "Thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi" (Hêbơrơ 10:26, 27).
Hạt giống bội đạo đã được gieo trong hội thánh đầu tiên rồi. Phaolô cảnh cáo các trưởng lão Êphêsô rằng sau khi ông ra đi, muông sói dữ tợn sẽ xen vào, chẳng tiếc bầy, và những người đó sẽ dấy lên từ giữa họ, nói những điều tàn hại, lôi kéo nhiều môn đồ đi theo họ (Côngvụ 20:29, 30). Trong thơ thứ nhất, Giăng nói về những kẻ nghịch cùng Đấng Christ vốn ở ương hiệp hội Cơ Đốc nhân nhưng đã thể hiện tình ữạng không thật của họ bằng cách rời khỏi hiệp hội ấy, tức là bằng cách bỏ đức tín (I.Giăng2:18, 19).
Trong IITêsalồnica 2:2-4, chúng ta biết sẽ có cơn bội đạo lớn trước Ngày Của Chúa. Theo cách chúng ta hiểu, thứ tự này sẽ như sau:
Trước hết, Chúa sẽ đến tại chốn không trung để đón rước hội thánh về nhà Cha (Giăng 14:1-3; I.Têsalônica 4:13-18).
Sau đó sẽ đến sự bỏ đạo toàn diện của Cơ Đốc nhân hữu danh vô thực, là những người bị để lại.
Rồi con người tội lỗi sẽ xuất hiện công khai Ưên diễn trường thế giới.
Kế đến Ngày Của Chúa sẽ bắt đầu - là Thời Kỳ Bảy Năm Đại Nạn.
Con người tội lỗi sẽ là kẻ đại bội đạo - không những chống đối Đấng Chrỉst, mà còn bắt buộc người ta phải thờ phượng hắn như Đức Chúa Trời.
Giuđe Câu 4 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Cấu 10 Cấu ló
Phierơ nêu chân dung chỉ tiết của những giáo sư giả bội đạo sẽ xuất hiện ữong ngày sau rốt (H.Phierơ 2). Trên một số phương diện, lời mô tả của ông tương đồng sát sao với lời mô tả của Giuđe. Có thể thấy sự giống nhau này khi đối chiếu những câu sau:
Il.Phierơ
2:1-3
2:6
2:10
2:11
2:12
2:18
Nhưng thực ra, những khác biệt giữa hai sách này còn quan ương và ý nghĩa hơn cả những điểm tương đồng. Giuđe không hề đề cập đến Nôê, cơn nước lụt hoặc Lót. Phierơ không hề nhắc đến những người Ysơraên được cứu ra khỏi xứ Êdíptô, về Michen, Cain, Côrê hay lời tiên tri của Hênóc. Ông không nêu thông tin về các thiên sứ đã phạm tội như Giuđe đã làm. Ông nói các giáo sư giả chối bỏ Chúa, là Đấng đã mua họ, còn Giuđe mô tả tỉ mỉ bằng cách nói họ "đổi ơn Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác, chối Đấng Chủ tể và Chúa có một của chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ" (Giuđe 4).
Vì vậy, thay vì nghĩ về hai đoạn sách của một bản sao y hệt, chúng ta nên nhận thấy Thánh Linh đã chọn những tư liệu phù hợp với mục đích của Ngài Ưong mỗi trường hợp, và nhận thấy hai đoạn này không trùng lập nhau nhiều như thoạt có vẻ nhìn thấy. Những người nghiên cứu bốn sách Tin Lành và đã đối chiếu thơ Êphêsô với thơ Côlôse thì nhận thấy Thánh Linh Đức Chúa Trời không hề tự lập lại cách không cần thiết. Có nhiều ý nghĩa thuộc linh ẩn đàng sau những điểm tương đồng và khác biệt, giá như chúng ta có mắt để thấy chúng.
BỐ CỤC
ì. LỞI CHÀO THĂM (Câu Ì ,2)
li. LỘT MẶT NẠ NHỮNG NGƯỜI BỘI ĐẠO (Câu 3-16)
IU. VAI TRÒ CỦA TÍN HỮU GIỮA THÒI BỘI ĐẠO (Câu 17-23)
IV. LỞI CHÚC PHƯỔC TUYỆT VỜI TỐT LÀNH (Câu 24,25)
GIẢI NGHĨA
I. LỜI CHÀO THĂM (Câu 1, 2)
Câu 1 Đức Chúa Trời đùng một Giuđe công bình để lột mặt nạ những kẻ bội đạo, và một Giuđe khác nữa, tức là Giuđa íchcariốt, là tấm gương tối cao cho bọn họ. Tất cả những gì chúng ta biết chắc chắn về Giuđe thiện lành này ấy là ông là tôi tớ của Đức Chúa Jẽsus Christ và em Giacơ.
Khi gởi thơ này, Giuđe nêu ba danh hiệu đúng cho mọi tín hữu. Họ đã được kêu gọi, được Đức Chúa Trời, là Cha, yêu thương (Bản Anh ngữ ghi là "thánh hóa")1 và được Đức Chúa Jêsus Christ giữ gìn. Đức Chúa Trời đã gọi những người này ra khỏi thế gian bởi Tin Lành để thuộc về chính Ngài. Họ được Đức Chúa Trời biệt
riêng ra làm dân đặc biệt và thanh sạch của Ngài. Và họ được giữ gìn cách thật tuyệt vời khỏi nguy hiểm, tổn hại, ô uế và sự đoán phạt cho đến cuối cùng khi họ được đưa vào ngắm Vua ứong vẻ đẹp diệu kỳ của Ngài.
Câu 2 Giuđe chúc độc giả được sự thương xót, bình an và yêu mến. Lời chúc này đặc biệt phù hợp cho những người đang bị tán công bởi những người cố phá hoại đức tin của họ. Sự thương xót nói đến sự an ủi và chăm sóc đầy lòng thương xót của Đức Chúa Trời đành cho các thánh đồ của Ngài đang bị vây khốn trong lúc xung đột và căng thẳng. Bình an là sự thanh nhàn và tín quyết xuất phát từ lòng nương cậy nơi Lời Chúa và biết nhìn vượt trên hoàn cảnh để thấy Đấng cai trị trên mọi hoàn cảnh nhằm hoàn thành các mục đích của Ngài. Yêu mến là tình cảm vô giá từ nơi Chúa dành cho dân sự yêu đấu của Ngài -một tình yêu siêu nhiên đáng phải đem chia sẻ với người khác.
Ông chúc cho ba ơn phước này càng tăng thêm lên. Không phải chỉ đo lường bằng cách cộng thêm, nhưng bằng cách nhân lên!
li. LỘT MẶT NẠ NHỮNG NGƯỜI BỘI ĐẠO (Câu 316)
Câu 3 Lúc đầu Giuđe định viết về sự cứu rỗi vinh quang vốn là tài sản chung của mọi tín hữu. Nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Trời tác động đến viên thư ký biết đầu phục này đến nỗi ông cảm nhận phải thay đổi phương hướng. Một bài giảng luận đơn giản về giáo lý không còn phù hợp nữa; phải là lời kêu gọi nóng cháy để làm vững mạnh được độc giả. Phải thúc giục họ sốt sắng tranh chiến vì đạo. Đang có nhiều trận tấn công thẳng vào sự phó thác thiêng liêng của lẽ thật Cơ Đốc, và đã có nhiều nỗ lực nhằm bào mòn các giáo lý nền tảng ưọng đại. Dân sự Chúa phải đứng lên binh vực không chút thỏa hiệp sự soi dẫn, tính không sai lạc, thẩm quyền và tính đầy đủ của Lời Thánh của Đức Chúa Trời.
Thế nhưng khi chiến đấu binh vực đạo, tín hữu phải nói và hành động ưong tư cách Cơ Đốc nhân. Đúng như Phaolô viết: "Tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh; nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục" (II.Timôthê 2:24). Tín hữu phải tranh chiến nhưng không Ưanh cạnh, phải làm chứng đồng thời không phá hỏng lời chứng của mình.
Điều mà chúng ta phải tranh chiến sốt sắng để binh vực chính là đạo đã truyền cho các thánh một lẩn đủ rồi. Lưu ý điều đó! Không phải "hồi xưa" nhưng "một lẩn đủ rồi." Bộ giáo lý đã đầy đủ và hoàn chỉnh. Kinh điển đã hoàn tất. Không cần thêm điều gì vào nữa. "Nếu là điều mới thì nó không thật, còn nếu thật thì nó không mới." Khi một giáo sư nào đó tuyên bố mình có sự khải thị vượt lên trên và bên ngoài những điều có trong Kinh Thánh, chúng ta phải bác bỏ điều đó ngay lập tức. Đạo đã được rao truyền, và chúng ta không cần cũng không lắng nghe thêm bất kỳ điều gì nữa. Đây là câu trả lời của chúng ta cho những lãnh đạo của các nhóm tà giáo cùng các sách vở của họ đang tuyên
bố đòi thẩm quyền tương đương với Kinh Thánh.
Câu 4 Bản chất mối đe dọa được tiết lộ ưong câu 4. Hiệp hội Cơ Đốc này đang bị các thành phần phá hoại xâm lăng. Có mấy kẻ kia đã lẻn vào. Đây là một bước vận động âm thầm để đánh cắp và lừa gạt.
Những gián điệp này đã bị đoán phạt từ lâu rồi. Câu này dường như nói rằng Đức Chúa Trời chọn những cá nhân đặc thù này để chịu đoán phạt. Nhưng ý nghĩa câu này không phải như vậy. Kinh Thánh không hề dạy rằng có người được chọn để bị đoán phạt. Khi con người được cứu, đó chính là nhờ em tối thượng của Đức Chúa Trời. Nhưng khi cuối cùng họ bị hư mất, đó chính là những tội lỗi và sự không vâng lời của riêng họ.
Cụm từ này dạy rằng sự đoán phạt những kẻ bội đạo đã được xác định trước từ lâu rồi. Nếu con người chọn Ha bỏ đạo Đấng Christ, thì sự đoán phạt họ cũng sẽ chính là sự đoán phạt những người Ysơraên không tin Ương đồng vắng, các thiên sứ phản nghịch, và dân Sôđôm. Họ không bị định trước cho phải sa ngã, nhưng một khi thực sự bội đạo bởi ý chọn lựa riêng của họ, thì họ đối diện với sự hình phạt đã định trước cho mọi kẻ bội đạo.
Hai đặc điểm nổi bật của những kẻ chẳng tin kính này ấy là nếp ăn ồ bại hoại của họ và giáo lý hư bại của họ. Trong hành vi, họ đổi ơn Đức Chúa Trời ra việc tà ác. Họ xuyên tạc quyền tự do Cơ Đốc trở thành nếp sống buông tuồng, làm phá hoại quyền tự do phục vụ trở thành tự do phạm tội. Trong giáo lý của họ, họ chối Đấng Chủ tể 2 và Chúa có một của chúng ta, là Đức Chúa Jẽsus Chrỉst. Họ chối bỏ quyền cai trị tuyệt đối của Ngài, thần tánh của Ngài, sự chết thay của Ngài, sự sống lại của Ngài - trong thực tế, họ chối bỏ mọi giáo lý cơ bản về Thân VỊ và công tác của Ngài. Tuy xưng mình là tự do khoáng đạt trong lãnh vực thuộc linh, họ lại chống đối một cách độc đoán và hung dữ với Tin Lành, với giá trị của huyết báu Đấng Chrỉst, và chống đối sự kiện Ngài là con đường cứu rỗi duy nhất.
Những người này là ai? Người ta xem họ là những người phục vụ Tin Lành. Họ giữ địa vị lãnh đạo Cơ Đốc giáo giới. Một số là giám mục hoặc ủy viên hội đồng giáo hội hoặc các giáo sư chủng viện. Nhưng hết thảy họ có chung một điều như thế này - họ chống Đấng Christ của Kinh Thánh và tự phát minh ra một "Christ" của Phái Tự Do3 hoặc phái Tân Chánh Thống4, một Đấng Christ đã bị tước bỏ vinh hiển, oai nghiêm, quyền thống trị và thẩm quyền.
Câu 5 Chẳng còn phải thắc mắc gì về thái độ của Chúa đối với những người bội đạo này. Ngài đã bày tỏ thái độ ấy Ưong Cựu Ước không phải chỉ một lần. Giờ đây Giuđe muốn nhắc độc giả nhớ ba tám gương như thế -những người Ysơraên không tin, các thiên sứ đã phạm tội, và dân thành Sôđôm và Gỡmôrơ.
Ví dụ thứ nhất là người Ysơraên trong đồng vắng: xưa kia Chúa giải
cứu dân mình ra khỏi xứ Êdípỉô, sau lại tiêu diệt những kẻ không tin (xem Dânsố Ký 13,14; I.Côrinhtô 10:5-10). Đức Chúa Trời đã hứa ban xứ Canaan cho dân sự. Trong lời hứa đó có toàn bộ sự ban năng lực mà họ cần. Nhưng họ lại chấp nhận lời tường ưình gian ác của các thám tử tại Cađe rồi nổi loạn chống Chúa. Kết quả là mọi người nào từ hai mươi tuổi trở lên khi ra khỏi Êdíptô đều bị chết ưong đồng vắng, ngoài trừ Calép và Giôsuê (xem Hêbơrơ3:16- 19).
Câu 6 Ví dụ thứ nhì về sự phản loạn và bội đạo chính là các thiên sứ đã phạm tội. Toàn bộ những điều chúng ta biết chắc chắn về họ ấy là họ đã không giữ thứ bậc đã giao cho họ, họ đã bỏ chỗ riêng mình, và giờ đây họ bị giam bằng dây xích trong nơi tối tăm đời đời, cẩm giữ lại để chờ sự phán xét ngày lớn.
Từ Kinh Thánh, dường như có ít nhất hai cuộc bội đạo của thiên sứ. Một là lúc Lucifer rơi xuống và chắc bao gồm cả đạo bỉnh các thiên sứ khác trong cuộc phản loạn của hắn. Những thiên sứ sa ngã này hiện nay vẫn không bị xiềng. Ma quỉ và các quỷ sứ hắn đang tích cực gây chiến với Chúa và dân sự Chúa.
Cuộc bội đạo khác của các thiên sứ là cuộc bội đạo được nói đến ương Giuđe và cũng ưong Phierơ (Il.Phierơ 2:4). Giữa vòng những người nghiên cứu Kinh Thánh có sự bất đồng ý kiến đáng kể về sự kiện được nói đến ở đây. Điều chúng ta gợi ý là quan điểm riêng, chứ không phải lời khẳng định sự thực một cách võ đoán.
Chúng ta tin rằng Giuđe đang nói đến câu chuyện được ghi lại trong Sáng Thế Ký 6:1-7. Con trai Đức Chúa Trời đã bỏ đẳng cấp của họ là thiên sứ, xuống ưần gian trong hình thể loài người và cưới con gái của loài người. Cuộc liên hiệp ương hôn nhân này ưái với mạng lịnh của Đức Chúa Trời và là gớm ghiếc đối với Ngài. Có thể ương câu 4 gợi ý những hôn nhân ưái lẽ tự nhiên này sinh ra dòng dõi hết sức mạnh mẽ và gian ác. Dầu điều này có đúng hay không đi nữa, ta vẫn thấy rõ ràng Đức Chúa Trời cực kỳ buồn lòng trước sự gian ác của con người tại lúc đó và quyết định diệt đất bằng cơn nước lụt.
Có ba ý kiến phản đối quan điểm này: (1) Phân đoạn ữong Sáng Thế Ký không đề cập các thiên sứ, nhưng chỉ về "con ữai Đức Chúa Trời." (2) Các thiên sứ không có giới tính. (3) Các thiên sứ không cưới gả.
Đúng là không nói cụ thể đến thiên sứ, nhưng đúng là từ ngữ "các con trai Đức Chúa Trời cũng nói đến các thiên sứ Ương ngôn ngữ Semitic (xem Gióp 1:6; 2:1).
Không có câu tuyên bố nào của Kinh Thánh cho rằng các thiên sứ là phi giới tính. Đôi khi các thiên sứ hiện ra trên đất ương hình trạng loài người, có những bộ phận của con người .và sự ngon miệng của con người (Sáng Thế Ký 18:2,22; đối chiếu 19:1,3-5).
Kinh Thánh không nói các thiên sứ không cưới gả nhưng chỉ nói rằng ưên Thiên đàng người sẽ không cưới vợ, cũng không lấy chồng (Mathiơ 22:30).
Cho dù là biến cố lịch sử nào ẩn đàng sau câu 6 đi nữa, đại ý quan ữọng vẫn là: các thiên sứ này đã bỏ địa phận do Đức Chúa Trời đã chọn cho họ, và giờ đây họ đang ở trong dây xích và trong nơi tối tăm cho đến khi nhận lấy bản án cuối cùng là bị hình phạt vĩnh viễn.
Câu 7 Sự bội đạo thứ ba ương Cựu ước được Giuđe đề cập đến chính là sự bội đạo của Sôđôm và Gômôrơ cùng các thành lân cận (Sáng Thế Ký 18:16-19:29). Từ ngữ giới thiệu "lại như" cho thấy tội của dân thành Sôđôm có chung những đặc trưng với tội của các thiên sứ kia. Đây là sự gian dâm ghê gớm, hoàn toàn ưái lẽ tự nhiên và gớm ghiếc trước mặt Chúa.
Tội trụy lạc cụ thể này được Phaolô thảo luận ương Rôma: những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình đục người nẩy với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình" (Rôma l:2ób, 7). Dân của Sôđôm, Gômôrơ, Átma và Sêbôim đã nghiện nặng đồng tính luyến ái. ở đây, tội này được mô tả là "buông theo... sắc lạ (Bản Anh ngữ là "xác thịt lạ")," có nghĩa điều này hoàn toàn Ưái ngược với ưật tự tự nhiên mà Đức Chúa Trời đã thiết lập.
Có phải là hoàn toàn trùng hợp khi nhìn người bội đạo thời hiện đại ở ương đoạn tiên phong của những người công khai binh vực đồng tính luyến ái và mở chiến dịch cho đồng tính luyến ái được hợp pháp hóa miễn là thực hiện giữa những người lớn thuận ý với nhau?
Đối với mọi kẻ phóng đãng trụy lạc như thế, thành Sôđôm và Gômôrơ được nêu ra làm tấm gương về sự chịu hình phạt bằng lửa đời đời. Cụm từ sau cùng "lửa đời đời" không thể có nghĩa lửa thiêu đốt các thành gian ác này là lửa đời đời, nhưng đúng hơn qua sức mạnh thiêu đốt toàn diện và bao la của nó, nó mô tả sự hình phạt đời đời đã giáng ừên mọi kề chống nghịch.
Câu 8 Giuđe quay lại đề tài những kẻ bội đạo thời nay, và bắt đầu mô tả về những tội của họ, bản án cho họ, phần đối ứng của họ ừong thiên nhiên, số phận của họ, những lời nói và việc làm không tín kính của họ (Câu 8-16).
Trước hết là vấn đề tội lỗi của họ. Trong khi mơ, họ làm ô uế xác thịt mình. Đời sống tư tưởng của họ bị ô uế. Sống trong một thế giới của những điều hoang tướng ô uế, cuối cùng họ được ứng nghiệm giấc mơ của mình ữong sự gian đâm, cũng giống như dân thành Sôđôm.
Họ khinh dể quyển phép (thẩm quyền). Họ là người chống nghịch Đức Chúa Trời và các định chế quản trị. Những người đề xướng tình trạng vô luật pháp và vô chính phủ nương cậy nơi họ. Tên của họ có trong số thành viên của các tổ chức hết lòng tận tụy lật đổ chính quyền.
Họ nói hỗn các đấng thiên sứ tôn trọng. Câu "chẳng có quyền nào mà
không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bới Đức Chúa Trời chỉ định" (Rôma 13:lb) không có ý nghĩa gì với họ cả. Họ nhạo báng mạng lịnh của Đức Chúa Trời: "Ngươi... đừng rủa sả vua chúa của dân sự ngươi" (Xuất Êdíptô Ký 22:28). Họ nói cách khinh dể và miệt thị cấp thẩm quyền, bất kể đó là cấp thẩm quyền của Chúa, của thiên sứ hay của loài người.
Câu 9 Trong vấn đề này, họ giành lấy những quyền tự do mà ngay cả thiên sứ trường Michen cũng sẽ khước từ. Khi Michen tranh luận với ma quỉ flể giành xác Môỉse, Michen cũng không dám nhiếc móc mà đoán phạt ma quỉ, nhưng chỉ nói rằng: "Cầu Chúa phạt ngươi!" ở đây, Giuđe chia sẻ cho chúng ta trường hợp không tìm thấy nơi đâu trong Kinh Thánh cả. Lẽ tự nhiên sẽ phải thắc mắc: "ông lấy thông tin này từ đâu?"
Có người nói thông tín này được truyền khẩu. Có lẽ đúng mà cũng có lẽ không.
Cách giải thích thỏa đáng nhất ấy là: thông tín này được khải thị cách siêu nhiên cho Giuđe bởi chính Đức Thánh Linh là Đấng đã cảm động ông viết thư tín này.
Chúng ta không biết rõ ràng đích xác vì sao có cuộc tranh luận giữa Michen và Satan về việc giành xác Môise. Chúng ta thực sự có biết Môise được Đức Chúa Trời chôn trong trũng Môáp. Không phải là không có khả năng Satan muốn biết địa điểm đó để có thể khiến người ta !ập một cái đền tại đó. Bấy giờ Ysơraên sẽ chuyển sang thờ lạy hình tượng là hài cốt của Môise. Là vị thiên sứ đại diện cho dân Ysơraên (Đaniên 10:21), Michen sẽ cố bảo vệ dân sự khỏi hình thức thờ lạy hình tượng ấy bằng cách giữ bí mật địa điểm đã chôn Môise.
Nhưng ý quan ữọng là thế này. Dầu Michen là thiên sứ trưởng, là Đấng Đức Chúa Trời sẽ dùng để quăng Satan xuống khỏi Thiên đàng (Khải Huyền 12:7- 9), Michen vẫn không dám lấy lời nhiếc móc nhân vật đang cai ưị thế giới ma quỉ. Michen đã nhường mọi việc quớ trách như thế cho Chúa.
Câu 10 Cứng đầu và trâng tráo, những người bội đạo đã ăn nói cách khinh để ữong những lãnh vực họ không biết. Họ không nhận thấy bất kỳ xã hội có trật tự nào cũng phải có thẩm quyền và phải có sự vâng phục thẩm quyền đó. Và thế là họ ào lên vênh váo và ngạo mạn chống nghịch.
Lãnh vực họ hiểu biết nhất chính là lãnh vực của những bản năng tự nhiên, sự làm thỏa những thèm khát nhục dục. Với sự vô tâm của loài thú vô tri, họ buông mình thỏa mãn nhục đục, và trong quá ừình đó, họ làm hư mình, và tự hủy diệt mình.
Câu 11 Bản phán quyết nhức nhối đã công bố trên họ. Khốn nạn thay cho chúng nó! Bởi lòng ngoan cố và không chịu ăn năn, họ tự chất chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ khi sẽ hiện ra sự đoán xét công bình của Đức Chúa Trời (Rôma 2:5).
Những việc làm của họ được mô tả như cú ngã thẳng đứng rơi ngày càng nhanh. Trước hết, họ đã đi theo
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đường của Cain. Họ đã "lấy lòng tham lợi mà gieo mình vào sai lạc". Cuối củng, họ hư mất trong sự phản nghịch của Côrô. Sự sai lầm và bội đạo không hề đứng yên bất động. Nó dẫn người ta chạy tán loạn đến vách núi thẳng đứng, rồi cho rơi thẳng xuống đó để bị hủy diệt.
Đường của Caỉn về cơ bản chính là khước từ om cứu rỗi bởi huyết của một nạn nhân chịu hy sinh thay (Sáng Thế Ký 4). Đây chính là toan tính đùng những nỗ lực của con người để xoa dịu Đức Chúa Trời. c. H. Mackinotsh nói: "Giải pháp thanh tẩy của Đức Chúa Trời đã bị khước từ, rồi đem nỗ lực nhằm cải thiện của con người thay thế vào đó. Đây chính là 'đường của Cain.'" Nhưng đương nhiên, cậy nỗ lực con người thì dẫn đến thù ghét ân điển và thù ghét những đối tượng của ân điển. Và lòng thù ghét đó cuối cùng dẫn đến bắt bớ và thậm chí giết người (I.Giăng 3:15).
Sự sai lạc của Balaam chính là lòng khao khát cho bản thân giàu có bằng cách kinh doanh từ công việc phục vụ Chúa. Balaam xưng mình là tiên ưi của Đức Chúa Trời, và sẵn sàng bán rẻ ân tứ tiên tri của mình để kiếm tiền (Dânsố Ký 22-24). Balác năm lần trả tiền cho Balaam rủa sả Ysơraên, và ông hết sức sẵn lòng thực hiện, nhưng đã bị Đức Chúa Trời dùng áp lực kiềm chế. Rất nhiều điều ông nói ra là đúng và đẹp đẽ, nhưng trong suốt chuyện đó, ông là một tiên tri đánh thuê. ổng không thể rủa sả dân Ysơraên, nhưng cuối cùng đã thành công Ưong việc dụ họ phạm tội với con gái Môáp (Dânsố Ký 25:1-5).
Giống như Balaam, các giáo sư giả thời nay hết sức ngọt ngào và đầy thuyết phục. Họ có thể ứng khẩu nói thao thao ngay lập tức. Họ bắt hiếp lẽ thật để tăng thu nhập của mình. Ý chỉnh ấy là họ tham lam, tìm cách biến nhà Đức Chúa Trời thành nhà buôn bán.
Cơ Đốc giáo giới ngày nay đã dậy men bởi tội buôn thần bán thánh. Nếu bằng cách nào đó có thể loại bỏ động cơ lợi đụng, thì phần lớn những điều đang được thông qua như công tác Cơ Đốc sẽ dừng bất thình lình lại. c. A. Coates cảnh cáo:
Con người đê tiện đến nỗi kiểm lợi cho mình từ công việc của Chúa. Đỉnh cao nhất trong sự đê tiện của người ấy là con người sẽ kiếm lợi cho chính mình từ công việc Chúa. Chúa có sự đoán phạt rõ ràng cho điều đó cả rồi. Chúng ta có thể thấy Cơ Đốc giáo giới đầy dẫy điều đó biết dường nào, và chúng ta phải canh chừng điều đó trong chính mình để đừng cho nó bước vào.5 Nguyên nhân thứ ba khiến Giuđe công bố câu "khốn nạn thay cho chúng nó" chính là những giáo sư giả này đã hư mất trong sự phản nghịch của Côrê. Cùng với Đathan và Abiram, Côrê đã nổi loạn chống quyền lãnh đạo của Môỉse và Arôn, khao khát xâm nhập thánh chức tế lễ (Dânsố Kỷ ló). Khi làm việc đó, họ thực sự đang cự tuyệt Chúa. Vì cớ bất phục tùng, họ bị nuốt sống trong cơn động đắt. Như vậy, Đức Chúa Trời tỏ ra buồn cực độ trước sự phản nghịch với những người Ngài đã lập lên làm đại diện cho Ngài.
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Câu 12 Tiếp theo, Giuđe chọn năm điều ví von từ thế giới tự nhiên để mô tả tính cách và số phận của người bội đạo. Moffatt nói rằng: "Bầu trời, đất và biển đã được rà soát kỹ để tìm những minh họa cho tính cách của những con người này."
"Những kẻ đó là dấu vít trong đám tiệc anh em6 (Bản Anh ngữ là "những bữa tiệc yêu thương") được những Cơ Đốc nhân đầu tiên tổ chức kèm theo với Tiệc Thánh. Họ không sợ Đức Chúa Trời, cũng không sợ con người, chăm nuôi mình hơn là chăn nuôi bầy. Họ dụ dỗ người khác để phá hoại đạo và đức tín.
Họ như đám mây không nước, có vẻ như hứa hẹn sự tươi mát tình táo cho vùng đồng quê khát khô cháy, nhưng rồi bị gió đưa đi đây đi đó (chú thích ngoài lề của NKJV)7, chỉ để lại thất vọng và vỡ mộng.
Họ như cây tàn mùa thu, trụi hết lá và trái. Hai lần chết cỏ thể là hình thức nhấn mạnh muốn nói đến chết hoàn toàn - hoặc có thể là đã chết cả rễ lẫn nhánh. Họ cũng bị trốc lên bựt rễ, dường như bị nhổ khỏi đất bởi cơn gió mạnh, chẳng còn để lại chút mẩu nào như một nguồn sống và phát triển khả dĩ mai sau.
Câu 13 Họ như sóng cuồng dưới biển, bất trị, hung hăng, dữ dội. Hết thảy tiếng ổn ào và xô động của họ chẳng tỏ được gì hơn là đám bọt ô uế của họ. Họ khoe khoang nơi những điều đáng ra phải xấu hổ và chẳng để lại được điều gì cơ bản và có giá ưị cả.
Cuối cùng, họ giống như sao đi lạc, sự tối tăm mù mịt đã dành cho chúng nó đời đời. Sao đi lạc là các
thiên thể không đi theo quỹ đạo thông thường. Chúng chẳng còn giá ưị làm những công cụ định hướng nữa. Lời mô tả này phù hợp cho các giáo sư giả biết dường nào! Không thể nhận phương hướng thuộc linh từ những sao băng, những vị sao rơi và những ngôi sao chổi Ương tôn giáo này, là những người lóe sáng ưong một chốc, rồi mờ vào bóng tối giống như những đám pháo bông.
Câu 14 Số phận của những kẻ bội đạo đã được Hênóc báo trước ương thế hệ thứ bảy kể từ Ađam. Đây là lời tiên tri chỉ tìm thấy trong thơ tín Giuđe. Có người nghĩ câu này được trích từ sách ngụy kinh Hênóc, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy sách đáng ngờ kia đã có Ương thời Giuđe. Kelly nói:
Sách đó [Sách Hênóc] có đủ mọi dấu hiệu là được biết đến sau khi thành Giêrusalem bị phá hủy [và do đó có sau khi thơ Giuđe được viết ra], bởi một người Do Thái vẫn đang cố tự cổ vũ mình bằng niềm hy vọng Đức Chúa Trời sẽ đứng bên cạnh người Do Thái.8
Tuy chúng ta không biết Giuđe làm sao biết lời tiên tri thời xưa này, nhưng lởi giải thích đơn giản và khả thi ấy là Đức Thánh Linh tỏ những lời này cho ông y như cách Ngài đã dẫn dắt trong toàn bộ phần còn lại của thơ tín vậy.
Câu 15 Lời tiên tri bắt đầu: "Này, Chúa ngự đến9 với muôn vàn thánh."
Lời dự ngôn này sẽ được ứng nghiệm sơ bộ và một phần khi Chúa Jêsus tái
lâm ưần gian sau Cơn Đại Nạn để tiêu diệt kẻ thù và cai trị trong tư cách vua. Lời dự ngôn này sẽ ứng nghiệm hoàn toàn và chung cuộc vào cuối Thiên Hy Niên khi những kẻ chết Ưong sự gian ác bị đoán xét tại Ngai Trắng Và Lớn.
Đấng Christ đã đến đặng phán xét mọi người. Phần còn lại của câu này cho thấy "mọi người" ở đây nói đến mọi người không tin kính. Tín hữu thật sẽ không thuộc trong số này. Bới đức tin nơi Đấng Christ, họ đã được miễn sự phán xét, như đã hứa ưong Giăng 5:24: "Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tín Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống." Với tư cách Con Người là Đấng đã được giao phó mọi sự đoán xét, Chúa Jêsus sẽ trách hết thảy những người không tin kính về mọi việc không tin kính họ đã phạm, cùng mọi lời sỉ hổ mà những kẻ có tội không tin kính đó đã nói nghịch cùng Ngài. Trong câu này, chúng ta thấy từ ngữ "không tin kính" xuất hiện bốn lần. Những người này là kẻ không tin kính, việc làm của họ là không tin kính, phương cách họ làm những việc này là không tin kính, và họ còn tỏ thêm lòng không tin kính của mình bằng những lời nói nghịch cùng Chúa. Chúa sẽ ưách họ về toàn bộ sự không tin kính, không phải chỉ theo nghĩa khiến họ cảm thấy có tội cách sâu xa, mà còn cáo trách bằng cách công bố bản án như kết quả từ sự phạm tội đã xác minh xong của họ.
Câu 16 Những lời nói và việc làm không tin kính của họ giờ đây được mô tả chi tiết hơn. Họ là những người hay lăm bằm, phàn nàn những ơn thần hưu của Đức Chúa Trời thay vì biết ơn lòng thương xót của Ngài. Sự kiện Đức Chúa Trời ghét thói cằn nhằn như thế được chứng minh đầy dẫy qua việc Ngài hình phạt dân Ysơraên trong đồng vắng.
Họ luôn luôn soi mói Chúa. Vì sao Ngài cho phép chiến ừanh và sự chịu khổ? Tại sao Ngài không chấm dứt mọi bất công ương xã hội. Nếu Ngài toàn năng, sao Ngài không giải quyết điều gì đó cho cảnh hỗn loạn của thế giới này? Họ còn soi mỏi dần sự Chúa vì cớ đầu óc hẹp hòi ừong tín điều và giữ thanh sạch nếp sống hành vi.
Họ sống trong tham dục, buông mình vào những sự ham muốn của xác thịt và lên tiếng lớn nhất để binh vực, tán thành nếp sống buông thả ữong lãnh vực tính dục.
Lời nói kiêu căng ngạo mạn của họ chứng tỏ thực sự muốn thu hút chú ý đến bản thân mình. Bởi sự tán thành đầy chủ nghĩa cực đoan ương chính ưị, kinh tế và xã hội đến sửng sốt của họ, họ đã tạo ra những hàng tít báo giật gân. Và việc họ dạn dĩ khước từ không chút hổ thẹn những giáo lý Cơ Đốc cơ bản, chẳng hạn như tuyên bố Đức Chúa Trời đã chết rồi, đã khiến họ mang tai tiếng giữa vòng những nhà thần học tự đo.
Cuối cùng, họ là bậc thầy ưong nghệ thuật nịnh hót, nhờ đó tìm được môn đồ đi theo mình, và được trả lợi nhuận thoải mái nữa.
Bức chân dung này là thật và chính xác. Nó được khẳng định hầu như mỗi ngày bởi phương tiện truyền thông của thế gian.
III. VAI TRÒ CỦA TÍN HỮU GIỮA THỜI BỘI ĐẠO (Câu 17- 23)
Câu 17 Giờ đầy Giuđe bỏ những người bội đạo để quay sang vai ưò của tín hữu giữa những kẻ chăn thuê ấy. Trước hết, ông nhắc họ nhớ họ đã được cảnh cáo trước về hiểm họa sắp đến này. Sau đó ông khích lệ họ tự giữ cho tâm linh luôn vững mạnh. Cuối cùng, ông khuyên họ biết khôn ngoan khi chăm sóc cho những người đã trở thành nạn nhân của người bội đạo.
Các sứ đồ đã nói trước về sự dấy lên các giáo sư giả. Có thể thấy điều này qua chức vụ của Phaolô (Côngvụ 20:29,30; I.Timôthê 4:1-5; II.Timôthê 3:1-9); qua Phierơ (Il.Phierơ 2:1-22; 3:Ì-4); va Giăng (I.Giăng 2:18,19).
Câu 18,19 Ý chính trong sứ điệp của họ ấy là: trong các thời kỳ sau rốt, sẽ xuất hiện những người hay nhạo báng và làm theo lòng ham muốn không tin kính của họ.
Giờ đây, Giuđe giải thích thêm lời chứng này rằng những người hay nhạo báng kia cũng có ba đặc điểm nổi bật. Họ thuộc về tánh xác thịt, có nghĩa họ suy nghĩ và hành động như những con người thiên nhiên. Họ gây nên phe Sảng, lôi kéo môn đồ đi theo họ và có lẽ chia người ta thành nhiều tầng lớp khác nhau tùy theo mức tiến bộ trong sự bội đạo. Họ không có Đức Thánh Lỉnh. Họ chưa hể được tái sanh và bởi đỏ hoàn toàn không có khả năng hiểu những điều thuộc về Đức Chúa Trời.
Câu 20 Đương nhiên, nguồn cung ứng của tín hữu ấy là cứ ở gần Chúa và sống tương giao liên tục với Ngài. Nhưng thực hiện việc ấy bằng cách nào? Giuđe nêu bổn bước.
Thứ nhất là tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, tức là đức tin nơi Đấng Christ. Chúng ta tự lập ưên đức tín ấy bằng cách nghiên cứu và vâng theo Kinh Thánh. Làm quen không ngừng với Lời Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta tích cực ương đường lối công bình, và cảnh cáo chúng ta trước những hiểm họa trên lối đi. H. Pickering nói: "Có thể con người chê bai giáo lý, nhưng chính tín điều tạo ra tính cách, chứ không phải tính cách tạo ra tín điều."
Bước thứ nhì là nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. Điều này có nghĩa cầu nguyện theo sự dẫn đắt của Thánh Linh, và đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời như đã bày tỏ ương Kinh Thánh và được Thánh Linh bày tỏ riêng theo cách chủ quan cho tín hữu ấy. Điều này trái ngược với những lời cầu nguyện được lập lại cách máy móc hay được tuôn ra mà tâm linh chẳng dự phần gì cả.
Câu 21 Sau đó, một lần nữa, tín hữu phải giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời. ổ đây, "sự yêu mến Đức Chúa Trời" có thể ví với ánh nắng mặt trời. Mặt trời luôn luôn chiếu sáng. Nhưng khi có điều gì chen giữa chúng ta và mặt ười, chúng ta không còn ở trong ánh nắng mặt trời nữa. Đối với sự yêu mến Đức Chúa Trời (Bản Anh ngữ là "tình yêu thương của Đức Chúa Trời") cũng giống như vậy.
Tình yêu của Chúa luôn luôn chiếu ánh sáng ưên chúng ta. Nhưng nếu tội lỗi chen giữa chúng ta và Chúa, thì ưên thực tế chúng ta không còn hưởng tình yêu của Ngài nữa. Chúng ta có thể giữ mình trong tình yêu của Ngài trước hết bởi sống cuộc đời thánh khiết và tin kính. Và nếu tội lỗi có xen vào, chúng ta nên xưng ra và lìa bỏ tội ấy lập tức. Bí quyết là đừng để điều gì xen giữa chúng ta với Đức Chúa Trời.
Không gì xen giữa linh hồn tôi và Cứu Chúa,
Không một cơn mộng ảo nào của trần gian này;
Không điều gì ngăn cản ơn nhỏ nhất của Chúa nữa,
Hãy giữ cho sạch đường, đừng để điều gì xen giữa.
- Charles A. Tindley
Cuối cùng, chúng ta nên sốt sắng trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời. Sự thương xót của Chúa chúng ta ở đây nói đến sự tái lâm sắp đến của Ngài để rước dân sự Chúa về quê hương trên Thiên đàng. Trong ngày tối tăm và bội đạo, chúng ta phải giữ cho ánh sáng sự trông cậy đầy hứa hẹn này bừng cháy trong lòng mình. Điều ấy sẽ tỏ ra là sự trông cậy đầy an ủi và làm thanh sạch (I.Têsalônica 4:18; I.Giăng3:3).
Câu 22 Cần phải có sự khôn ngoan biện biệt thuộc linh khi đối đãi với những nạn nhân của sự bội đạo. Kinh Thánh phân biệt giữa cách chúng ta nên đối đãi với những người chủ động tuyên truyền tà giáo với những người đã bị họ lừa bịp. Trong trường hợp những lãnh tụ và những người tuyên truyền của các tà giáo, phương sách này được nêu Ưong II.GỈăng 10,11: "Nếu ai đến cùng các ngươi mà không đem đạo ấy theo, thì chớ rước họ vào nhà, và đừng chào hỏi họ. Vì người nào chào hỏi họ, tức là dự vào công việc ác của họ." Nhưng khi nói đến những người bị các giáo sư giả lừa dối, Gỉuđe khuyên phải có sự khôn ngoan biện biệt10 (bản Việt Ngữ không có chữ này) và nêu hai phương cách hành động riêng biệt nhau.
Có một số người chúng ta nên tỏ lòng thương xót đối với họ (bản Việt Ngữ ghi là "trách phạt"). Câu này cỏ nghĩa chúng ta phải đầy lòng quan tâm thương xót họ và cố gắng hướng dẫn họ thoát khỏi những nghỉ ngờ và những sự ừanh cãi để bước vào niềm tín quyết vững chắc nơi chân lý thiên thượng.
Câu 23 Rồi có những người đang ở bên mép vách thẳng đứng, sắp rơi vào những ngọn lửa bội đạo. Đối với những người này, chúng ta phải cứu vớt họ bởi lời cảnh cáo và dạy dỗ cách mạnh mẽ, kiên quyết, ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế. Trong cựu Ước, áo của người phung thì bị ô uế và phải đốt (Levi Ky 13:47-52). Ngày nay, khi tiếp xúc với những người bị sa vào các tội tính dục, chúng ta phải nhớ rằng những đồ vật bằng vải, chẳng hạn như áo quần, thường khêu gợi lòng tham muốn đàm mê. Nếu nhìn thấy những vật này hoặc cảm nhận chúng, thì có sự liên tưởng Ương đầu óc với những tội nhất định nào đó. Vì vậy khỉ tiếp xúc với những
người đã ưd nên ô uế, chúng ta phải cẩn thận tránh bất kỳ điều gì có thể tỏ ra sự cám dỗ ừong đời sống chúng ta. Một tác giả vô danh nói thế này:
Y phục của một người mang theo sự liên tướng và sự lây nhiễm của tội lỗi, sự lây lan của điều ác. Bất kỳ điều gì dính líu với đời sống tội lỗi thì đều phải quăng xa và từ bỏ chúng nếu chúng ta muốn an toàn trước sự lây nhiễm và lây lan của chứng bệnh tiêu diệt linh hồn kia.
J. B. Meyer cảnh cáo: "Tuy bổn phận của Cơ Đốc nhân là phải thương xót và cầu thay cho tội nhân, nhưng người ấy phải có cái nhìn đầy ghê tóm đối với mọi điều nào mang dấu ấn của tội lỗi."11
IV. LỜI CHÚC PHƯỚC TỐT LÀNH (Câu 24, 25)
Câu 24 Giuđe kết thúc với lời chúc phước tuyệt vời. Lời chúc phước này quy sự ca ngợi và thờ phượng về Đấng có thể. Ngài có thể cứu (Hêbơrơ 7:25), có thể làm cho vững chí (Rôma 16:25), có thể cứu giúp (Hêbơrơ 2:18), có thể bắt phục (Philíp 3:21) -và ở đây Ngài có thể gìn giữ. Ngài có thể gìn giữ chúng ta Ương sự bình an trọn vẹn (Êsai 20:3), Ngài có thể giữ những điều chúng ta đã phó thác cho Ngài đến tận Ngày Ấy (IITimồthê 1:12), Ngài có thể làm vượt quá mọi điều chúng ta cầu xin và suy tướng (Êphêsô 3:20), và Ngài có thể gìn giữ anh em12 khỏi vấp ngã. Lời hứa này đặc biệt đúng lúc Ưong thời kỳ bội đạo mà Giuđe đang nói đến.
Nhưng lởi hứa không dừng tại đó. Ngài có thể khiến chúng ta đứng trước mặt vinh hiển Ngài cách rất vui mừng,
không chỗ trách được. Thật kỳ diệu biết bao! Khi chúng ta nghĩ đến tình ưạng ngày trước của mình - đã chết bởi sự quá phạm và tội lỗi của mình; khi nghĩ đến con người hiện tại của mình - những đầy tớ nghèo, yếu đuối hay thất bại; rồi nghĩ đến một ngày kia chúng ta sẽ đứng ứong tình ừạng tuyệt đối không chỗ ưách được ương Chính Điện Có Ngôi Vua của cả cõi vũ trụ, được rất vui mừng - đây là ân điển tuyệt vời biết dường nào!
Câu 25 Ngài không những là Đấng Giữ Gìn Và Đấng Làm Cho Trọn Lành - Ngài còn là Đức Chúa Trời và Cứu Chúa của chúng ta.'3 Thật tuyệt vời vì Đức Chúa Trời quan tâm chúng ta đến nỗi Ngài cũng sẽ trở thành Cứu Chúa của chúng ta, theo ý nghĩa Ngài hoạch định kế hoạch để bởi đó chúng ta được cứu và Ngài đã ban Con vô tội của Ngài trong tư cách Chiên Con làm của lễ hy sinh. Duy mội mình Đức Chúa Trời là Đấng khôn ngoan (bản Việt Ngữ không có câu này) - mọi sự khôn ngoan đều đến từ Đức Chúa Trời (đối chiếu Giacơ 1:5). Sự khôn ngoan của chúng ta chỉ ra từ nguồn của sự khôn ngoan, là Đức Chúa Trời khôn ngoan duy nhất.
Nếu thờ phượng (worshỉp - chữ trong Anh Ngữ cổ là 'vvorth-ship" -"tình trạng, tư cách, địa vị xứng đáng và quý giá") có nghĩa quy cho Đức Chúa Trời điều xứng đáng thuộc về Ngài, thì điều đó chính là vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyển năng. Vinh hiển - sự tôn Ưọng tột cùng Ngài xứng đáng có vì mọi thuộc tánh của Ngài và
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vì mọi điều Ngài đã làm cho chúng ta. Tôn trọng - đức oai nghiêm và huy hoàng Ngài xứng đáng nhận trong tư cách Vua Tối Cao của cả cõi vũ trụ. Thế lực - quyền lực, quyền thống ưị không hề bị thách thức vốn thuộc về Ngài bới quyền tối thượng. Và quyển năng, hay quyền phép - sức mạnh, oai quyền và đặc quyền để cai trị ưên mọi điều tay Ngài đã làm nên.
Ngài xứng đáng được ca ngợi như thế ương quá khứ, Ngài xứng đáng trong hiện tại, và Ngài sẽ xứng đáng nhận sự ca ngợi ấy Ương suốt cõi đời đời. Những người bội đạo và giáo sư giả có thể tìm cách tước khỏi Ngài sự vinh hiển, gièm chê sự tôn trọng của Ngài, phàn nàn về thế lực của Ngài, và thách thức quyển năng Ngài. Nhưng mọi tín hữu thật tìm được niềm thỏa mãn lớn lao nhất khi làm vinh hiển Danh Chúa và vui hưởng Ngài hiện nay cho đến đời đời.
Amen.
CHÚ THÍCH
'(Câu 1) Thay vì dùng chữ "được nên thánh" (hẽgiasmenois) bản Kinh Thánh phê bình (NU) ghi là "được yêu thương" (ẽgapẽmenois). Có lẽ sẽ giới thiệu tốt hơn về sự lên án mạnh mẽ tội gian dâm Ưong bức thơ này bằng từ ngữ phản nghĩa của nó, là "được nên thánh."
2(Câu 4) Chữ "Đức Chúa Trời" không có ưong bản NU. Hai chữ "Chúa" này là những từ ngữ khác nhau ưong nguyên văn. Chữ "Chúa Jêsus" là chữ Kurios thường lệ. Chữ "Đức Chúa Trời... Đấng Chủ Tể" lại dùng một từ ngữ đồng nghĩa, là
Despotẽs. (Chữ "despot" phát sinh từ đó Ương Anh ngữ (có nghĩa là "người chuyên quyền") không phải là lối dịch hay vì hàm ý xấu của nó trong Anh ngữ.) Cả hai từ ngữ trên đều có nghĩa là "Chúa," "chu tể," hoặc "chủ nhân."
3(Câu 4) "Tự do" có nghĩa là được tự do, nhưng ương tôn giáo, chữ này dùng để chỉ những người phủ nhận các giáo lý chính yếu của đức tin, như sự soi dẫn, sự giáng sinh bới nữ đồng trinh, thần tánh của Đấng Christ, và sự chuộc tội bởi huyết. Những người gọi là người theo phái tự do kia thường cởi mở với bất kỳ giáo lý hoặc tôn giáo nào - miễn đó không phải là sự dạy dỗ chánh thống của Kinh Thánh.
4(Câu 4) Tân Chánh Thống thực sự không phải là chánh thống. Họ chấp nhận một số sự dạy dỗ của Kinh Thánh, nhưng dùng thuật ngữ chánh thống để che đậy lòng vô tín phi Kinh Thánh. Ví dụ như, Kinh Thanh "trớ thành" Lời Đức Chúa Trời đối với người Tân Chánh Thống nếu Kinh Thánh "phán với người ấy." Đối với tín hữu chánh thống, Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời.
5(Câu 11) c. A. Coates, An Outiine oi Mark's Gospel and otìier Minisưy, ưang 125.
ó(Câu 12) Họ gọi bữa tiệc này là bữa agapẽ, nguyên văn là "tình yêu thương."
7(Câu 12) Cách viết tốt nhất là "mang đi mất" hoặc "mang theo," như trong các thủ bản cổ nhất (NU) cũng như trong đại đa số các thủ bản (bản văn đại đa số). Cách viết của bản TR,
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KJV, và NKJV ("đưa đi đây đi đó") được hậu thuẫn rất yếu.
8(Câu 14) William Kelly, "Lectures ôn the Epistíe of Jude," The Serious Christían, 1:123.
ọ(Câu 15) Chữ "ngự đến" ở thì hiện tại (trong bản NKJV) dịch từ thì bán khứ này (ẽlthe). Chữ này có thể dịch một thì tiên tri hoàn thành ương ngôn ngữ (Semitic prophetic períect), một biến cố trong tương lai được xem như chắc chắn đến nỗi nó được diễn tả bằng thì quá khứ.
10(Câu 22) Các biến thể của bản văn ở đây càng phức tạp thêm bởi sự kiện động từ Hylạp diakrinomai cũng có nghĩa "nghi ngờ" hoặc "biết phân biệt." Xem những chú thích cuối Ưang trong bản NKJV cho câu 22, câu 23.
11 (Câu 23) J. B. Mayor, The Epistie of St. Jude and the Second Epìstle of St.Peter,p.5\.
12(Câu 24) Bản văn Đại đa số ghi là "họ" thay cho chữ "anh em," để nói đến những người phạm tội trong các câu trước chính là người mà những Cơ Đốc nhân thiêng liêng phải hết sức nỗ lực để cứu vớt.
J3(Câu 25) Như cách ghi không thay đổi của các chú thích bản văn trong Kinh Thánh Tân Ước NKJV sẽ cho thấy, bản văn NU (hầu như thuộc về Alexandrian) có khuynh hướng ngắn hơn ("bỏ qua") các bản văn Truyền Thống và bản văn Đại đa số. Như vậy, khi bản văn này thêm điều gì đó, thì điều đó đặc biệt thú vị. Trong câu 25, có ba phần bổ sung, vì vậy câu này như sau:
"Quy về Đức Chúa Trời có một, là Cứu Chúa chúng ta,
Bởi Đức Chúa Ịêsus Christlà Chúa chúng ta,
Được sự vinh hiển, tôn trọng,
Thế lực, quyền năng,
Thuộc về Ngài từ trước vồ cùng"
V.V..
Tuy nhiên, bản văn này thực sự bỏ qua chữ "khôn ngoan." Có lẽ lời chúc phước được mến mộ mãi mãi của Giuđe đã được đọc thuộc lòng lớn tiếng ở hình thức dài dòng hơn trong các hội thánh xứ Aicập.
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SÁCH KHẢI HUYỀN CỦA ĐỨC CHÚA JÊSƯS CHRIST

Giới Thiệu
"Lòng chúng ta phải tuôn tràn lời ca ngợi khi đọc Sách Tiên Tri này và nhớ
đến ơn đã cứu chúng ta khỏi mọi điều sắp giáng xuống thời đại này. Thêm một
phước hạnh khác nữa chính là được bảo đảm về chiến thắng và vinh hiển tôi
hậu."	- Arno c. Gaebelein
I. Vị Trí Độc Đáo Trong Kinh Thánh
Tính độc nhất vô nhị của sách cuối cùng trong Kinh Thánhnày thể hiện rõ ràng từ ngay chữ đầu tiên -"sự khải thị," hay ữong nguyên văn là Apokalupsis. Từ ngữ này là nguồn gốc chữ apocalyptic của chúng ta, một thể loại văn phẩm tìm thấy Ương sách Đaniên, Êxêchiên và Xachari trong Cựu Ước, nhưng chỉ có tại đây trong Tân Ước. Chữ này nói đến những sự hiện thấy mang tính tiên tri về tương lai có sử dụng các biểu tượng, các hình ảnh và nhiều biện pháp văn chương khác.
Sách Khải Huyền không những nhìn hướng tới sự chung kết tương lai của muôn vật và đắc thắng cuối cùng của Đức Chúa Trời và Chiên Con, nhưng còn thắt chặt lại những kết cục lỏng lẻo của sáu mươi lăm sách đầu của Kinh Thánh. Trong thực tế, đây chính là cách có thể hiểu đúng nhất sách này, bởi việc hiểu toàn Kinh Thánh! Các nhân vật, các biểu tượng, các biến cố, các con số, màu sắc, v.v..., hầu như tiều gặp được trước đó Ương Lời Đức Chúa Trời. Có người đã gọi sách này thật phù hợp là "Sân Ga Đại Trung Tâm" của Kinh Thánh vì đây chính là nơi "các con tàu" đi vào.
Những con tàu nào? Con tàu của ý tưởng đã bắt đầu ương Sáng Thế Ký và các sách tiếp theo, chẳng hạn như những khái niệm về sợi chỉ điều của sự cứu chuộc, dân Ysơraên, dân ngoại bang, Hội Thánh, Satan là kẻ thù của dân sự Đức Chúa Trời, Antichrist và còn nhiều nữa.
Sách Khải Huyền (kể từ thế kỷ thứ tư thường được gọi sai lầm là "sách Khải Huyền của thánh Giăng," nhưng thực ra chính là "sách Khải Huyền của Đức Chúa Jêsus Christ" (1:1), là kết thúc tất yếu của Kinh Thánh. Sách này cho chúng ta biết phương cách mọi sự sẽ diễn ra. Ngay cả đọc sơ qua cũng thấy đây là lời cảnh cáo nghiêm khắc cho những người chưa tín Chúa phải ăn năn và là lời khích lệ dân sự Chúa phải kiên trì! li. Quyền Tác Giả
Sách này cho chúng ta biết tác giả là Giăng (1:1,4,9; 22:8), viết theo mạng lịnh từ Chúa của ông, là Đức Chúa Jêsus Christ. Ngoại chứng có từ xưa, mạnh mẽ và phổ biến hậu thuẫn quan điểm cho rằng Giăng được nói đến ở đây chính là sứ đồ Giăng, con trai của Xêbêđê, người đã làm việc nhiều năm tại Êphêsô (ương vùng Tiểu Á, nơi có cả bảy Hội Thánh nhận
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thơ này trong đoạn 2 và 3). ông bị Domitian lưu đày ra Bátmô, nơi đó ông viết các sự hiện thấy được Chúa chúng ta ban cho. về sau, ông trớ về Ephêsô, và qua đời tại đó tuổi cao tác lớn. Justin Martyr, Irenaeus, Tertullian, Hippolytus, Clement ở Alexandria và Origen, thảy đều quy sách này cho Giăng. Gần đây hom, một sách được gọi là sách Khải Thị của Giăng (khoảng năm 150 s.c.) đã được tìm thấy tại Aicập, quy cụ thể sách Khải Huyền cho Giăng em của Giacơ.
Lời phản đối đầu tiên bác quyền tác giả của sứ đồ chính là lời phản đối của Dionysius ở Alexandria, nhưng lý do không muốn chấp nhận sách này do Giăng viết chính là vì ông phản đối giáo lý về Thiên Hy Niên (Khải Huyền 20). Những câu trưng dẫn mơ hồ và dao động của Dionysius trước hết đến Giăng Mác sau đó đến "Giăng Vị Trưởng Lão" như là những tác giả khả dĩ nhưng vẫn không thể cân xứng được với lời chứng rất mạnh mẽ như thế, dầu vậy nhiều học giả hiện đại với lối thuyết phục tự do hơn cũng không chấp nhận sứ đồ Giăng là tác giả. Trong lịch sử Hội Thánh không có bằng chứng nào về một cá nhân như là "Giăng Trưởng Lão" (vị trưởng lão) như thế ngoài ra tác giả của thơ II.Giăng và III.Giăng. Hai thơ tín này mang cùng bút pháp như I.Giăng và cũng rất khớp với sách Tin Lành Giăng về tính đơn giản và ngữ vựng.
Tuy ngoại chứng được trích dẫn trên đây rất mạnh, nội chứng lại không rõ ràng bằng. Ngữ vựng, bút pháp Hylạp pha lẫn với "tiếng Ả rập -Do Thái" khá đem sơ (thậm chí còn có một vài thành ngữ mà các nhà văn phạm học sẽ gọi là "những lỗi sai Ương lối nói và viết"), lại còn có cả thứ tự từ ngữ nữa, đã thuyết phục nhiều người rằng nhân vật viết sách Khải Huyền không thể là người đã viết sách Tin Lành Giăng.
Tuy nhiên, có thể giải thích được những khác biệt này, và những khác biệt này không phải là không cân xứng với những điểm tương đồng giữa hai sách ấy.
Chẳng hạn như, một số người chấp nhận sách Khải Huyền được viết ra sớm vào khoảng thập niên 50 hoặc 60 (dưới thời ữị vì của Claudỉus hay Nero), vì nghĩ Giăng viết sách Tin Lành của ông rất muộn vào thập niên 90 khi đã hoàn thiện và tính thông tiếng Hylạp. Tuy nhiên, đây không phải là một giải pháp tất nhiên. Hoàn toàn có khả năng Giăng nhờ viên thư ký viết sách Tin Lành của mình, và ông hoàn toàn ở một mình khi bị lưu đày ưên đảo Bátmô. (Trong cả hai trường hợp, giáo lý về sự soi dẫn đều không ảnh hưởng, vì Đức Chúa Trời sử dụng bút pháp đặc thù của tác giả, chứ không phải Chúa sử dụng một bút pháp khái quát hóa cho mọi sách của Kinh Thánh.)
Những chủ đề tổng quát về sự sáng và tối tăm được tìm thấy Ương cả sách Tin Lành của Giăng lẫn sách Khải Huyền. Những từ ngữ như "Chiên Con," "thắng," "lời," "đúng," "thật," "nước hằng sống," và nhiều từ ngữ khác nữa có khuynh hướng gắn kết hai tác phẩm này lại với nhau. Hơn nữa, cả Giăng 19:37, và Khải Huyền 1:7 đều trích Xachari 12:10,
thế nhưng không sử dụng từ ngữ chỉ về chữ "đã đâm" được tìm thấy ương Bản Bảy Mươi, nhưng dùng một chữ khác nữa cũng dịch là "đã đâm."1
Một nguyên nhân khác nữa giải thích những điểm khác biệt về ngữ vựng và bút pháp ưong sách Tin Lành với sách Khải Huyền chính là thể loại văn chương rất khác nhau của mỗi sách ấy. Hơn nữa, đại đa số cách viết văn mang tính Hêbơrơ Ương sách Khải Huyền chính là do căn cứ rất rộng vào toàn bộ Cựu Ước.
Tóm lại, quan điểm truyền thống xem sứ đồ Giăng, con trai của Xêbêđê và em trai của Giacơ, đã viết sách Khải Huyền có nền tảng lịch sử vững chắc, và có thể giải thích được các nền tảng phát sinh mà không cần phải bác bỏ quyền tác giả.
HI. Thời Điểm Viết
Một số người thích xác định sách Khải Huyền được viết từ sớm, hoặc trong thập niên 50 hoặc cuối thập niên Ố0. Như đã nói, điều này một phần giải thích bút pháp triển khai kém trong sách Khải Huyền. Cũng có người tín rằng "666" (13:18) là lời dự ngôn về Nêro,2 là nhân vật được xem như sẽ trớ về từ ương cõi chết. Điều này sẽ đề xuất một niên điểm sớm. Vì trên thực tế điều này không xảy ra, nên nó không ảnh hưởng đến việc chấp nhận sách Khải Huyền. (Có lẽ điều này gợi ý sách được viết muộn hơn thời Nêro.)
Sách giáo phụ Hội Thánh xác định cụ thể khoảng thời gian cuối thời trị vị của Domitian (khoảng 96) là lúc Giăng ở ưên đảo Bátmô và nhận lãnh Khải
Thị này. Vì đây là một quan điểm có từ sớm, đầy đủ thông tín và phổ biến rộng rãi giữa vòng các Cơ Đốc nhân chánh thống, nên ta có mọi lý do để chấp nhận quan điểm này.
IV. Bối Cảnh Và Chủ Để
Chìa khỏa đem giản để hiểu sách Khải Huyền chính là nhận biết sách được chia làm ba phần chính. Đoạn Ì mô tả sự hiện thấy, ương đó Giăng thấy Đấng Christ mặc áo như Quan Án đứng ở giữa bảy Hội Thánh. Đoạn 2 và 3 liên quan đến Thời Đại Hội Thánh mà chúng ta hiện đang sống Ương đó. Mười chín đoạn còn lại liên quan đến những biến cố trong tương lai tiếp sau khi chấm dứt Thời Đại Hội Thánh. Chúng ta có thể chia sách như sau:
Ì. Những điểu Giăng đã thấy, tức là sự hiện thấy về Đấng Christ Ưong tư cách Quan Án của các Hội Thánh.
2.	Những điều hiện cớ. Nét đại cương về Thời Kỳ Hội Thánh từ khi các sứ đồ qua đời cho đến khi Đấng Christ rước các thánh đổ Ngài về Thiên đàng (đoạn 2 và 3).
3.	Những điều còn đến: Nét đại cương các biến cố tương lai từ Sự cắt Lên của các thánh đồ cho đến Nước Đời Đời (đoạn 4-22). Cách để dễ nhớ nội dung của phần thứ ba này ương sách sẽ như sau:
a. Đoạn 4-19 mô tả Com Đại Nạn, là thời kỳ dài ít nhất bảy năm, Ưong thời kỳ đó Đức Chúa Trời sẽ đoán xét dân Ysơraên không tin Chúa và cả dân ngoại bang không tin Chúa nữa. Những sự đoán xét này được mô tả qua các hình ảnh:
(1)	Bảy cái ấn.
(2)	Bảy ống loa.
(3)	Bảy bát.
b. Đoạn 20-22 đề cập đến Sự Hiện Đến Lần Thứ Hai của Đấng Christ, vương quốc của Ngài trên đất, Sự Đoán Xét tại Ngai Trắng Và Lớn, và nước đời đời.
Trong thời kỳ Cơn Đại Nạn, cái ấn thứ bảy có bảy ống loa. ống loa thứ bảy cũng bao gồm bảy sự đoán xét của các bát. Vì vậy, có thể diễn tả Thời Đại Cơn Đại Nạn qua biểu đồ như sau:
CÁC ẤN 1234567
CÁC ỐNG LOA 1234567
CÁC BÁT 1234567
Các Đoạn Ghi Chú Trong Ngoặc
Biểu đồ ưên nêu dòng ý tưởng chính xuyên suốt sách Khải Huyền. Tuy nhiên, khi câu chuyện tiếp diễn, có những sự gián đoạn thường xuyên để giới thiệu cho độc giả những nhân vật và những biến cố trọng đại khác nhau của Thời Kỳ Đại Nạn. Một số tác giả gọi đây là những đoạn chua ương ngoặc hoặc những đoạn bổ sung thêm. Một số những đoạn chua Ương ngoặc chính yếu là:
1.	144.000 thánh đồ Do Thái
được đóng ấn (7:1-8).
2.	Các tín hữu ngoại bang của thời kỳ này (7:9-17).
3.	Thiên sứ quyền năng với cuốn sách nhỏ (Đoạn 10).
4.	Hai nhân chứng (Ì 1:3-12).
5.	Ysơraên và con rồng (Đoạn 12).
ó. Hai con thú (Đoạn 13).
7.	144.000 cùng với Đang Christ trên núi Siôn (14:1-5).
8.	Thiên sứ với Tin Lành đời đời (14:6,7).
9.	Công bố sơ bộ về sự sụp đổ của Babylôn (14:8).
10.	Cảnh cáo những người thờ lạy
con thú (14:9-12).
11.	Mùa gặt và mùa hái nho (14:14-20).
12.	Sự tiêu diệt Babylôn (17:1-19:3).
Các Biểu Tượng Trong Sách Khải Huyền
Phần lớn ngôn ngữ của sách Khải Huyền mang tính biểu tượng. Những con số, những màu sắc, những khoáng sản, các loại ngọc, các con thú, các ngôi sao, và các chân đèn, thảy đều được dùng để tượng trưng cho những con người, những sự việc hoặc những lẽ thật.
May mắn thay, một số những biểu tượng này được giải thích rõ ràng trong chính sách Khải Huyền. Chẳng hạn, bảy ngôi sao là các thiên sứ của bảy Hội Thánh (1:20); con rồng lớn là Ma Quỉ hoặc Satan (12:9). Các manh mối giải nghĩa của các biểu tượng khác được tìm thấy ở các phần Kinh Thánh khác. Bốn sinh vật (4:6) hầu như đồng nhất với bốn sinh vật của Êxêchiên 1:5-14. Trong Ềxêchiên 10:20, chúng được xác định là chêrubin. Con beo, gấu và sư tử (13:2) nhắc chúng ta nhớ Đaniên 7, nơi đó những dã thú này nói đến các đế quốc của thế giới tương ứng là Hylạp, Batư và Babylồn. Các biểu tượng còn lại dường như không được
giải thích rõ ràng ương Kinh Thánh, và chúng ta phải cực kỳ cẩn thận khi tìm cách giải thích chúng.
Phạm Vi của Sách Khi nghiên cứu Khải Huyền, cũng như ương toàn bộ công việc nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta phải luôn luôn nhớ đến sự phán biệt giữa Hội Thánh và Ysơraên. Hội Thánh là dân Thiên đàng, được ban các phước hạnh thuộc linh, và được kêu gọi để chia sẻ vinh hiển của Đấng Christ trong tư cách Tân Nương của Ngài. Ysơraên là dân sự ừên ưần gian thời xưa của Đức Chúa Trời, là những người được hứa ban xứ Ysơraên và vương quốc trần gian hữu hình cho họ dưới quyền cai trị của Đấng Mêsia. Hội Thánh thật được nhắc đến ương ba đoạn đầu, nhưng ta không nhìn thấy lại Hội Thánh mãi đến Tiệc Cưới Chiên Con trong đoạn 19:6-10. Thời Kỳ Đại Nạn (4:1- 19:5) chủ yếu mang tính cách Do Thái.
Trước khi kết thúc phần Giới Thiệu này, công bằng mà nói thì không phải mọi Cơ Đốc nhân đều giải nghĩa sách Khải Huyền như phương cách vừa nêu trên. Có người nghĩ sách này đã được ứng nghiệm hoàn toàn ữong lịch sử đầu tiên của Hội Thánh. Người khác dạy rằng sách Khải Huyền đại diện cho bức tranh liên tục của Thời Đại Hội Thánh từ ngày của Giăng cho đến cuối cùng.
Đối với mọi con cái Chúa, sách này dạy về sự thiếu khôn ngoan khi sống cho những điều sẽ chóng qua. Sách thúc giục chúng ta làm chứng cho người bị hư mất, khích lệ chúng ta kiên nhẫn chờ đợi Ngày Tái Lâm của Chúa. Đối với người không tín Chúa, sách Khải Huyền là lời cảnh cáo ưang nghiêm về số phận kinh khiếp đang chờ đợi mọi người nào khước từ Cứu Chúa.

BỐ CỤC
ì. NHỮNG ĐIÊU GIĂNG ĐÃ THẤY (Đoạn 1) A. Tựa Đề Và Lời Chào Thăm (1:1-8)
B. Sự Hiện Thấy về Đấng Christ Trong Lễ Phục Quan Án (1:9-20) li. NHỮNG VIỆC NAY HIỆN CÓ: CÁC BỨC THO TỪ CHÚA CHÚNG TA (Đoạn 2,3)
A. Gởi cho Êphêsô (2:1-7)
B. Gởi Cho Simiệcnơ (2:8-11)
c. Gỏi cho Bẹtgăm (2:12-17)
D. Gởi Cho Thiatirơ (2:18-29)
E. Gởi Cho Sạtđe (3:1-6)
F. Gởi cho Philađenphia (3:7-13)
G. Gởi Cho Laođixê (3:14-22) HI. NHỮNG VIỆC SAU SẼ ĐẾN (Đoạn 4-22)
A. Khải Tượng về Ngai Đức Chúa Trời (Đoạn 4)
B. Chiên Con Và Bảy Cuốn Sách Đóng Ấn (Đoạn 5)
c. Tháo Sáu Cái Ấn (Đoạn ó)
D. Người Được Cứu Trong Cơn Đại Nạn (Đoạn 7)
E. Ấn Thứ Bay Và Bắt Đầu Bảy ống Loa (Đoạn 8, 9)
F. VỊ Thiên Sứ Sức Mạnh Và Cuốn Sách Nhỏ (Đoạn 10,11)
G. Hai Nhân Chứng (i 1:1-14)
H. Ống loa Thứ Bảy (Ì 1:15-19)
ì. Những Nhân Vật Then Chốt Trong Cơn Đại Nạn (Đoạn 12-15) Ị. Những Cơn Đoán Phạt của Bảy Bát (Đoạn ló) K. Sự Sụp Đổ Của Babylôn Lớn (Đoạn 17,18) L. Sự Hiện Đến của Đấng Christ Và Vương Quốc Thiên Hy Niên Của Ngài (19:1 -20:9)
M. Đoan Xét Satan Và Mọi Người Không Tin Chúa (20:10-15) N. Trời Mới Và Đất Mới (21:1 - 22:5)
0. Những Lời Cảnh Cáo, Yên ủi, Lời Mời Và Lời Chúc Phước Kết Thúc (22:6-21)
CHÚ GIẢI
I. NHỮNG ĐIỂU GIĂNG ĐÃ THÂY (Đoạn 1)
À. Tựa ĐỂ Và Loi Chao Thăm (1:1-8) 1:1,2 Câu đầu tiên công bố đề tài của sách, tức là những điểu kíp phải xảy đến. Sách Khải Huyền chủ yếu là phần tiết lộ tương lai. Sự khải thị này về các biến cố tương lai được Đức Chúa Trời ban cho Đức Chúa Jêsus Chrỉst. Đến lượt Chúa Jêsus Ưao khải thị ấy cho thiên sứ của Ngài, và thiên sứ tỏ cho Giăng tôi tớ Ngài. Mục đích Giăng viết sách này là chia sẻ thông tin với các tôi tớ của Chúa, tức là chia sẻ cho mọi tín hữu thật. Để thực hiện, Giăng rao truyền lời tiên tri Đức Chúa Trời đã phán cùng ông, và rao truyền chứng cớ mà Đức Chúa Jẽsus Christ đã làm chứng cho. Nói tóm lại, Giăng làm chứng về mọi điểu mình đã thấy qua những khải thị thiên thượng.
1:3 Hiển nhiên, ý định của Chúa là sách này được đọc Ưong Hội Thánh vì Ngài hứa ban phước đặc biệt cho ai đọc lớn tiếng sách này cũng như cho những ai trong hội chúng nghe và giữ theo. Thì giờ ứng nghiệm các lời tiên ưi này đã gần rồi.
1:4 Giăng gởi sách này cho bảy Hội Thánh nằm trong tỉnh Asi của Lamã. Tỉnh này nằm tại vùng Tiểu Á (Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay). Thứ nhất, Giăng chúc cho các Hội Thánh được ân điển và bình an. Ân điển nói đến ơn đến từ Chúa ban cho người không xứng đáng được nhận và sức mạnh cần có Ương nếp sống hàng ngày của Cơ Đốc nhân. Bình an là sự bình tịnh có được để giúp tín hữu đối diện với bắt bớ, buồn rầu và thậm chí cả sự chết nữa. Ân điển và bình an được tuyên bố là đến từ Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Chúng đến từ nơi Đấng hiện có, đã có và còn đến. Câu này nói đến Đức Chúa Cha và nêu ý nghĩa thật của danh Giêhôva. Ngài là Đấng hằng có và là Đấng hằng còn. Ân điển và bình an ra từ nơi bảy vị thẩn ở trước
ngôi Ngài. Câu này nói đến Đức Thánh Linh ưong sự đầy đủ của Ngài. Số bảy là con số của sự trọn lành và hoàn chỉnh. Không lấy gì làm ngạc nhiên khi số bảy xuất hiện năm mươi tư lần ương sách cuối cùng này của Kinh Thánh.
1:5 Ân điển và bình an ra từ nơi Đức Chúa Jẽsus Chrisỉ là Đấng làm chứng thành tín, sinh đẩu nhứt từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian! Rõ ràng câu này mô tả Đức Chúa Con. Ngài là Đấng làm chứng đáng tín. Với tư cách Đấng sanh đẩu nhất từ trong kẻ chết, Ngài là Đấng đầu tiên sống lại từ kẻ chết để không còn phải chết nữa, và là Đấng giữ địa vị tôn trọng và đứng đầu hàng giữa mọi người được khiến từ kẻ chết sống lại để hưởng sự sống đời đời. Ngài cũng là Chúa của các vua trong thế gian. Tiếp sau lời chào thăm mở đầu, Giăng viết lời tôn ngợi Chúa Jêsus. Trước hết, ông nói Cứu Chúa là Đấng yêu thương chúng ỉa (Bản Anh ngữ dịch là "đã yêu chúng ta," còn chú thích ngoài lề ghi là "yêu thương chúng ta'Ý và đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ỉa. Lưu ý các thì của động từ: yêu thương, là một hành động hiện tại và liên tục; đã... rửa sạch, một cồng tác đã hoàn tất trong quá khứ. Cũng lưu ý thứ tự: Ngài yêu chúng ta, và thực sự đã yêu chúng ta từ lâu trước khi Ngài rửa sạch chúng ta. Và lưu ý giá Ngài phải ưả: Chính huyết Ngài. Sự tự đánh giá thành thật nhất buộc chúng ta phải thừa nhận giá này quá cao. Chúng ta không xứng đáng để được rửa sạch với một giá quá lớn lao đến như thế.
1:6 Tình yêu của Ngài không dừng tại chỗ rửa sạch chúng ta mà thôi, dầu dừng tại đó ắt hẳn cũng đã được rồi. Ngài khiến chúng ta nên nước Ngài (chú thích ngoài lề của NKJV) và nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài. Là những thầy tế lễ thánh, chúng ta đàng những của tế lễ thuộc linh cho Đức Chúa Trời: con người chúng ta, của cải chúng ta, lời ca ngợi của chúng ta, và sự phục vụ của chúng ta. Là những thầy tế lễ nhà vua, chúng ta rao ra những mỹ đức nhân lành tuyệt vời của Ngài là Đấng kêu gọi chúng ta ra khỏi nơi tối tăm vào nơi sáng láng vinh hiển của Ngài. Khi suy gẫm đến tình yêu lớn lao như thế, chúng ta chỉ có thể kết luận rằng Ngài xứng đáng nhận hết thảy mọi vinh hiển, tôn trọng, thờ phượng và ca ngợi mà chúng ta có thể ưọn vẹn dâng lên Ngài. Ngài xứng đáng nhận quyển thống trị trên đời sống chúng ta, ừên Hội Thánh, thế gian và toàn cõi vũ trụ. Amen.
1:7 Đấng đầy ơn phước này đang trở lại ưần gian giữa những cỗ xe mây. Sự hiện ra của Ngài không mang tính địa phương, cũng không mang tính vô hình, vì mọi mắt sẽ trông thấy Ngài (cũng xem Mathiơ 24:29,30). Những người đã đóng đinh Ngài sẽ thất kinh. Trên thực tế hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài đến để đoán xét những kẻ thù Ngài và lập nước Ngài. Tín hữu không than khóc khi Ngài hiện đến; họ nói, "Quả thật vậy. Amen."
1:8 Đến đây có sự thay đổi người nói. Chúa Jêsus tự giới thiệu Ngài là
Đấng Anpha và ômêga (những mẫu tự đầu và cuối ương bảng mẫu tự Hylạp), Đấng Đầu Tiên và là Đấng Cuối Cùng.4 Ngài có suốt cả cõi thời gian lẫn cõi đời đời, và hết mọi ngôn từ xuất sắc cũng không đủ nói về Ngài. Ngài là nguồn và mục tiêu của sự sáng thế, và chính Ngài là Đấng đã bắt đầu và sẽ kết thúc chương trình thiên thượng Ương thế gian này. Ngài hiện có, đã có và còn đến, là Đấng hiện hữu đời đời và là Đấng Toàn Năng.
B. Sự Hiện Thấy Vé Đấng ChPỉst Trong Lễ Phục Quan Án (1:940)
1:9 Trớ lại với Giăng, người giới thiệu mình là anh em và bạn của mọi tín hữu về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Đức Chúa Jêsus. ỏ
đây, ông liên kết sự hoạn nạn, sự bền đỗ (sự nhịn nhục), và nước. Phaolô cũng liên kết những điều này tương tự trong Công Vụ 14:22 khi khuyên các thánh đồ "phải bền đỗ Ưong đức tin, và bảo trước phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời."
Giăng ở tù trên đảo Bátmô ưong vùng biển Aegean vì lòng trung thành với Lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Jêsus. Nhưng ngục tù của ông trở thành phòng chờ của Thiên đàng khi ông nhận lãnh những sự hiện thấy về vinh hiển và đoán xét.
1:10 Giăng được Đức Thánh Linh cảm hóa, tức là bước đi trong mối thông công thông suốt với Thánh Linh và sẵn sàng nhận lãnh những lời Chúa truyền đạt. Điều này nhắc chúng ta nhớ một người phải ở gần thì mới nghe được. "Đức Giêhôva kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài" (Thi Thiên 25:14). Hôm ấy nhằm ngày của Chứa, tức là ngày thứ nhất của tuần lễ. Đấy là ngày Chúa Jêsus sống lại, ngày của hai lần hiện ra tiếp theo cho các môn đồ, ngày Thánh Linh giáng lâm ưong Lễ Ngũ Tuần. Các môn đồ nhóm nhau lại bẻ bánh vào ngày của Chúa, và Phaolô dạy dỗ người Côrinhtô dành dụm tiền quyên góp vào ngày thứ nhất. Có người nghĩ Giăng nói đến thời điểm đoán xét được viết đến trong sách này, nhưng ưong nguyên bản, thành ngữ này hoàn toàn khác.5
Giăng thình lình nghe đàng sau mình có tiếng nói rõ ràng, lớn và âm vang như tiếng loa.
1:11,12 Đó chính là Chúa Jêsus, Ngài đang truyền ông viết một quyển sách về những điều sắp thấy và gởi cho bảy Hội Thánh. Khi quay lại nhìn xem Đấng đang phán, Giăng nhìn thấy bảy chân đèn bằng vàng, mỗi chân đèn có đế, một nhánh thẳng đứng, và phía trên có đèn thắp bằng dầu.
1:13 Đấng ở giữa bảy chân đèn là Đấng giống như Con Người. Không một điều gì xen giữa Ngài và các chân đèn riêng rẽ kia, không một tác nhân, không một phẩm trật, không một tổ chức nào cả. Mỗi Hội Thánh đều tự trị. Khi mô tả Chúa, McConkey nói:
Thánh Linh rà soát cõi tự nhiên để tìm những biểu tượng nào truyền đạt được cho lý trí hữu hạn và chậm hiểu của chúng ta một số khái niệm khó hiểu nổi về vinh hiển, oai nghiêm và huy hoàng của Đấng sắp đến này, Đấng vốn là Đấng Christ của Sự Khải Thị.6
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Áo ngoài của Ngài là áo choàng dài của vị quan án. Đai ngang ngực Ngài biểu tượng cho sự công bình và thành tín mà Ngài sẽ dùng để đoán xét (xem Êsai 11:5).
1:14 Đẩu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết, mổ tả tính đời đời của Ngài, ương tư cách Đấng Thượng cổ (Đaniên 7:9), và cũng mô tả sự khôn ngoan và thanh sạch trong những xét đoán của Ngài. Mắt như ngọn lửa nói đến sự hiểu biết trọn vẹn, sự thông sáng vô ngộ và sự đò xét không thể ưánh thoát được.
1:15 Chân của Chúa như đồng bóng sáng, nhưng đã luyện trong lò lửa. Vì đổng là hình bóng nhất quán chỉ về sự đoán xét, nên câu này hậu thuẫn quan điểm cho rằng ồ đây chủ yếu đang nói đến chức vụ quan án. Tiếng của Ngài nghe như tiếng nước lớn của biển, hoặc như thác nước lớn ưên núi, oai nghiêm và đáng sợ.
1:16 Tay hữu Ngài cầm bảy ngôi sao, biểu thị quyền sớ hữu, quyền năng, quyền kiểm soát và tôn trọng. Miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi, là Lời Đức Chúa Trời (Hêbơrơ 4:12). ở đây, hình ảnh này nói đến những bản phán quyết sắc sảo và chính xác về dân sự Ngài, như được nhìn thấy trong các bức thơ gởi cho bảy Hội Thánh. Mặt Ngài chói rạng như mặt trời giữa trưa, đầy vẻ huy hoàng chói sáng và vinh hiển siêu việt của thần tánh Ngài.
Kết hợp mọi ý tưởng này, chúng ta nhìn thấy Đấng Christ trong toàn bộ những sự Ưọn lành của Ngài và là Đấng đủ tư cách tối thượng để đoán xét bảy Hội Thánh, về sau ưong sách Khải Huyền, Ngài sẽ đoán xét các kẻ thù, nhưng "sự phán xét sẽ (phải) khởi từ nhà Đức Chúa Trời" (I.Phierơ 4:17). Tuy nhiên, lưu ý rằng mỗi trường hợp là một loại đoán xét khác hẳn. Hội Thánh bị đoán xét nhằm mục đích thanh tẩy và ban thưởng, thế gian chịu đoán xét để bị hình phạt.
1:17 Khỉ nhìn thấy Quan Án, Giăng phủ phục dưới chân Ngài như chết, nhưng Chúa khiến ông hồi tỉnh bằng cách bày tỏ chính Ngài là Đấng Trước Hết Và Đấng Sau Cùng, là danh hiệu của Đức Giêhôva (Ềsai 44:6; 48:12).
1:18 VỊ Quan Án ở đây chính là Đấng Hằng sống, là Đấng đã chết nhưng hiện nay sống đời đời. Ngài cầm chìa khóa của Âm Phủ Và sự Chết, cầm quyền tể trị ưên cả hai và có quyền độc nhất vô nhị để khiến kẻ chết sống lại. Âm Phủ ở đây tượng trưng cho linh hồn và Sự Chết tượng trưng cho thân thể. Khi một người chết đi, linh hồn ở trong Âm Phủ - tên gọi thường dùng để mô tả tình trạng không có thân thể. Thân thể xuống mổ mả. Đối với tín hữu, tình trạng không có thân thể cũng chính là ở với Chúa. Tại lúc được sống lại, linh hổn được tái hợp với thân thể vinh hiển và được cất lên vào nhà Cha.
1:19 Giăng phải viết những điểu ông đã thấy (Đoạn 1); những việc nay hiện có (Đoạn 2,3); và những việc sau sẽ đến (Đoạn 4-22). Câu này hình thành bố cục tổng quát của sách Khải Huyền.
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1:20 Chúa giải thích cho Giăng biết ý nghĩa ẩn khuất của bảy ngôi sao và bảy chân đèn vàng. Bảy ngôi sao tượng ừưng các thiên sứ hay các sứ giả của bảy Hội Thánh, còn các chân đèn đại diện cho chính bảy Hội Thánh.
Người ta giải thích nhiều cách khác nhau về các thiên sứ ở đây. Có người nói đây là những thiên sứ đại diện cho các Hội Thánh, cũng giống như các thiên sứ đại diện cho các nước (Đaniên 10:13, 20, 21). Người khác nói đây là các giám mục (hoặc các mục sư) của các Hội Thánh ấy, và lối giải thích này thiếu hậu thuẫn của Kinh Thánh. Lại có người nói đây là những người làm sứ giả đem thơ từ Giăng tại đảo Bátmô đến trao cho từng Hội Thánh riêng biệt. Cũng chính từ ngữ Hylạp này (angeỉos) vừa có nghĩa là thiên sứ, vừa có nghĩa sứ giả, nhưng trong sách Khải Huyền, ý nghĩa "thiên sứ" rất nổi bật.
Dầu các bức thơ này được gởi cho các thiên sứ, nội dung của thơ rõ ràng nhằm gởi cho mọi người trong các Hội Thánh.
Các chân đèn là những vật mang sự sáng và là biểu tượng phù hợp về các Hội Thánh địa phương, là những Hội Thánh có bổn phận chiếu sáng cho Đức Chúa Trời giữa chốn tối tăm của thế gian này.
li. NHỮNG VIỆC NAY HIỆN có: CÁC BỨC THƠ Từ CHÚA CHÚNG TA (Đoạn 2,3)
Trong Đoạn 2 và 3, chúng ta có nhiều bức thơ riêng biệt gởi cho bảy Hội Thánh ở vùng Á Châu. Có thể áp dụng các bức thơ này ít nhất theo ba cách. Trước hết, chúng mô tả những tình ừạng đã thật sự hiện hữu ứong bảy Hội Thánh địa phương tại thời điểm Giăng viết thơ. Thứ nhì, nêu quang cảnh Cơ Đốc giáo giới ừên đất tại một thời điểm nào đó trong lịch sử Cơ Đốc. Những đặc điểm có Ương các bức thơ này ít nhất cũng đã xuất hiện một phần trong mỗi thế kỷ kể từ ngày Lễ Ngũ Tuần. Trên phương diện này, các bức thơ đánh dấu những điểm tương tự với bảy ẩn dụ ứong Mathỉơ 13. Cuối cùng, các thơ này nêu phần duyệt ỪƯỚC liền tiếp nhau về lịch sử Cơ Đốc giáo giới, mỗi Hội Thánh đại diện cho một thời kỳ riêng biệt. Xu hướng tình hình chung là đi xuống. Nhiều người tin ba bức thư đầu diễn ra liên tiếp nhau, còn bốn thư cuối diễn ra đồng thời, kéo dài cho đến thời điểm Cất Lên.
Theo quan điểm thứ ba, các kỷ nguyên trong lịch sử Hội Thánh nói chung được liệt kê như sau:
Ếphêsô: Hội Thánh của thế kỷ thứ nhất nói chung là đáng khen nhưng đã đánh mất tình yêu ban đầu của mình rồi.
Simiệcnơ: Từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ tư, Hội Thánh chịu bắt bớ dưới tay các hoàng đế Lamã.
Bẹtgăm: Trong thế kỷ thứ tư và thứ năm, Cơ Đốc giáo được công nhận là tôn giáo chính thức dưới sự bảo ượ của Constantine.
Thiatirơ: Từ thế kỷ thứ sáu đến mười lăm, giáo hội Công Giáo Lamã thống ưị phần lớn Ưong Cơ Đốc giáo giới Phương Tây cho đến khi bị chao đảo trước Cuộc cải Chánh, ỏ Phương
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Đông Giáo Hội Chánh Thống thống trị.
Sạtđe: Thế kỷ mười sáu và mười bảy là thời kỳ Hậu cải Chánh. Ánh sáng Cuộc Cải Chánh nhanh chóng bị lu mờ.
Philađenphia: Trong thế kỷ mười tám và mười chín, có những cuộc phục hưng mạnh mẽ và các phong trào truyền giáo vĩ đại.
Laođixê: Hội Thánh của ngày sau rốt được mô tả là hâm hẩm và bội đạo. Đây là Hội Thánh của chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa công đồng giáo hội.
Có điểm tương tự nhau ương cấu trúc của các bức thơ. Chẳng hạn, mỗi bức thơ đều mở đầu với lời chào thăm một Hội Thánh riêng biệt; mỗi bức thơ đều trình bày Chúa Jêsus ừong vai trò thích hợp đặc biệt cho Hội Thánh cụ thể đó; mỗi bức thơ mô tả hiểu biết của Ngài về các công việc của Hội Thánh ấy, được giới thiệu bằng những từ ngữ "ta biết." Có những lởi khen cho mọi Hội Thánh ngoại trừ Laođixê; lời quở trách gởi cho mọi Hội Thánh ngoại trừ Simiệcnơ và Philađenphia. Mỗi Hội Thánh đều nhận lời khuyên đặc biệt phải nghe điều Đức Thánh Linh đang phán, và trong mỗi bức thơ đều kèm theo lời hứa đặc biệt cho người chiến thắng.
Mỗi Hội Thánh đều có đặc trưng riêng biệt. Phillips đã đặt ra những danh hiệu sau, diễn tả những đặc trưng nổi bật ấy: Êphêsô, Hội Thánh không có tình thương; Simiệcnơ, Hội Thánh bị bắt bớ; Bẹtgăm, Hội Thánh quá dung túng; Thiatirơ, Hội Thánh thỏa hiệp; Sạtđe, Hội Thánh đang ngủ;
Philađenphi, Hội Thánh có cơ hội; và Laođixê, Hội Thánh tự mãn. Walvoord mô tả các nan đề của các Hội Thánh này là: (1) Mất tình yêu ban đầu của mình; (2) Sợ chịu khổ; (3) Ly khai về giáo lý; (4) Rời bỏ tiêu chuẩn đạo đức; (5) Chết về mặt tâm linh; (ố) Không đứng vững vàng; và (7) Hâm hẩm.7
A. Gởi Cho Êphêsô (2:1-7)
2:1 Với Hội Thánh Êphêsô, Chúa tự giới thiệu Ngài là Đấng cẩm bảy ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa bảy chân đền vàng. Phần lớn lời mô tả về Chúa trong các bức thơ này đều tương tự với lời mô tả đã có trong đoạn 1.
2:2 Hội Thánh này nổi bật vì làm rất nhiều việc, chịu khó, chuyên cần, và nhịn nhục chịu đựng. Hội Thánh này không dung túng những kẻ ác giữa vòng mình. Hội Thánh này có năng lực để phân biệt các sứ đồ giả và xử lý thích đáng.
2:3,4 Vì danh Đấng Christ, Hội Thánh Êphêsô đã nhịn nhục và chịu khó chịu đựng thử thách và nghịch cảnh không chút mệt mỏi. Nhưng thảm kịch của Êphêsô là Hội Thánh này đã bỏ lòng kính mến ban đẩu. Ngọn lửa tình cảm nhiệt thành của Hội Thánh ấy đã tắt lịm. Lòng nhiệt thành ngời sáng từ những ngày đầu của Hội Thánh đã biến mất. Cơ Đốc nhân hẳn đã nhìn lại thời huy hoàng của mình khi tình yêu Tân Nương của họ dành cho Đấng Christ tuôn trào nóng cháy, đầy trọn và tự do. Họ vẫn mạnh mẽ Ương giáo lý và tích cực phục vụ, nhưng đã đánh mất động cơ thật của toàn bộ sự thờ phượng và phục vụ.
2:5 Họ đáng phải nhớ lại những ngày tốt đẹp của niềm tín ban đầu, ăn năn vì đã sa sút tình yêu ban đẩu, và lập lại sự phục vụ hết lòng vốn đặc trưng cho buổi đầu nếp sống Cơ Đốc của họ. Nếu không, Ngài sẽ cất chân đèn của Êphêsô, tức là hội chúng không tồn tại nữa. Lời chứng của Hội Thánh này sẽ chết lịm.
2:6 Cỏ thêm lời khen mới về việc họ ghét cả việc làm của đảng Nicôla. Chúng ta không thể biết chắc chắn nhóm người này là ai. Có người nghĩ họ là môn đổ của một lãnh tụ tôn giáo tên Nicôla. Người khác cho rằng tên gọi này có nghĩa "cai trị ưên giới giáo dân" và thấy câu này nói đến sự xuất hiện của hệ thống giáo phẩm.
2:7 Những ai có tai để nghe Lời Đức Chúa Trời thì được khích lệ lắng nghe Lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội Thánh.
Tiếp theo là lời hứa cho người chiến thắng. Nói chung, người chiến thắng trong Tân Ước là người tin Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời (I.Giăng 5:5), nói cách khác đây là một tín hữu thật. Đức tin của người giúp người đắc thắng thế gian cùng mọi cám dỗ và quyến rũ của nó. Có lẽ trong mỗi thư, từ ngữ này mang thêm một ý tưởng mới nữa, có liên hệ với tình hình của Hội Thánh đó. Vì vậy, người đắc thắng tại Êphêsô có thể là người bày tỏ tính chân thật của đức tin mình bởi đã ăn năn khi sa ngã khỏi tình yêu ban đầu của mình. Mọi người nào đắc thắng như thế đều sẽ ăn trái cây sự sống trong Barađi của Đức Chúa Trời. Câu này không hàm ý họ được cứu bới đắc thắng, nhưng sự đắc thắng chứng tỏ thực tại từng trải hoán cải của họ. Cách duy nhất để được cứu chính là nhờ ân điển qua đức tín nơi Đấng Christ. Mọi người được cứu đều sẽ ăn trái cây sự sống, tức là họ sẽ vào ương sự sống đời đời Ương sự đầy ươn của sự sống ấy ừên Thiên đàng.
Người ta thường hiểu Êphêsô mô tả tình ữạng của Hội Thánh ngay sau khỉ các sứ đổ qua đời.
B. Gửi Cho Simĩệcnơ (2:8-11)
2:8 Sỉmiệcnơ có nghĩa một dược hay sự cay đắng. ồ đây, Đấng Christ giới thiệu Ngài là Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng, Đấng chết rồi và đã sống lại. Lời mô tả này đặc biệt an ủi ai hàng ngày đối diện với mối đe dọa của sự chết.
2:9 Với sự dịu dàng đặc biệt, Chúa bảo các thánh đổ đang chịu khổ của Ngài rằng Ngài biết rõ hết sự hoạn nạn của họ. ở bề ngoài, họ có vẻ khốn khó nghèo khổ, nhưng về phần thuộc linh, họ giàu có. Đúng như Charles Stanley nói: "Thật được vinh dự đặc biệt khi ở gần và giống như chính Ngài, là Đấng không có chỗ để gối đầu. Tôi đã học được điều này: Chúa Jêsus đặc biệt là người cộng tác với các tôi tớ nghèo nàn của Ngài."
Các thánh đồ tại Simiệcnơ bị công kích kinh khiếp dưới tay người Do Thái. Các sử gia cho biết lòng sốt sắng của những người Do Thái này, chẳng hạn như họ sốt sắng tìm cách góp phần vào sự tuân đạo của Polycarp. Là người Giuđa, họ tuyên bố mình là tuyển dân của Đức Chúa Trời, nhưng bởi hành vi phạm thượng của họ, họ chứng tỏ mình là hội của quỷ Satan.
2:10 Cơ Đốc nhân đừng nên sợ những hoạn nạn họ sắp phải chịu. Một số người ưong nhóm họ sẽ bị bỏ tù và bị thử thách bởi hoạn nạn trong mười ngày. Khoảng thời gian này có thể nói đến mười ngày theo nghĩa đen, đến mười cơn bắt bớ khác nhau dưới thời các hoàng đế Lamã trước thời Constantine; hoặc đến mười năm bị bắt bớ dưới thời Diocletian.
Tín đồ được khích lệ trung tín đến chết, hom là chối bỏ đức tin của mình nơi Đấng Christ. Họ sẽ nhận lấy mão triều thiên của sự sống, là phần thưởng đặc biệt dành cho người tuân đạo.
2:11 Một lần nữa, những người sẵn lòng chịu nghe được khích lệ hãy lắng nghe tiếng của Thánh Linh. Người chiến thắng được hứa cho miễn sự chết thứ hai. ở đây, người chiến thắng là người chứng tỏ thực tại đức tin mình bằng cách chọn đi Thiên đàng với lương tâm tốt hơn là cứ ở ưên đất này với lương tâm xấu. Người ấy sẽ chẳng bị hại gì bởi sự chết thứ hai, là số phận của mọi người không tin Chúa (20:0,14).
c. Gãi cho Bẹtgăm (2:12-17)
2:12 Pergamos (hoặc Pergamum) có nghĩa là tháp cao hoặc đã kết hôn hoàn toàn. Thơ này trình bày Chúa là Đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi. Đây là Lời Đức Chúa Trời (Hêbơrơ 4:12) được Ngài dùng để đoán xét những kẻ làm điều ác trong hội chúng này (xem cầu ló).
2:13 Bẹtgăm là những trụ sớ ở Á Chầu cho đạo thờ lạy hoàng đế. Vì vậy nó được gọi là ngôi của quỷ Satan.
Bất chấp ngoại giáo khắp xung quanh, Hội Thánh vẫn cứ trung thành với Đấng Christ mặc dù một ưong số thành viên của Hội Thánh này, là Antiba, đã chịu tuân đạo vì tuyên xưng Chúa Jêsus của mình. ổng là người Châu Á đầu tiên được biết đến là đã chịu chết vì không chịu thờ lạy hoàng để.
2:14,15 Nhưng Chúa phải quở Ưách Hội Thánh này vì đã cho phép người mang giáo lý gian ác tiếp tục ở trong hiệp hội Cơ Đốc. Có những người theo đạo Balaam và người theo đạo Nicôla. Đạo Balaam phê chuẩn việc ăn những của cúng thẩn tượng và làm điểu dâm loạn. Câu này cũng nói đến tập tục giảng thuê (Dânsố Ký 22-25; 31).
Ổ đây không định nghĩa rõ đạo Nicôla. Nhiều học giả Kinh Thánh cảm thấy đây là những người buông tuồng trụy lạc, dạy rằng những ai ỗ dưới ân điển thì được tự do để thờ lạy hình tượng và phạm các tội gian dâm.
Tuy nhiên, Dr. c. ì. Scoíỉeld liên kết giáo lý này với sự dấy lên của hệ thống giáo phẩm:
Đây là giáo lý cho rằng Đức Chúa Trời đã thiết lập một phẩm trật "giáo phẩm" hay các linh mục, đê phân biệt với "giáo dân." Chữ này được hình thành từ hai từ ngữ Hỵlạp, là niko, là người chinh phục hay người chiến thắng, và ỉaos, là dân sự. Tân Ước không biết gì về "tăng lữ," lại càng không biết đến một thầy tế lễ nào, ngoại trừ tư cách "chức thầy tế lễ nhà vua" của mọi con cái của Đức Chúa Trời trong định kỳ này. Trong Hội Thánh thời
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các sứ đồ có các thánh chức: trưởng lão (hoặc giám mục) và các chấp sự; có các ân tứ: các sứ đồ, các tiên tri, thầy giảng Tin Lành, mục sư và giáo sư (Êphêsô 4:li). Những người này có thể là trưởng lão hoặc chấp sự, mà cũng có thể là không phải. Nhưng về sau trong thời kỳ các sứ đồ, có xuất hiện khuynh hướng đòi nhận bừa thẩm quyền thi hành các thánh lễ cho riêng các trưởng lão mà thôi, và nói chung để họ tự lập mình thành một đẳng cấp ở giữa Đức Chúa Trời và tín hữu; họ là đảng Nicôỉa. Bạn sẽ thấy điều đã là "những việc làm" tại Êphêsô hay vào cuối thời kỳ các sứ đồ, đã trở thành "giáo lý" vào hai trăm năm sau trong thời kỳ Bẹtgăm hay thời kỳ Constantine.B 2:16 Tín hữu thật được kêu gọi hãy ăn năn. Nếu ăn năn, họ sẽ phải trục xuất các giáo sư giả khỏi giữa mình. Nếu không, chính Chúa sẽ giao chiến cùng những con người gian ác này.
2:17 Các thánh đồ biết vâng lời sẽ nghe lời Đức Thánh Lỉnh phán cùng các Hội Thánh. Người nào thắng sẽ được ăn mana đang giấu kín và một hòn sỏi trắng. Người chiến thắng tại Bẹtgăm có thể là con cái của Đức Chúa Trời đã không chịu dung túng đạo lý gian ác trong Hội Thánh địa phương. Nhưng còn mana giấu kín và hòn sỏi trắng là gì?
Mana là hình bóng về chính Đấng Christ. Mana có thể nói đến thức ăn trên Thiên đàng để phân biệt ưái ngược với thức ăn dâng cho các thần tượng (câu 14). Ma na giấu kín có thể •à "sự giao thông ngọt ngào và bí mật nào đó với chính Ngài, Đấng được biết đến ương vinh hiển y như Đấng đã chịu khổ tại đây." Hòn sỏi trắng được giải thích theo nhiều cách khác nhau. Đây là biểu tượng về sự tha bổng ương khỉ xét án trước tòa. Đây là biểu tượng chiến thắng ương cuộc thi đấu của các lực sĩ. Đây là thành ngữ chào mừng do chủ nhà nói với khách mời. Dường như rõ ràng đây là phần thướng do Chúa ban cho người chiến thắng và diễn tả việc chính Ngài chấp nhận và đẹp lòng cá nhân ấy. Alíord nói rằng một tên mới cho thấy sự chấp thuận của Đức Chúa Trời và quyền được nhận sự vinh hiển.
Trong lịch sử, Hội Thánh này chắc đã đại diện cho thời kỳ ngay sau Constantine, là khi Hội Thánh "hoàn toàn kết hôn" với chính quyền. Hàng ngàn người trở thành Cơ Đốc nhân trên danh nghĩa, và Hội Thánh đã dung túng các tập tục ngoại giáo giữa vòng Hội Thánh.
D. Gãi Cho ThialiPd (2:18-29)
2:18 Tên "Thiatirơ" có nghĩa "của tế lễ vĩnh viễn " hoặc "dâng của tế lễ liên tục." Trong thơ này, Con Đức Chúa Trời được nhìn thấy như Đấng có mắt như ngọn lửa và chân như đổng sáng. Mắt nói đến tầm nhìn xuyên thấu, và chân bằng đồng nói đến sự đoán phạt đầy đe dọa.
2:19 Hội Thánh này nổi bật theo nhiều cách khác nhau. Hội Thánh này không thiếu việc lành, tình yêu thương, sự hầu việc, đức tin và sự nhịn nhục chịu đựng. Trên thực tế, số lượng công việc của Hội Thánh này đang tăng chứ không suy giảm.
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2:20 Nhưng giáo lý không thuần khiết đã được dung túng trong hội chúng, dẫn đến kết quả họ đang phạm tội tà dâm và thờ lạy hình tượng. Hội Thánh đã cho phép người tự xưng là nữ tiên trí tên Giêsabên9 dẫn dắt các tôi tớ Đức Chúa Trời vào tội lỗi. Giêsabên trong Cựu Ước đã làm bại hoại dân sự Chúa bởi tội dâm dục và thờ lạy hình tượng thể nào, thì người nữ này cũng dạy rằng Cơ Đốc nhân có thể buông mình vào các nếp sống này mà không hề phạm tội. Có lẽ nữ tiên Ưi này khích lệ tín hữu gia nhập các phường buôn bán của Thiatirơ, dầu việc này gồm cả việc phải tôn kính các nam thần hay nữ thần của phường hội và tham dự các kỳ lễ hội ương đó thức ăn được đem cúng thẩn tượng. Rõ ràng nữ tiên ưi biện minh cho thói thỏa hiệp với thế gian dựa ừên cơ sở cho rằng làm như vậy sẽ giúp cho sự nghiệp của Hội Thánh được tiến bộ.
2:21-23 Vì nữ tiên tri này không chịu ăn năn, Chúa sẽ phó nàng ữên giường đau đớn của hoạn nạn thay vì giường của sự ham muốn. Những ai phạm tội tà dâm với nữ tiên tri này sẽ bị ném vào giường của tai nạn lớn và sự chết trừ phi họ từ bỏ nàng và ưánh khỏi những việc làm của nàng. Lúc đó, mọi Hội Thánh sẽ biết rằng Chúa đang theo dõi và Ngài ban thưởng tùy theo việc làm của con người. Chắc đã có một nữ tiên ưi theo nghĩa đen tại Thiatirơ tên Giêsabên. Nhưng những người nghiên cứu Kinh Thánh cũng thấy câu này ám chỉ sự đấy lên hệ thống giáo hội giả dối cùng với sự tôn xưng các ảnh tượng, bán bùa xá tội, và sự xá miễn của các linh mục khỏi những tội như tà dâm.
2:24,25 Có nhóm tín hữu sót trung tín tại Thỉatirơ (với các ngươi là kẻ khác... chưa từng nhận lấy đạo đó) vẫn chưa gia nhập vào các giáo lý và những nghỉ lễ bí mật đó của Gỉêsabên, là điều được gọi là "điểu sâu hiểm của quỷ Satan." Họ sẽ không bị gán cho gánh nặng Ưách nhiệm nào khác, ngoài trách nhiệm bền giữ lẽ thật cho đến ngày Chúa tái lâm.
2:26-28 Người đắc thắng tại Thiatirơ là tín hữu thật, tức những người giữ vững "các việc" của Cơ Đốc giáo chân chính. Phần thưởng của người sẽ là được cai trị với Đấng Christ ương thiên hy niên. Người sẽ có quyền ưị các nước và sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt. Mọi tội lỗi và chống nghịch sẽ bị nghiêm trị ngay tức khắc. Chúa hứa ban ngôi sao mai cho người đắc thắng. Chúa Jêsus là Sao Mai Sáng Chói (22:16). Sao mai xuất hiện ưên bầu Ười trước khi mặt trời mọc lên thể nào, thì Đấng Christ cũng sẽ hiện ra như Ngôi Sao Mai để cất Hội Thánh Ngài lên Thiên đàng trước khỉ Ngài hiện ra như Mặt Trời Công Nghĩa để cai trị ưên đất thể ấy (I.Têsalônica 4:13-18; Malachi 4:2). Như vậy, người đắc thắng được hứa cỏ mặt ương Sự Cất Lên. Người không kiếm được quyền này nhờ các việc làm của mình, nhưng các việc làm của người chứng tỏ thực tại đức tín của người. Vì tín hữu thật đã thực sự hoán cải, nên sẽ được ban cho ngôi sao mai.
2:29 Trong bức thơ này và ba bức thơ tiếp theo, câu nói "Ai có tai hãy nghe..." đi tiếp sau lời hứa cho người đắc thắng thay vì đi trước lời hứa. Có thể điều này cho thấy từ lúc này trở đi, chỉ người nào đắc thắng mới mong có tai để nghe Lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội Thánh.
E. Gởi Cho Sạtđe (3:1-6)
3:1 Sạtđe có nghĩa là "những người Ưốn thoát"hoặc "sự cách tân." Chúa bày tỏ chính Ngài là Đấng có bảy vị thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao. Chính bởi quyền năng Thánh Linh mà Ngài tể trị các Hội Thánh và các sứ giả của các Hội Thánh ấy. Sạtđe là Hội Thánh không có sự sống. Hội Thánh này mang danh là một hiệp hội Cơ Đốc, nhưng đa số chẳng qua chỉ là thông lệ nặng về hình thức và buồn tẻ. Hội Thánh không tuôn ưàn sự sống thuộc linh, không tràn đầy điều siêu nhiên.
3:2,3 Chúa kêu gọi Hội Thánh này sốt sắng ưở lại và nỗ lực cách mới mẻ để làm vững đôi chút điều họ còn dành lại cho Ngài, vì ngay cả những điều đó cũng đang tỏ ra dấu hiệu hấp hối. Những người này thường khởi sự nhiều dự án cho Chúa nhưng chưa hề hoàn tất chúng. Đấng Christ cảnh cáo họ giữ vững sự phó thác về lẽ thật thiêng liêng và ăn năn về tình trạng không có sự sống của họ. Nếu họ không tỉnh thức, Ngài sẽ đến thình lình và xử lý họ bằng sự đoán xét.
3:4 vẫn có nhóm dân sót ngay cả ở Sạtđe, là nhóm người vẫn chưa đánh mất lời chứng Cơ Đốc của mình. Những tín hữu này, là người chưa làm ô uế áo xống mình bởi tinh thần bắt chước thế gian, họ sẽ mặc áo trắng mà cùng đi với Chúa.
3:5 Họ là những người chiến thắng, những hành động công bình của họ đánh dấu họ là tín hữu thật. Áo trắng của họ nói đến sự công nghĩa ương đời sống họ. Vì họ đã thể hiện rõ là Cơ Đốc nhân thật, nên tên của họ sẽ không bị xóa khỏi Sách Sự Sống.
Có người nghĩ Sách Sự sống chứa tên của mọi người đã được ban sự sống thuộc thể. Theo quan điểm này, những ai bày tỏ qua đời sống mình rằng đã thật sự được tái sanh thì sẽ không bị xóa tên khỏi sách đó còn theo hàm ý, những người khác sẽ bị xỏa.
Một số khác xem sách sự sống là sách ghi tên những ai có sự sống thuộc linh. Họ được hứa sẽ không bị xóa tên, có nghĩa, họ sẽ không bao giờ mất sự cứu rỗi. Theo quan điểm này, sự kiện một số tên sẽ không bị xóa không đòi hỏi những người khác sẽ bị xóa tên.
Vì sự dạy dỗ nhất quán của Kinh Thánh rằng sự cứu rỗi chính là bởi ân điển chứ không bởi việc làm, và vì những câu tuyên bố rõ ràng tín hữu thật được an toàn đời đời (Giăng 3: Ì ó; 5:24; 10:27-29), nên câu 5 không thể hàm ý khả năng con cái Đức Chúa Trời có lúc bị hư mất.
Chúa chúng ta hứa thêm sẽ nhận danh những người chiến thắng trước mặt Cha Ngài và các thiên sứ ưên Thiên đàng.
3:6 Một lần nữa, tín hữu được kêu gọi nghe lời cảnh cáo nghiêm trọng
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này về tình trạng có lời tuyên xưng đạo mà không hề được tái sanh.
Hội chúng tại Sạtđe thường được xem như hình ảnh thời kỳ Hậu cải Chánh khỉ Hội Thánh trở nên nặng về hình thức, lễ nghi, bắt chước thế gian và thiên về chính trị. Các Hội Thánh Cải Chánh quốc giáo của Châu Âu và các thuộc địa Châu Mỹ đã dẫn đầu ương cuộc trôi dạt này.
F. Gãi cho Philadenphia (3:7-13)
3:7 Philađenphia nghĩa là "tình yêu mến anh em. "Đối với Hội Thánh này, Chúa hiện ra với tư cách Đấng thánh, chân thật, là Đấng có chìa khóa của Đa vít, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được.
Nói cách khác, Ngài có quyền quản trị và quyền kiểm soát không thể Ưanh cãi được:
Cánh cửa rộng mở mà nhà hội Do Thái và các đạo ngoại giáo không có quyền đóng lại chính là cơ hội Chúa ban để giảng Đấng Christ cho mọi người nào chịu nghe. Chìa khóa của Đavít là một hàm ý trong Cựu Ước nói đến quyền tể trị tuyệt đôi của Đức Chúa Trời để mở những cánh cửa và bắt các miệng phải ngậm lại. Xem Êsai 22:22}°
3:8 Hội chúng tại Philađenphia chỉ nhận lấy những lời khen từ nơi Chúa mà thôi. Các thánh đổ đã trung tín. Họ đã sốt sắng làm việc lành. Trong sự yếu đuối của con người họ, họ vẫn tin cậy nơi Chúa. Kết quả là, họ đã có thể giữ vững chân lý bằng cách sống thể hiện chân lý ấy ra Ương cuộc đời mình. Họ chẳng chối danh Chúa. Do đó, Ngài mở trước mặt họ một cánh cửa cơ hội mà không ai đóng được.
3:9 Những người tự xưng là người Giuđa đang chống đối họ cách cay đắng kia sẽ bị hạ xuống trước mặt những tín hữu đơn sơ này. Những ai xưng mình là tuyển dân của Đức Chúa Trời, nhưng lại thực sự là hội của quỷ Satan, thì sẽ buộc phải thừa nhận rằng những Cơ Đốc nhân bị khinh bỉ ấy thật sự là bầy chiên được chọn của Chúa.
3:10 Vì người Philađenphia vẫn giữ vững lẽ thật của Đức Chúa Trời bằng cách sống theo lẽ thật của Ngài trước mặt loài người, nên Chúa sẽ giữ họ khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến Ưên mọi người ở trẽn đất. Đây là lời hứa miễn cho họ khỏi Thời Kỳ Đại Nạn được mô tả ữong đoạn 6-19. Để ý rằng, họ sẽ được giữ khỏi giờ hoạn nạn, có nghĩa khỏi toàn bộ thời kỳ này. Họ cũng sẽ được giữ "ra khỏi" thời kỳ đó (Hy văn là ek), chứ không phải được giữ xuyên qua thời kỳ đó.
"Những người ở trên đất" là một thuật ngữ chuyên môn, nói đến những người biến ưần gian này thành quê hương của họ, "người thế gian mà có phần phước mình ương đời bây giở" (Thi Thiên 17:14b).
3:11 Sự tái lâm của Đấng Christ được đặt trước mặt các thánh đồ này để làm động cơ cho họ vững vàng chịu đựng. Họ đừng để ai cướp mất mão triều thiên chiến thắng của mình khi mão ấy gần ưong tầm tay đến như vậy.
3:12 Người thắng sẽ được làm trụ trong đền Đức Chúa Trời. Dầu câu này
muốn nói gì đi nữa thì vẫn chắc chắn mang ý nói đến sức mạnh, sự tôn
ữọng và an ninh đời đời. Người thắng sẽ không bao giờ rời khỏi nơi an toàn và vui mừng này. Người thắng sẽ được viết trên mình ba danh: Danh Đức Chúa Trời, danh Giêrusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời mà xuống, và danh mới của Chúa Jêsus. Như vậy, người thắng được xác định là thuộc về cả ba danh ấy.
3:13 Ai có tai thì phải lắng nghe sứ điệp từ Thánh Linh phán cùng các Hội Thánh.
Hội Thánh Philađenphia thường được xem là biểu tượng về cuộc thức tỉnh truyền giảng Tin Lành vĩ đại ở thế kỷ mười tám và đầu thế kỷ mười chín, liên quan đến sự khôi phục lẽ thật của Hội Thánh và sự hiện đến của Đấng Christ, cùng công tác ra đi truyền giáo thế giới. Tuy những Cơ Đốc nhân Tin Lành thuần túy thực sự được khôi phục ưong thời kỳ này, nhưng Satan vẫn cương quyết nỗ lực làm dậy men lên Ương Hội Thánh bằng chủ nghĩa duy luật pháp, chủ nghĩa duy lễ nghi và chủ nghĩa duy lý.
G. Gói Cho LaođỉxÊ (3:14-22)
3:14 Tên Laođixô có nghĩa "những người cai trị" hoặc "sự đoán xét những người này." Chúa Jêsus nói Ngài là Đấng Amen, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đấng làm đẩu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Là Đấng Amen, Ngài là hiện thân của sự thành tín và lẽ thật, là Đấng bảo đảm và làm ứng nghiệm những lời hứa của Đức Chúa Trời. Ngài cũng là Đấng làm cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời, cả cuộc sáng thế vật chất lẫn sáng thế tâm linh. Cụm từ "cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa
Trời" không có nghĩa Ngài là Đấng được dựng nên đầu tiên; Ngài không hề được dựng nên. Trái lại, câu này có nghĩa Ngài đã bắt đầu toàn bộ công cuộc sáng thế. Câu này không nói Ngài có một khởi đầu, nhưng nói Ngài là khởi đẩu. Ngài là nguồn gốc công cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng đứng đầu trên toàn cõi tạo vật.
3:15-17 Hội Thánh tại Laođixê không lạnh cũng không nóng. Hội
Thánh này hâm hẩm cách bệnh hoạn. Chúa muốn thà Hội Thánh này ở thái cực thờ ơ tột độ hoặc sốt sắng tột độ. Nhưng không - Hội Thánh này hâm hẩm đủ để lừa dối người ta phải nghĩ rằng đó chính là Hội Thánh của Đức Chúa Trời, và hâm hẩm cách đáng ghê tởm về những điều thuộc về Đức Chúa Trời đến nỗi làm Đấng Chí Cao muốn nôn ra. Hơn nữa, Hội Thánh này được đặc trưng bởi sự kiêu ngạo, ngu dốt, tự mãn tự thị.
3:18 Tín hữu ớ đây được khuyên phải mua vàng thử lửa của Chúa. Có thể điều này nói đến sự công bình của Đức Chúa Trời, là điều được mua không bởi tiền hoặc không phải ưả bằng một giá nào cả (Êsai 55:1), nhưng được tiếp nhận như một món quà bởi đức tin nơi Chúa Jêsus. Hoặc có thể câu này nói đến đức tín chân chính, là đức tín khi bị thử bởi lửa, thì sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra (I.Phierơ 1:7).
Những người này cũng được khuyên phải mua những áo trắng, có nghĩa sự công bình thực tiễn trong nếp sống hàng ngày. Và cũng phải
thoa mắt bằng thuốc xức mắt, tức là
có được nghị lực thuộc linh chân chính qua sự soi sáng của Thánh Linh. Lời khuyên này đặc biệt thích hợp, vì Laođixê nổi tiếng là trung tâm của nghề ngân hàng, vải vóc và thuốc -đặc biệt là thuốc thoa mắt.
3:19 Tình yêu của Chúa dành cho Hội Thánh này được nhìn thấy qua sự quở ừách và sửa phạt Hội Thánh ấy. Nếu Ngài không quan tâm, Ngài chẳng cần phải lo lắng. Với lòng dịu dàng nấn ná, Ngài kêu gọi Hội Thánh Ưên danh nghĩa này hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi.
3:20 Trong những câu kết thúc, chúng ta có điều mà Scoíìeld gọi là "Nơi chốn và thái độ của Đấng Christ vào cuối thời đại Hội Thánh." Ngài ở bên ngoài Hội Thánh tự xưng này, lịch sự gõ cửa và mời gọi những nhiều cá nhân (không còn là một đoàn dân đông nữa) rời khỏi Hội Thánh bội đạo này để có sự tương giao với Ngài.
Trench nhận định:
Mỗi người đều là chủ nhà của tâm lòng mình; đó chính là đồn lũy của người; người ấy phải mở cửa đồn lũy mình. Người ấy có đặc ân than khóc và đặc quyền từ chối mở cửa. Nhiờig nếu người không mô cửa, người đang mù quáng giao chiến với chính phước hạnh của mình, và là một kẻ thắng thế đáng thương.11
3:21 Người chiến thắng được hứa cho dự phần vinh hiển của ngai Đấng Christ và đồng trị vì với Ngài trên đất ữong thiên hy niên. Những người đi theo Ngài ữong sự khiêm nhường, bị khước từ và chịu khổ thì cũng sẽ theo Ngài trong vinh hiển.
3:22 Và rồi một lần cuối nữa, người nghe được khuyên cách nghiêm ưang hãy lắng nghe tiếng của Thánh Linh.
Dầu giải thích sách Khải Huyền theo lối nào đi nữa, chúng ta cũng không thể phủ nhận Hội Thánh Laođixê ừình bày bức ữanh sinh động về thời đại chúng ta đang sống. Nếp sống xa xỉ lan tràn tứ phía đang khi nhiều linh hồn chết mất vì thiếu Tin Lành. Cơ Đốc nhân đang đội nhiều mão miện thay vì vác thập tự giá. Cảm xúc chúng ta ngày càng bị thôi thúc hướng về thể thao, chính trị, hoặc vô tuyến truyền hình hơn là hướng về Đấng Christ. Người ta ít cảm thấy nhu cầu tâm linh, ít còn khao khát được phục hưng thật. Chúng ta dành những điều tốt nhất ưong đời sống mình cho thế giới kinh doanh, sau đó trút cho Cứu Chúa những phần còn sót lại của một sự nghiệp đã bị phung phí hết. Chúng ta chăm chút thân thể mình, là thứ sẽ trở về với bụi đất chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Chúng ta tích lũy thay vì từ bỏ, dồn chứa của cải kho báu ưên đất thay vì chất chứa ưên ười. Thái độ chung ấy là: "Chẳng có gì là quá tốt cho con dân Chúa đâu. Nếu tôi không nuông chiều mình thì còn ai lo cho tôi nữa? Chúng ta cứ dấn thân ương thế gian rồi dành chút buổi tối dư thừa của mình cho Chúa." Đây là tình ưạng của chúng ta ưong đêm trước khi Chúa tái lâm.
IU. NHỮNG VIỆC SAU SẼ ĐẾN (Đoạn 4-22)
Giờ đây, chúng ta đến với phần chính thứ ba của sách Khải Huyền. Ba đoạn đầu mô tả thời đại Hội Thánh từ
thời kỳ các sứ đồ cho đến Sự cất Lên. Bắt đầu từ đoạn này, đề tài là "những điều sau này phải xảy đến."
Có sự ngắt đoạn rõ ràng giữa đoạn 3 và 4. Từ lúc này trở đi, Hội Thánh không hề được nhắc đến như đang còn ớ ưên đất. Như vậy điều gì đã xảy ra cho Hội Thánh? Chúng ta tín Hội Thánh đã được Chúa cất về Thiên đàng ở cuối đoạn 3.
Sau khi các thánh đổ đã được đưa về Thiên đàng, Chúa sẽ bắt đầu lại những cách xử lý dân Ysơraên. Bấy giờ sẽ bắt đầu Cơn Đại Nạn. Đây là thời kỳ dài bảy năm, trong đó Chúa xử lý dân Do Thái về việc họ chối bỏ Đấng Mêsia. Những ai quay về với Đấng Christ Ưong Cơn Đại Nạn sẽ được cứu để vào nước vinh hiển ưên đất, còn những ai khước từ Ngài sẽ bị tiêu diệt.
Rất đông người Do Thái sẽ quay về đắt Ysơraên với lòng vô tín ngay từ đầu Cơn Đại Nạn (Êxêchiên 3ố:24,25). Siêu cường Lamã của thế giới sẽ lập hòa ước với người Ysơraên, bảo đảm cho họ được tự do thờ phượng (Đaniên 9:27). Thực ra, ba năm rưỡi đầu của Cơn Đại Nạn sẽ tương đối ôn hòa. Chúa Jêsus mô tả các năm này Ương Mathiơ 24:4-14.
Vào giữa Com Đại Nạn, một hình tượng sẽ được lập lên ữong đền thờ Giêrusalem, và sẽ có mạng lịnh bắt người ta thờ lạy hình tượng đó bằng không sẽ bị giết (Mathiơ 24:15). Điều này sẽ báo hiệu khởi đầu của Cơn Đại Hoạn Nạn, là thời kỳ hoạn nạn của nhà Giacốp, tức thời kỳ chịu khổ mà thế giới chưa từng biết đến và cũng sẽ không hề có sau này (Mathiơ 24:21).
Đoạn 4 giới thiệu cho chúng ta khởi đầu Cơn Đại Nạn. Quang cảnh đầu tiên là ở ưên ười, là nơi Giăng được ban sự hiện thấy về vinh hiển của Chúa. Chúa thường ban khải tượng về vinh hiển Ngài cho các tiên tri Ngài trước khi cho phép họ nói trước về tương lai (Êsai 6: Êxêchiên 1). Trong đoạn Ì, Giăng nhìn thấy vinh hiển của Đấng Christ trước khi được phép ghi lại lịch sử tương lai của Hội Thánh. Giờ đây, ông được ban khải tượng về Đức Chúa Trời trước khi ông biết những cơn đoán xét sẽ được đổ ra trên Ysơraên và trên người ngoại bang không tín Đấng Christ.
A. Khải Tượng vẽ Ngai Đức Chúa Trời (Đoạn
4)
4:1 Tiếng mời Giăng lên Ười chính là tiếng của Đấng Christ (cũng xem thêm đoạn 10-20). Nhiều người nghiên cứu Kinh Thánh tín rằng việc Giăng vào Thiên đàng chính là hình ảnh Hội Thánh được đưa về quê hương để ở với Chúa tại thời điểm này. (II.Têsalônica 4:13-18; I.Côrinhtô 15:51-53). Chúa Jêsus hứa cho Giăng nhìn thấy điểu sau này phải xảy đến. Những lời này tương tự với phần cuối của 1:19 và hậu thuẫn cách sử dụng câu này làm bố cục sách Khải Huyền.
4:2,3 Đức Thánh Lỉnh cảm hóa Giăng cách đặc biệt, và ông lập tức nhìn thấy Đức Chúa Trời đời đời ngồi ưên ngai Ngài Ưong oai nghiêm và huy hoàng.
Một số người dựa theo đại đa số các thủ bản đã bỏ qua những chữ "Đấng ngồi đó," khiến những chữ "bích ngọc và mã não" mô tả về ngai thay vì mô tả Chúa. Tuy nhiên, những
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ngọc quý này có thể cũng mô tả chính Chúa nữa. Trên bảng đeo ngực của thầy tế lễ thượng phẩm, bích ngọc đại diện cho Rubên, con trưởng nam của Giacốp, và mã não đại điện cho Bêngiamin, con út của Giacốp. Tên Rubên có nghĩa "Này hãy xem, một đứa con trai," và Bêngiamỉn nghĩa là "con trai tay hữu tôi." Walvoord xem hai loại ngọc quý này bao hàm mọi ngọc quý khác, mô tả toàn bộ dân sự Đức Chúa Trời, và Đấng ngồi trên ngôi là Đức Chúa Trời Ương mối tương quan với dân Ysơraên.12
Cái mông, dường như là một vầng ánh sáng màu xanh lá dáng như lục bảo thạch, là lời hứa Đức Chúa Trời sẽ giữ giao ước Ngài, bất luận những cơn đoán xét hầu đến.
4:4 Chúng ta không thể nói chắc chắn được hai mươi bốn trưởng lão này là ai. Người ta hiểu họ theo nhiều cách khác nhau, xem họ như các thiên sứ, như dân sự được chuộc của cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, và xem họ như chỉ là các thánh đồ Tân Ước mà thôi. Sự kiện họ đội mão triều thiên và được ngồi trên ngai gợi ý họ là các thánh đồ đã chịu đoán xét và được ban thưởng.
4:5 Rõ ràng ngai ở đây là ngai đoán xét, cùng với những chớp nhoáng, tiếng cùng sấm kỉnh khiếp cứa nó. Bảy ngọn đèn sáng rực tượng trưng cho Thánh Linh trong sự trọn vẹn và oai nghiêm của Ngài. Chỉ cỏ một Thánh Lỉnh của Đức Chúa Trời, nhưng số bảy đại diện cho sự trọn vẹn và đầy đủ toàn diện.
4:6 Biển trong ngẩn giống thủy tỉnh như pha lê nói cho chúng ta biết ngôi được đặt tại chỗ không bị khuấy rối bởi những luồng sóng dổi dập hoang dại không ngừng của thế gian này, cũng không bị khuấy rối bởi sự chống đối của kẻ ác, là những người giống như biển không yên được.
Tại ngôi có bốn con sanh vật, đàng trước đàng sau chỗ nào cũng cố mắt. Điều này nói đến tính rõ ràng, sâu rộng của tẩm nhìn.
4:7,8 Thật khó xác định bốn sanh vật này. Tất cả những gí chúng ta có thể nói chắc chắn ấy là bốn sanh vật này là loài thọ tạo vì chúng thờ phượng Đức Chúa Trời. Dường như chúng là sự kết hợp chêrubin trong Êxêchiên 10 với sêraphin trong Êsai 6. Câu 7 mồ tả chêrubỉn và câu 8 mô tả sêraphin. Các thiên sứ này là những đấng canh gác ngai Đức Chúa Trời. Chêrubin dường như liên hệ đến sự đoán xét thiêu cháy, và các sêraphin có liên hệ với sự thanh tẩy thiêu đốt.
Lời mô tả ương câu 7 tương tự với phương cách trình bày Đấng Christ ưong các sách Tin Lành:
sư tử - Mathiơ - Vua;
Bò con hay bò đực - Mác - tôi tớ;
Người - Luca - Con Người;
Chim phụng hoàng - Giăng - Con Đức Chúa Trời.
Các sinh vật sống hát không dứt về đức thánh khiết và đời đời của Đức Chúa Trời. Hầu hết các thủ bản thực sự ghi chín lần chữ thánh ở đây, mang phong thái Ba Ngôi rất mạnh mẽ.
4:9,10 Mỗi khỉ các sanh vật thờ phượng Đấng đời đời từ trẽn ngôi, ... thì hai mươi bốn trưởng lão sấp mình
xuống, thờ phượng Đức Chúa Trời đời đời, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi.
4:11 Sự thờ phượng của họ công nhận Chúa là Đấng đáng được vinh hiển, tôn quý và quyển lực vì Ngài đã dựng nên muôn vật, và vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới hiện hữu.
Khải tượng này chuẩn bị chúng ta cho điều sắp đến tiếp theo. Đức Chúa Trời được nhìn thấy là Đấng Toàn Năng Cai Trị toàn cõi vũ trụ, Đấng đang ngồi ưên ngôi vinh hiển Ngài, chung quanh có các sanh vật đang thờ phượng Ngài, và Ngài sắp giáng cơn đoán xét xuống đất.
B. Chiên Con Và Bảy Cuốn Sách Đóng Ấn (Đoạn 5)
5:1 ở đây, Giăng thấy Đức Chúa Trời đang cầm cuốn sách có đóng bảy cái ấn. Cuốn sách chứa đựng hồ sơ những sự đoán xét phải giáng ưên đất trước khi Chúa Jêsus có thể thiết lập vương quốc Ngài.
5:2,3 Một thiên sứ mạnh mẽ kêu gọi người xứng đáng mở cuốn sách và tháo các ấn, từng ấn một. Không một ai, cả ở ưên ười, trên đất hoặc bên dưới đất, được xem là đủ tư cách mở cuốn sách hay đọc nó. Không một thiên sứ, không một con người nào, cũng không một ma quỉ nào có khôn ngoan và tri thức để thi hành sự đoán xét cả.
5:4 Giăng khóc ròng khi dường như không có ai xứng đáng mở cuốn sách ấy. Có phải điều này muốn nói những bất công sai quấy ưên trần gian sẽ vô phương chỉnh đốn, người công bình sẽ không bao giờ được minh oan hay được bỉnh vực, kẻ ác sẽ khỏi bị hình phạt? Có phải điều này muốn nói nước Chúa sẽ không đến vì cớ sự thanh tẩy đất vốn cần thiết kia sẽ bị ngăn trở chăng?
5:5 Một trong các trưởng lão an ủi Giăng với tín mừng là sư tử của chi phái Giuđa, tức là Chồi (Đấng Tạo Hóa và Tổ Phụ) của Đavít, đủ tư cách mở cuốn sách ấy và tháo các ấn, bởi đó giáng những cơn đoán xét xuống. Chúa Jêsus đủ tư cách làm Quan Án bởi sự khôn ngoan vô hạn của Ngài, bởi ý chỉ của Đức Chúa Trời (5:22,27), bởi sự xuất sắc của chính Ngài, và bởi công tác của Ngài tại Gôgôtha.
Trong sách Khải Huyền, Chúa chúng ta được trình bày vừa là Chiên Con, vừa là Sư Tử. Là Chiên Con Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng làm của tế lễ hy sinh, cất bỏ tội lỗi của thế gian. Là Sư Tử, Ngài là Quan Án, để hình phạt kẻ thù Ngài. Khi hiện đến lần thứ nhất, Ngài là Chiên Con. Khi Tái Lâm, Ngài sẽ là Sư Tử.
5:6 Khỉ Giăng nhìn xem, ông thấy ngôi, xung quanh là bốn sanh vật và các trưởng lão. ở giữa, một Chiên Con đứng đó trông như thể vừa mới bị giết. Chiên Con có bảy sừng (toàn năng) và bảy mắt (toàn tri). Việc Ngài có bảy vị thẩn của Đức Chúa Trời nhắc chúng ta nhớ Chúa Jêsus được ban đầy Ưọn Thánh Linh (Giăng 3:34b). Bảy vị thẩn của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian gợi ý sự toàn tại.
5:7,8 Ngay khi Chiên Con lấy cuốn sách đoán xét ở tay hữu Đức
Chúa Chã, các sanh vật và các trưởng lão sấp mình xuống trước mặt Chiên Con. Mỗi người đều cẩm một cây đơn và những bình vàng đẩy hương, tượng trưng lời cẩu nguyện của các thánh đồ, có lẽ là lời cầu nguyện của những người tuân đạo đang kêu cầu Đức Chúa Trời báo thù huyết cho họ (6:10). Dầu họ cầm những lời cầu nguyện, không hề có câu nào gợi ý họ trình những lời cầu nguyện ấy cho Đức Chúa Trời hay dự phần gì ữong việc nhậm những lời cầu nguyện ấy.
5:9,10 Trong bài ca mới của họ, họ xưng Chiên Con là Đấng xứng đáng thi hành sự đoán phạt vì công tác cứu chuộc của Ngài ưên thập tự giá. Người ta thắc mắc liệu những nhân vật này có kể mình vào ương số người được chuộc ("đã chuộc chúng ta cho Đức Chúa Trời" - Bản NKJV), hay nên hiểu như ưong một số bản dịch: "Và đã chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng mọi dân tộc, mọi nước".13
Không những cứu chuộc họ, Chúa còn khiến các tín hữu ưở thành các vua14 (Bản NKJV) và thầy tế lễ để thờ phượng Ngài, để làm chứng về Ngài, và để đồng cai trị với Ngài trên đất Ương thiên hy niên.
5:11 Điệp khúc này mở rộng khi vô số thiên sứ củng với các sanh vật và các trưởng lão đồng hát lên, ban hát lên đến hàng triệu, có lẽ hàng tỉ người, hết thảy đều hòa ca hoàn hảo với nhau.
5:12 Bài ca chúc tụng của họ chính là bài tín hữu sẽ hát ương suốt cõi đời đời. "Chiên Con đã chịu giết đáng được:
Quyển phép - ưên đời sống tôi, ưên Hội Thánh, thế gian, cõi vũ trụ;
Giàu có - Mọi bạc vàng của tôi;
Khôn ngoan - Mọi tinh túy của ưí lực tôi;
Năng lực - Sức mạnh thuộc thể của tôi để phục vụ Ngài;
Tôn quí - khao khát thuần khiết và duy nhất để tôn vinh Ngài trong mọi nếp sống tôi;
Vinh hiển - toàn bộ đời sống tôi được dành riêng để làm vinh hiển Ngài;
Ngợi khen" - mọi năng lực của tôi để ca ngợi Ngài.
5:13 Bấy giờ bản nhạc tíở thành âm giai vang dội đầy đủ và sâu lắng của một bài ca hòa điệu. Mọi vật dựng nên trẽn trời, dưới đất, bên dưới đất, cùng nhau dâng lên lời ngợi khen, tôn quý vinh hiển và quyền phép cho Đức Chúa Trời và cho Chiên Con.
Câu Kinh Thánh này tương tự với Philíp 2:10 và li, là câu quả quyết mọi đầu gối sẽ quỳ xuống khi nghe đến danh Chúa Jêsus và mọi lưỡi thảy đều tôn xưng Ngài là Chúa. ổ đầy không đề cập một thời điểm cụ thể nào, nhưng hiển nhiên sau khi những người được cứu sống lại để được hưởng sự sống đời đời và sau đó những người chưa được cứu sẽ sống lại để bị đoán xét đời đời. Tín hữu bấy giờ đã công nhận Chúa Jêsus làm Chúa rồi; nhưng người chưa tin Chúa bấy giờ sẽ buộc phải tôn vinh Ngài. Sự tôn vinh khắp cõi vũ trụ dành cho Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con là một sự thực đã được bảo đảm.
5:14 Đã đến phần cuối của bản hoa tấu! Khi bốn sinh vật nói "Amen," các trưởng lão sấp mình xuống thờ lạy Chúa trên ngôi là Đấng sống đời đời (ừong Bản NKJV).
c. Tháo Sáu Gái Ấn (Đoạn 6)
6:1,2 Khi Chiên Con mở ấn thứ nhất, một trong bốn sanh vật kêu lên "Hãy đến xem"15 Đáp lại, một kỵ mã, có lẽ Antichrist, cầm một cái cung, đến trên con ngựa bạch để chinh phục và đến đâu cũng thắng. Có thể điều này đại diện cho điều ngày nay gọi là chiến ữanh lạnh. Cái cung gợi lên mối đe dọa của chiến ữanh, nhưng không hề nhắc đến mũi tên. Có lẽ thậm chí còn gợi ý đến chiến tranh tên lửa, vì cung là vũ khí chiến đấu từ xa. Trên thực tế kỵ mã nẩy không gây nên cuộc chiến tranh; không cần phải đợi đến ấn thứ nhì thì hòa bình cũng đã bị cất khỏi đất rồi.
6:3,4 Sinh vật thứ nhì kêu kỵ mã thứ nhì đến. Kỵ mã này mang một thanh gươm lớn, cưỡi ưên con ngựa sắc hồng (bản NKJV là "sắc đỏ như lửa"). Thanh gươm được sử dụng Ưong chiến trận xáp lá cà. Vì vậy, ấn thứ nhì suy tính đến khả năng các đạo binh xâm lăng trong trận chiến xáp lá cà đẫm máu. Kỵ mã thứ nhì cất lấy hòa bình khỏi thế gian.
6:5,6 Vâng theo lời của sanh vật thứ ba, một kỵ mã cầm cái cân đến trên lưng ngựa ô. Điều này tượng trưng cho cơn đói kém, tình Ưạng thường đến tiếp sau chiến ừanh. Có tiếng từ giữa bốn sanh vật công bố lúa mì và lúa mạch sẽ bán với giá quá đắt. Cái cân được dùng để đo lường ngũ cốc chia theo khẩu phần, bởi đó làm biểu tượng về com đói kém. Cụm từ "chớ làm hại đến đẩu và rượu" (bẳn Việt Ngữ là "dầu và rượu chớ động đến") thật khó hiểu. Có người nói đây là thức ăn của người nghèo. Nếu là những lương thực chính thì người ta phải bảo vệ chúng để bảo tồn mạng sống. Tuy nhiên, rất có thể ở đây đang tiên liệu những thứ xa xỉ của người giàu: ữong lịch sử, ngay cả giữa cơn đói kém, người giàu vẫn có thể có những thứ xa xỉ nào đó.
6:7,8 Sanh vật thứ tư gọi con ngựa vàng vọt đến với những kỵ mã là Sự Chết và Âm Phủ. Sự Chết liên hệ đến thân thể và Âm Phủ liên hệ đến linh và hồn. Bởi chiến ữanh, đói kém, dịch lệ và các loài thú dữ, một phẩn tư cư dân ưên đất bị tiêu diệt. Có thể chúng ta nghĩ dịch lệ không còn là mối đe dọa nhờ các loại thuốc kháng sinh và các loại thuốc tuyệt vời của thời hiện đại. Tuy nhiên, những cơn đại bệnh gây chết người vẫn chưa bị chinh phục, nhưng chỉ mới nằm yên bất động đó mà thôi. Chúng có thể lan Ưàn khắp thế giới nhanh như được chuyên chở bằng máy bay phản lực vậy.
6:9 Đến đây, chúng ta được giới thiệu với những người tuân đạo đầu tiên của Thời Kỳ Đại Nạn (Mathiơ 24:9), là những tín hữu Do Thái ra đi rao giảng Tin Lành Nước Trời và bị giết vì lời chứng của họ. Linh hổn của họ ở dưới bàn thờ trên Thiên đàng.
6:10 Họ kêu lớn tiếng với Chúa tối cao16 xin được báo thù huyết cho mình. Như đã nói trước đây, "những
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kẻ ở trên đất" nói đến những người chưa tín Chúa đang hướng về trần gian này như quê hương của họ.
6:11 Áo dài trắng được ban cho những người tuân đạo, là biểu tượng về sự công bình của họ. Họ được truyền chờ đợi cho đến khi đủ số những người tuân đạo ương Cơn Đại Nạn.
6:12,13 Khi tháo ấn thứ sáu, những chấn động lớn lao trong cõi thiên nhiên xảy đến. Một cơn động đất lớn làm rúng động đất và biển, và bầu trời tính tú bị rối loạn. Mặt trời ưở nên tối tăm và mặt trăng biến thành đỏ như máu. Các vì sao sa xuống đất giống như trái vả chín khi cây vả bị rung dữ dội.
6:14 Bấu trời bị dời đi dường như thể một tấm da bị cuốn lại. Mọi núi và đảo bị dời chỗ bởi những biến động lớn lao.
6:15 Chẳng lấy gì làm lạ, mọi tầng lớp trong xã hội đều hoảng kinh. Khi biết Đức Chúa Trời đang trút com thạnh nộ Ngài xuống, họ ẩn mình trong hang hố cùng giữa các hòn đá lớn trẽn núi.
6:16,17 Họ muốn bị núi và đá đang rơi xuống nghiền nát họ hem là chịu sự đoán phạt của Đức Chúa Trời và cơn thạnh nộ của Chiên Con. Họ đã nhận ra quá muộn màng rằng không một kẻ nổi loạn nào có thể đứng nổi trước cơn thạnh nộ của Chiên Con.
D. Ngưồi ĐƯỢC Cứu Trong cơn Bại Hoạn Nạn (Đoạn 7)
Đoạn 7 xuất hiện giữa ấn thứ sáu và ấn thứ bảy, giới thiệu cho chúng ta hai cộng đoàn quan ương của tín hữu.
Đoạn này trả lời câu hỏi ở cuối chương ó: "Ai đứng nổi?" Những người được mô tả trong đoạn này sẽ đứng nổi theo ý nghĩa họ sẽ được chừa lại để bước vào thiên hy niên với Đấng Christ.
7:1-4 Sự hiện thấy về bốn thiên sứ đứng ở bốn gốc đất cẩm bốn hướng gió lại, muốn nói rằng ưận bão lớn sắp bùng lên trên thế gian. Tuy nhiên, các thiên sứ này được truyền phải hoãn sự hủy diệt kinh khiếp này cho đến khỉ những tôi tớ của Đức Chúa Trời được đóng ấn trên trán. Mười hai ngàn người từ mỗi chi phái trong mười hai chỉ phái Ysơraên bấy giờ được đóng ấn.
7:5-8 144.000 người này rõ ràng là những tín hữu Do Thái, chứ không phải thành viên của một số tà giáo ngoại bang nào đó ở thế kỷ hai mươi. Những thánh đồ Do Thái này được cứu trong phần đầu Cơn Đại Nạn. Dấu ấn ưên trán xác định họ thuộc về Đức Chúa Trời, và bảo đảm họ sẽ được giữ còn sống ưong bảy năm tiếp theo.
Danh sách này vắng mặt hai chi phái: Épraim và Đan. Có lẽ họ bị bỏ qua vì là những người dẫn đầu trong tội thờ hình tượng. Có người nghĩ Antichrist sẽ ta từ chỉ phái Đan (Sáng Thế Ký 49:17). Các chi phái Gỉôsép và Lêvi được đưa vào ữong danh sách, rõ ràng Gỉôsép đại diện cho con trai của ông là Épraim.
7:9 Những người được mô tả ương phần này là người ngoại bang từ mọi nước, mọi chỉ phái mọi dân tộc, mọi tiếng. Họ đứng trước ngai và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng (những hành động công bình của các thánh
đồ, 19:8) tay cầm nhành chà là, là biểu tượng về chiến thắng.
7:10 Đây là những người ngoại bang sẽ được cứu trong Cơn Đại Hoạn Nạn vì tín cậy Đức Chúa Jêsus. Trong bài ca của họ, họ ca tụng và vui mừng về sự cứu rỗi mình, bởi sự cứu rỗi ấy thuộc về Đức Chúa Trời và Chiên Con của họ.
7:11,12 Hất thảy thiên sứ và các trưởng lão cùng bốn con sanh vật
cùng nhau thờ phượng Đức Chúa Trời, dầu vậy ữong lời ca ngợi của họ không nói đến đề tài sự cứu chuộc. Đúng như một tác giả bài Thánh ca có nói: "Các thiên sứ không hề cảm thấy niềm vui nơi sự cứu rỗi của chúng ta đem lại." Nhưng họ thực sự hát ca ngợi Chúa và tuyên xưng Ngài xứng đáng với bảy hình thức tôn trọng khác nhau.
7:13,14 Khỉ một trong các trưởng
lão hỏi Giăng xem những người mặc áo dài trắng kia là ai và họ đến từ flâu, Giăng nói mình không biết nhưng ước ao muốn biết. Lúc bấy giờ, vị trưởng lão này giải thích rằng đó là những kẻ ra khối cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con. F. B. Meyer nói rằng: "Khi chúng ta đối mặt trực tiếp với lẽ mầu nhiệm không thể giải thích được, thật an ủi biết bao khi có thể lấy đức tín trọn vẹn nói rằng: 'Lạy Chúa, Chúa biết điều đó.'"
7:15 Vị trưởng lão này tiếp tục giải thích địa điểm và sự phục vụ hiện tại của những người kia. Người nghiên cứu Kinh Thánh không đồng ý với nhau về việc đoàn người ngoại bang này đang được nhìn thấy ở trên ười hay ở ưên đất trong thiên hy niên. Các phước hạnh mô tả ỏ đây đều đúng cho cả hai địa điểm ấy. Nếu đang nói đến thiên hy niên, thì ngôi Đức Chúa Trời và đền thờ Ngài nói đến đền thờ sẽ được cất tại Giêrusalem ưong Thời Đại Nước Chúa (Ềxêchiên 40-44).
Để ý những phước hạnh được mô tả ở đây:
Sự gần gũi ữọn vẹn: Ây vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời.
Sự phục vụ ừọn vẹn: và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài.
Sự thông công ưọn vẹn: còn Đấng ngôi trẽn ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài.
7:16 Sự thỏa mãn Ưọn vẹn: Chúng sẽ không đói, không khát nữa.
Sự an ninh trọn vẹn: cũng không có mặt trời, hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình.
7:17 Sự dẫn dắt ưọn vẹn: Vì Chiên Con ở giữa ngôi sẽ chằn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống (chú thích ngoài lề của bản NKJV).
Sự vui mừng ữọn vẹn: Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng.
E. ấd Thỉ Bảy Vì Bắt Sáu Bảy ống Loa (Đoạn 8,9)
8:1 Sau phần mở ngoặc của đoạn 7, qua đó chúng ta thấy hai cộng đoàn của các thánh đồ ứong Cơn Đại Nạn, giờ đây chúng ta đến với ấn thứ bảy và là ấn cuối cùng. Phần này được giới thiệu bởi ba mươi phút yên lặng trên trời, sự im ắng đáng kinh sợ đến trước những cơn đoán phạt càng kinh khiếp hơn trước.
8:2 Ổ đây không nhắc đến sự đoán phạt cụ thể nào khỉ tháo ấn thứ bẫy. Câu chuyện đi trực tiếp vào bảy sự đoán xét của các ống loa. Từ đây, chúng ta suy ra ấn thứ bảy bao gồm bảy ống loa.
8:3,4 Thiên sứ ương câu này thường được xem là Chúa Jêsus. Ngài được gọi là Thiên Sứ của Đức Giêhôva trong Cựu Ước (Sáng Thế Ký 10:13; 31:11,13; Các Quanxét 6:22, ôsê 12:3,4). Lời cẩu nguyện của mọi thánh đổ dâng lên đến Đức Chúa Cha qua Chúa Jêsus (Êphêsô 2:18). Ngài lấy nhiều hương để dâng hương ấy lên với các lời cẩu nguyện. Hương nói đến hương thơm của Thân Vị và công tác Ngài. Đến lúc những lời cẩu nguyện này đến tai Đức Chúa Cha, chúng hoàn toàn không tì vít và có hiệu lực hoàn hảo.
Trong văn mạch, những lời cẩu nguyện này là lời cầu nguyện của các thánh đổ ưong Cơn Đại Nạn, cầu xin Đức Chúa Trời hình phạt kẻ thù của họ, dầu vậy thứ tự này đúng cho mọi lời cầu nguyện.
8:5 Để đáp lại những lời cầu nguyện của họ, thiên sứ quăng than cháy đỏ xuống đất, gây nên những tiếng nổ lớn, sấm sét, các tiếng chớp nhoáng và đất động. Đúng như H. B. Swete nói: "Lời cầu nguyện của các thánh đồ quay trở lại đất này trong cơn thạnh nộ."17 Như vậy, những đoán phạt của bảy ống loa được giới thiệu bởi sự rúng động dữ dội trong cõi thiên nhiên.
8:6 Giờ đây chúng ta đến giữa Cơn Đại Nạn. Những sự đoán xét của các ống loa đưa chúng ta đến thời điểm Đấng Christ trở lại ưần gian, tiêu diệt kẻ thù Ngài, và khai mạc vương quốc Ngài. Bốn sự đoán phạt đầu tác hại đến môi trường thiên nhiên của loài người; ba sự đoán phạt cuối đụng đến chính con người. Nhiều nhà giải kinh lưu ý sự giống nhau giữa các tai vạ này với những tai vạ đã giáng ưên Êdíptô (XuấtÊdíptô Ký 7-12).
8:7 Khi vị thiên sứ thứ nhất thổi loa, một phẩn ba đất (chú thích ngoài lề của NKJV), cây cối, cỏ xanh bị thiêu cháy bởi mưa đá và lửa pha với huyết. Tốt nhất nên hiểu điều này theo nghĩa đen như là một tai họa khủng khiếp giáng ửên các khu vực mà con người đang kiếm được hầu hết lương thực của mình.
8:8,9 Có một khối tựa như hòn núi lớn đang bốc cháy bị ném xuống biển, biến một phẩn ba biển thành huyết, tiêu diệt một phần ba sinh vật ưong biển, hủy phá một phẩn ba tàu bè. Điều này không những càng làm giảm mạnh nguồn cung cấp lương thực tại địa phương của loài người, mà còn làm giảm phương tiện kiếm lương thực từ các phương xa.
8:10,11 Ống loa thứ ba báo hiệu sự rơi xuống của một ngôi sao chói sáng được gọi là Ngải Cứu, khiến một phẩn ba nước cung cấp cho loài người Xĩở nên đắng từ tận trong nguồn. Dường như nước đắng này cũng độc nữa, vì rất nhiều người chết. Khó xác định được ngôi sao Ngải Cứu. Khi thổi ống loa này lên, những câu Kinh Thánh này sẽ hoàn toàn rõ ràng cho mọi cư dân ưên đất. Khi nghiên cứu
lời tiên tri, nên nhớ rằng có rất nhiều điều vẫn chưa rõ ràng cho đến khi chúng thực sự xảy ra.
8:12 Dường như mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao sẽ bị hủy hoại đến nỗi chúng chỉ còn một phần ba độ sáng bình thường, ống loa thứ tư này tương tự với tai vạ tối tăm ở xứ Êdíptô.
8:13 Chim phụng hoàng (chú thích lề của bản NKJV)18 bay giữa ười công bố lời rủa sả khốn thay ba lần cho những dân sự trên đất, có nghĩa những người mà quan điểm sống của họ hoàn toàn chú vào thế gian này, những người lập quê hương trên đất này, và những người không phải là tín hữu thật. Ba sự đoán xét còn lại cũng còn được gọi là ba lời rủa sả khốn thay vì ảnh hưởng khủng khiếp của chúng trên con người.
9:1,2 Ngôi sao từ trời rơi xuống đất này có thể là một thiên sứ sa ngã, hoặc thậm chí là chính Satan. Hắn cầm chìa khóa của vực sâu không đáy (là vực sâu "abyss "Ưong Hy văn). Đây là nơi ở của ma quỉ. Khi hắn mò cửa vào chốn vực sâu, luồng khói lớn bốc lên, dường như ra từ lò lửa lớn, làm tối tăm quang cảnh khắp nơi.
9:3,4 Hàng đàn châu chấu tuôn ra từ luồng khói này, có khả năng gây đau đớn kinh khiếp như nọc của bò cạp. Nhưng quyển của chúng bị hạn chế. Chúng bị cấm làm hại cây cỏ. Nạn nhân của chúng là những người không có ấn của Đức Chúa Trời ồ trẽn trán, có nghĩa hết thảy họ đều chưa tin Chúa.
9:5,6 Dầu nọc của chúng không gây chết người, nhưng chúng gây đau đớn suốt năm tháng. Đau đớn kinh khiếp đến nỗi họ muốn chết, nhưng không chết được. Có lẽ những châu chấu này tượng trưng cho ma quỉ, mà khi chúng được thả ra khỏi vực sâu sẽ ám lấy những người nam và nữ chưa được cứu. Tình ưạng quỷ ám này gây ra sự đau đóm kinh khiếp nhất trong thể xác và tra tấn khủng khiếp ưong tinh thần, cũng giống như đã xảy ra cho Quân Đoàn ương Mác 5:1-20.
9:7 Lời mô tả về những châu chấu này nhằm mục đích tạo ấn tượng về cuộc chinh phục và chiến thắng. Giống như những ngựa sắm sẩn để đem ra chiến trận, chúng là đạo binh đi chinh phục. Đội mão triều thiên tựa hồ bằng vàng, chúng được phép cai trị đời sống con người. Với những khuôn mặt như khuôn mặt người, chúng là những tạo vật có ứí thông minh.
9:8-10 Có tóc giống như tóc đàn bà, chúng hấp dẫn và quyến rũ. Với răng tựa như răng sư tử, chúng dữ tợn và tàn bạo, với giáp ngực như giáp bằng sắt, thật khó tấn công và tiêu diệt chúng. Với cánh tạo ra những tiếng động lớn, chúng gây kinh hoàng và làm nhụt nhuệ khí. Đuôi như bọ cạp trang bị chúng để tra tấn cả về mặt thể xác lẫn tính thần. Quyển hại người ta trong năm tháng của chúng nói đến sự khốn khổ không chút thuyên giảm.
9:11 Chúng có vua... tiếng Hêbơrơ gọi là Abađôn (sự hủy diệt), còn tiếng Gờréc là Abôlyôn (Apollyon - kẻ hủy diệt). Người ta thường hiểu câu này nói đến Satan.
9:12 Lời thứ nhất trong ba lời rủa sả khốn thay đã qua. Điều tệ hại nhất
vẫn chưa đến. Những cơn đoán xét này càng mãnh liệt hơn nữa.
9:13-15 Câu nhắc đến bàn thờ bằng vàng đặt trước mặt Đức Chúa Trời liên kết sự đoán xét tiếp theo với những lời cầu nguyện từ dân sự bị hà hiếp của Đức Chúa Trời. Vị thiên sứ thổi loa thứ sáu phóng thích bốn thiên sứ bị trói trên bờ sông cái ơphơrát. Bốn thiên sứ này - có lẽ là ma quỉ - đã bị giữ sẵn sàng cho giờ phút chính xác này để đi ra giết một phẩn ba loài người.
9:16,17 Theo sau bốn vị này còn có hai19 trăm triệu kỵ mã đang cưỡi trên lưng ngựa với giáp ngực màu lửa, màu tía, màu lưu hoàng. Đẩu những con ngựa này như đầu của sư tử, và miệng phun lửa, khói và diêm sanh (lưu huỳnh).
9:18,19 Ba thứ lửa, khói và diêm sanh này đại diện ba tai vạ sẽ giết chết một phẩn ba loài người. Những con ngựa này không những dùng miệng để giết chết người, chúng còn dùng những đuổi giống con rắn để làm con người bị thương nữa.
Trong phân đoạn này có rất nhiều thắc mắc không giải đáp được. Bốn thiên sứ trong câu 14 có phải cũng là bốn thiên sứ ương 7:1? Những kỵ mã này thực sự là người, hay chúng tượng trưng cho ma quỉ, bệnh tật hoặc các thế lực hủy diệt khác? Ba tai vạ được mô tả là lửa, khói và diêm sinh này là gì?
Điều đáng lưu ý ấy là sự chết gây ra bởi những con ngựa, chứ không bởi kỵ mã. Một tác giả gợi ý rằng đạo binh hùng hậu của những kỵ mã này có thể làm biểu tượng cho "sự đánh lừa đầy ảo tưởng và không thể cưỡng được của ma quỉ, đến từ Phương Đông." Hamilton Smith nói:
"Quyền phép của những ngựa ấy ở nơi miệng" có thể cho thấy chứng hoang tưởng này sẽ được trình bày với toàn bộ lối nói hùng biện đẩy thuyết phục. Nhưng đàng sau ảo tưởng ấy chính là quyền lực của Satan, được làm biểu tượng qua những đuôi giống như rắn của chúng.20
9:20-21 Dầu hai phần ba loài người còn sống sót qua những tai vạ này, họ vẫn không chịu ăn năn, nhưng lại cứ tiếp tục sấp mình xuống trước ma quỉ và những hình tượng do tay loài người làm nên, là những hình tượng không có sức sống và vô năng. Họ không từ bỏ những tội giết người, tà thuật (có liên quan đến thuốc men thuốc phiện21), gian dâm, và trộm cướp. Sự hình phạt và sự chịu khổ không thể thay đổi tính cách của tội nhân, chỉ có sự tái sanh mới thay đổi được tính cách tội nhân.
F. Vị ĩíiĩẽn Si Sức Mạnh Và Cuốn Sách Nhỏ (Đoạn 10,11)
10:1 Bấy giờ Giăng nhìn thấy một vị thiên sứ khác sức mạnh lắm ở từ trời xuống. Lời mô tả này khiến nhiều người tín vị thiên sứ này là Chúa Jêsus. Thiên sứ này có cái mông trên đẩu, là dấu hiệu về giao ước của Đức Chúa Trời. Mặt người giống như mặt trời, một thành ngữ chỉ về sự vinh hiển không hề bị che khuất. Chân người giống như trụ lửa, các trụ nói về sức mạnh và lửa nói về sự đoán xét.
10:2 Thiên sứ này cầm một quyển sách nhỏ hay cuộn sách (scroll), rõ ràng là sách ghi lại những sự đoán xét sắp xảy đến. Với chân hữu mình đặt trên biển, chân tả đặt trẽn đất, đấng này công bố quyền thống trị khắp thế gian của mình.
10:3-6 Khi đấng này kêu lên một tiếng lớn, ... thì bảy tiếng sâm rền lên. Dường như Giăng có thể hiểu sứ điệp của những tiếng sấm này, nhưng khi sắp viết ra, vị thiên sứ lại ngăn cấm ông. Đến lúc đó, vị thiên sứ này chỉ Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hóa, mà thể rằng sẽ không còn thì giờ trì hoãn nào nữa.
10:7 Sự mẩu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ nên ừọn ương thời điểm của ống loa thứ bảy. Sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời liên quan đến kế hoạch Ngài hình phạt mọi kẻ làm ác và khai mạc vương quốc của Con Ngài.
10:8,9 Giăng được truyền phải ăn cuốn sách nhỏ kia, có nghĩa ông phải đọc và suy gẫm về những sự đoán xét được ghi lại Ương sách đó.
10:10 Như lời thiên sứ báo trước, cuốn sách ngọt như mật trong miệng, nhưng đắng trong bụng ông. Đối với tín hữu, thật ngọt ngào biết bao khi đọc về lòng quyết tâm của Đức Chúa Trời để tôn vinh Con Ngài tại chính nơi Con Ngài đã từng bị đóng đinh. Thật ngọt ngào khi đọc Đức Chúa Trời chiến thắng Satan và mọi đạo binh cùa Satan. Thật ngọt ngào khi đọc về lúc mọi điều gian ác sai quấy ưên đất sẽ được sửa lại. Nhưng cũng có sự cay đắng gắn liền với việc nghiên cứu lời tiên tri. Có cay đắng của sự tự đoán xét mà những câu Kỉnh Thánh tiên tri đem lại. Thật cay đắng khi nhìn thấy những sự đoán xét sắp phải giáng trên Do Thái giáo bội đạo và Cơ Đốc giáo giới bội đạo. Và thật cay đắng khỉ suy nghĩ đến số phận đời đời của mọi người nào khước từ Cứu Chúa.
10:11 Giăng được truyền phải nói tiên tri về nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua. Các đoạn còn lại Ưong sách Khải Huyền làm trọn mạng lịnh này.
G. Hai Nhân Chứng (11:1-14)
11:1,2 Giờ đây Giăng được truyền phải đo đền thờ và bàn thờ, và đếm số những người thờ phượng. Việc đo đạc ở đây đường như mang ý bảo tồn. ồng sẽ không phải <Ằ0 hành lang dân ngoại vì nó sẽ bị các dần giày đạp trong bốn mươi tháng - là giai đoạn cuối Thời Kỳ Đại Nạn (xem Luca 21:24). Đền thờ được nói đến ở đây là đền thờ sẽ tọa lạc tại Giêrusalem ưong Com Đại Nạn. Việc đếm số những người thờ phượng có thể cho thấy Đức Chúa Trời sẽ giữ gìn những người thờ phượng còn sót lại cho chính Ngài. Bàn thờ mô tả phương tiện để họ sẽ đến gần Ngài, tức là cồng tác của Đấng Christ tại Gôgôtha.
11:3 Đức Chúa Trời sẽ dấy lên hai chứng nhân Ương nửa cuối Cơn Đại Nạn. Mặt áo bao gai, là biểu tượng về sự than khóc, họ sẽ kêu la nghịch cùng tội lỗi của dân sự và công bố sự phẫn nộ sắp đến của Đức Chúa Trời.
11:4 Hai chứng nhân được ví với hai cây ôlive và hai chân đền. Là cây ôlive, họ được đầy dẫy Thánh Linh (dầu). Là chân đèn, họ làm chứng cho
lẽ thật của Đức Chúa Trời trong ngày tối tăm. (Để biết phân đoạn tương ứng trong Cựu Ước, xem Xachari 4:2-14.)
11:5 Trong ba năm rưỡi, các chứng nhân này được giữ gìn bởi phép lạ để khỏi bị hại. Lửa ra từ miệng họ thiêu đốt kẻ thù của họ, và ngay cả nỗ lực để làm hại họ cũng bị trừng phạt bằng sự chết.
11:6 Họ có quyển giáng hạn hán trên đất, biến nước thành huyết, và khiến các thứ tai nạn làm hại trên đất. Chẳng lấy gì làm lạ khi người ta thường liên tưởng họ đến Môise và Êli. Quyền biến nước thành huyết và khiến các tai nạn làm hại trẽn đất nhắc chúng ta nhớ công việc Môise đã làm tại Êdíptô (Xuất Êdíptô Ký 7:14-20; 8:1-12:29). Quyền năng của họ trên lửa và thời tiết nhắc chúng ta nhớ đến chức vụ của Êli (I.Cácvua 17:1; 18:41-45; Il.Cácvua 1:9-12).
McConkey nói:
Họ sẽ cảnh cáo những người tụ tập đồng đảo quanh đền thờ của Người Tội Lỗi, là nhân vật chúng đến để thờ phượng. Hai chứng nhân sẽ khuyển cáo đoàn người về thời khắc chiến thắng ngắn ngủi của người tội lỗi; về sự hiện đến của Chúa Jêsus để tiêu diệt hắn; về những hiểm họa do Cơn Đại Nạn này sắp giáng xuống; về nhu cần đừng kể sự sông mình làm quý khi đối diện với thử thách sống chết sẽ đến; về việc họ không cần phải sợ người có thể giết thân thể nhưng chỉ phải sợ Đấng có thể quăng cả thân thể lẫn lỉnh hồn vào địa ngục; về sự huy hoàng và gần gũi của Vua và Nước Ngài sau khi họ đã chịu khổ trong ít lâu; về việc biết chắc chắn rằng nếu họ đồng chịu khổ với Ngài thì sẽ cũng đồng trị với Ngài; về sự bình an, công bình và vinh hiển đời đời sẽ thuộc về họ là những kẻ chịu đựng cho đến cuối cùng, cho dẫu điều đó có nghĩa là chịu tuân đạo trong giờ thử thách lớn mà họ sắp trải qua. Lời làm chứng từ Kinh Thánh này của họ thật mạnh mẽ biết bao22
11:7 Khi hai người làm chứng xong, con thú dưới vực sâu lẽn sẽ giết họ. Con thú này dường như cũng chính là con thú trong 13:8 - là thủ lãnh của đế quốc Lamã hồi sinh.
11:8 Thây của hai chứng nhân nằm trẽn đường cái cứa Gỉêrusalem ữong ba ngày rưỡi. Giêrusalem ở đây được gọi là Sôđôm vì cớ lòng kiêu ngạo, buông tuồng, sự thoải mái dễ chịu ương cảnh thạnh vượng, và thờ ơ đối với nhu cầu của người khác của thành này (xem Êxêchiên 10:49). Và được gọi là Êdíptô vì cớ thờ lạy hình tượng, bắt bớ, nô lệ cho tội lỗi và không công bình của thành.
11:9 Người từ mọi dân tộc đều nhìn thây thây của họ nhưng không cho đem chôn, tức muốn nói đến điều sỉ nhục lớn lao ương hầu hết mọi nền văn hóa.
11:10 Sự vui mừng hớn hở lớn sẽ bùng lên vì những lời tiên ưi khó ưa của họ giờ đây đã lặng tiếng, và người ta tặng lễ vật cho nhau, giống y như ngày nay thường làm vào thời điểm giáng sinh. Những vị tiên tri duy nhất được người ta yêu mến chính là những tiên tri đã chết đi.
11:11,12 Sau ba ngày rưỡi, Đức Chúa Trời khiến hai nhân chứng này
từ kẻ chết sống lại, trước sự khiếp đảm của quần chúng, và đưa họ về trời trước sự chứng kiến của kẻ thù họ.
11:13,14 Đồng thời, Giêrusalem rúng động bởi cơn động đất lớn, một phẩn mười của thành đổ xuống, và bảy ngàn người bị giết. Những người sống sót dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời, không phải là sự thờ phượng thật, mà chỉ là sự thừa nhận đầy hận thù trước quyền năng Ngài. "Nạn" thứ nhì qua rồi.
Điều này không có nghĩa mọi điều từ 9:13 đến 11:13 hợp thành "nạn" thứ nhì. Trái lại, đoạn lo và 11:1-13 là phần chú thích giữa "nạn" thứ nhì (ống loa thứ sáu) với "nạn" thứ ba (ống loa thứ bảy).
H. Ống Loa Thứ Bảy (11:15-19)
11:15 Việc thổi ống loa thứ bảy cho thấy Cơn Đại Nạn đã qua và thời trị vì của Đấng Christ đã bắt đầu. Những nước23 (bản NKJV) của thế gian thuộc về Chúa chúng ỉa và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời!
11:16,17 Cúi mình sấp mặt xuống, hai mươi bốn trưởng lão dâng lời tạ ơn Ngài vì Ngài đã thi hành quyển tối cao của Ngài và bắt đầu thời trị vì của Ngài.
11:18 Các dân tộc vô tín nổi giận
với Ngài, ngăn cản lễ đăng quang của Ngài. Nhưng đã đến lúc Ngài nổi giận cùng họ, đoán xét họ là những người không có sự sống thuộc linh, và tiêu diệt những kẻ hủy diệt này. Và đã đến lúc Chúa ban thưởng cho những người thuộc về Ngài, là các tiên tri và dân sự Ngài, thướng cho những kẻ nhỏ cùng kẻ lớn.
11:19 Chúa không quên giao ước của Ngài đối với dân sự Ngài là dân Ysơraên. Khỉ đền thờ của Đức Chúa Trời mở ra ở trên trời, hòm giao ước của Ngài bày ra, một biểu tượng cho thấy mọi lời Ngài hứa với Ysơraên sẽ được thực hiện. Có chớp nhoáng, tiếng lớn, sấm sét, động đất và mưa đá lớn.
I. Những Nhân Vật Then Chòi Trong Cún Bại Nạn (Đoạn 12-15)
12:1 Đoạn, trẽn trời hiện ra một dấu lớn: Một người đàn bà có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng, và trẽn đẩu có mão triều thiên bằng mười hai ngôi sao. Người đàn bà này là Ysơraên. Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao mô tả vinh hiển và quyền thống ưị đã được hứa ban cho Ysơraên trong vương quốc hầu đến, cũng giống như chúng mô tả quyền tối cao của Giôsép trên nhà cha, mẹ và các anh của ông (Sáng Thế Ký 37:9-11).
12:2 Người đơn bà này đang đau đẻ, chờ đợi sự ra đời của một hài nhi. Phần lớn lịch sử của Ysơraên được thu gọn trong những câu Kinh Thánh này, không có dấu hiệu nào cho thấy có những khoảng thời gian xen giữa các biến cố, hay bắt buộc các biến cố phải diễn ra theo thứ tự thời gian.
12:3 Dấu hiệu thứ nhì trên trời là một con rồng lớn sắc đỏ có bảy đẩu, mười sừng và ưên mỗi đầu có một mão triều thiên nhỏ. Con rồng này là Satan, nhưng vì lời mồ tả này tương đồng với lời mô tả về đế quốc Lamã
hồi sinh ưong 13:1, nên có thể Satan ban sức lực cho cường quốc thế giới đó.
12:4,5 Khỉ quét đuôi, con rồng kéo một phần ba các ngôi sao trẽn trời đem quăng xuống đất, có thể đây nói
đến ưận chiến ưên ười xảy ra vào giữa Cơn Đại Nạn khiến các thiên sứ sa ngã bị quăng từ Ưên ười xuống đất (xem câu 8,9).
Con rồng này chực sẵn để nuốt Con Trai ngay khỉ Con Trai ấy sinh ra -được ứng nghiệm qua nỗ lực của Hêrốt đại đế, là vua chư hầu Lamã, để tiêu diệt Vua dân Giuđa mới chào đời. Con Trai này rõ ràng là Chúa Jêsus, đã được định để dùng gậy sắt cai trị mọi dân tộc. Bản ký thuật ở đây nhảy từ sự giáng sinh sang sự thăng thiên của Ngài.
12:6 Thời đại Hội Thánh hiện nay đã qua hết giữa câu 5 và 6. Vào giữa Cơn Đại Nạn, một phần dân Ysơraên chạy trốn vào nơi ẩn náu bí mật Ưong đồng vắng (một số người nghĩ đây là PeƯa). Những người này cứ ẩn náu tại đó Ương ba năm rưỡi.
12:7 Chiến tranh nổ ra trẽn trời giữa một bên là Michẽn và các thiên sứ người với bên kia là con rồng cùng các sứ hắn. Lúc này là giữa Cơn Đại Nạn. Michên, là vị thiên sứ trưởng, được gắn liền với những công vụ của dân Ysơraên (Đaniên 12:1)
12:8,9 Con rồng bị đại bại hoàn toàn đến nỗi không còn quyền đến trên trời nữa. Hắn và thuộc hạ bị quăng xuống đất. Tuy nhiên, đây không phải là số phận cuối cùng của hắn (xem 20:1-3,10). Để ý lời Giăng mô tả hắn: Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Satan là kẻ dỗ dành cả thiên hạ.
12:10 Tiếp sau việc đuổi con rồng xuống, trên trời có tiếng kêu lớn báo tín chiến thắng của Đức Chúa Trời và ngày chinh phục khải hoàn của dân sự Ngài đã đến. Điều này báo trước Nước Thiên Hy Niên. Trong thời gian này có một biến cố vinh diệu ấy là kẻ kiện cáo anh em chúng ta... nay đã bị quãng xuống ròi.
12:11 Thông cáo này vẫn tiếp tục. Các tín hữu Do Thái bị bắt bớ đã chiến thắng ma quỉ bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của họ. Chiến thắng của họ được căn cứ ưên sự chết của Đấng Christ và lời làm chứng của họ về giá trị của sự chết ấy. Khi trung tín với Ngài, họ đã đóng ấn lời làm chứng bằng chính huyết họ.
12:12,13 Các từng trời có thể vui mừng về sự qua đi của con rồng, nhưng đó lại là tín buồn cho đất và biển! Ma quỉ biết thì giờ mình chẳng còn bao nhiêu nên cương quyết trút cơn thạnh nộ của mình càng rộng càng tốt. Sự giận hoảng của con rồng được trút đặc biệt ưên Ysơraên, là dân tộc mà từ đó Đấng Mêsia đã đến.
12:14 Dân sót Do Thái dung tín được ban cho cặp cánh chim phụng hoàng, để giúp họ Ươn thoát nhanh chóng vào nơi ẩn náu trong đồng vắng. (Có người suy ra rằng cặp cánh này nói về Lực Lượng Không Quân lớn mạnh.) Tại nơi đó, nhóm dân sót này được chăm sóc và bảo vệ khỏi những ưận tấn công của con rắn Ưong
ba năm rưỡi (một thi, các thì và nửa thì).
12:15,16 Với nỗ lực cản trở cuộc ưốn thoát của Ysơraên, con rắn gây nên trận lụt lớn đuổi theo những người kia, nhưng một cơn động đất nuốt nước đi và ma quỉ bị đánh bại.
12:17 Tức giận trước sự sỉ nhục này, con rắn tìm cách báo thù những người Giuđa vẫn còn ở trên đất - là những người Do Thái bày tỏ thực tại đức tín họ bằng cách vâng giữ điểu rân của Đức Chúa Trời và làm chứng về Chúa Jêsus.
13:1 Đoạn 13 giới thiệu cho chúng ta hai con thú lớn: con thú lên từ biển, và một con thú lên từ đất hay từ xứ, tức là xứ Ysơraên. Rõ ràng những con thú này làm biểu tượng về những người giữ vai ưò nổi bật Ương Thời Kỳ Đại Nạn. Chúng tổng hợp những đặc trưng của bốn con thú Ương Đaniên 7:3-7. Con thú thứ nhất là đầu của đế quốc Lamã hồi sinh và đế quốc sẽ tồn tại dưới hình thức mười quốc gia. Nó lên từ biển, là hình bóng về các dân ngoại bang. Nó có mười sừng. Đaniên dự ngôn đế quốc Lamã sẽ được hồi sinh dưới hình thức mười quốc gia (Đaniên 7:24). Nó có bảy đầu. Trong 17:9,10 những đầu này được nói là bảy vua, và đây có thể là câu nói đến bảy loại vua cai trị khác nhau hay bảy giai đoạn khác nhau của đế quốc này. Nỏ có mười mão triều thiên nhỏ trên sừng nó. Những mão triều thiên này nói đến quyền để cai trị, do con rồng - là Satan - ban cho hắn. Nó có danh hiệu sự phạm thượng trên đầu, và nó tuyên bố những câu xem mình là chính Đức Chúa Trời chứ không phải chỉ hoàn toàn là con người.
13:2 Con thú này giống như con beo, chân như chân gấu, và miệng như miệng sư tử. Trong Đaniên 7, con báo làm biểu tượng về nước Hylạp; con gấu là hình bóng Mêđô Batư; và con sư tử tượng trưng Babylôn. Như vậy đế quốc Lamã hồi sinh tương tự với những bậc tiền nhiệm của nó ở chỗ nhanh chóng chinh phục giống như một con beo, mạnh mẽ như một con gấu, và tham lam như một con sư tử. Nói ngắn gọn, nó tổng hợp toàn bộ những đặc điểm xấu xa của các đế quốc ữần gian trước đó. Đế quốc này và người cai ỨỊ nó nhận sức mạnh siêu nhiên từ Satan.
13:3 Con thú này bị vết thương gần chết trên một trong các cái đầu của nó. Scoíĩeld giải thích: "Các mảnh của đế quốc Lamã vẫn chưa hề thôi hiện hữu với tư cách những quốc gia riêng biệt. Nó là hình thức quản trị đế quốc vốn đã chấm dứt; cái đầu bị thương cho đến chết."24 vết thương chí tử ấy được chữa lành. Nói cách khác, đế quốc này được hồi sinh và có một hoàng đế làm thủ lãnh của nó, tức là con thú này.
13:4 Con thú này được loài người thờ phượng. Loài người không những sửng sốt kinh ngạc trước con thú; họ còn thực sự thờ lạy hắn như Đức Chúa Trời. Họ cũng thờ lạy con rồng nữa.
13:5,6 Con thú nói những lời khoe khoang ngạo mạn và những lời phạm thượng khôn tả. Nó được phép gây
chiến tranh (chú thích lề của bản NKJV) trong bôn mươi hai tháng. Nó
nói những lời bất kính tàn bạo chống nghịch danh Đức Chúa Trời, đền tạm của Ngài cùng những kẻ ở trẽn trời.
13:7 Hắn giao chiến với dân sự Đức Chúa Trời và thắng nhiều người. Họ thà chết hem là chịu khuất phục con thú. Quyền cai trị của nó mở rộng trên toàn thế gian - là đế quốc cuối cùng ữên trần gian trước khi Đấng Christ trị vì.
13:8 Những ai không phải là tín hữu thật đều sẵn sàng thờ lạy con thú. Vì họ chưa hề tin cậy Đấng Christ, nên tên của họ chưa hề được viết trong Sách Sự Sống của Chiên Con. Và vì tên họ không có giữa vòng những người được cứu chuộc, nên bị phó vào sai lầm. Họ sẽ không tin chân lý; giờ đây họ tín vào lời dối ừá.
13:9 Câu này đáng là lời cảnh cáo cho mọi người mau tiếp nhận sự sáng của Lời Chúa đương khi còn có dịp. Hậu quả của việc khước từ sự sáng chính là phủ nhận sự sáng.
13:10 Tín hữu thật được bảo đảm rằng những kẻ bắt bớ họ sẽ bị bắt làm phu tù và bị giết bằng gươm. Điều này giúp thánh đô có thể chờ đợi trong nhịn nhục và đức tin.
13:11 Con thú thứ nhì là một nhân vật nổi bật khác nữa của Thời Kỳ Đại Nạn. Con thú này cộng tác mật thiết với con thú thứ nhất, thậm chí tổ chức một chiến dịch toàn quốc để thờ phượng con thú thứ nhất và thở phượng một hình tượng khổng lổ tượng trưng cho hoàng đế Lamã. Con thú thứ nhì lên từ đất hay từ xứ. Nếu đang xét đến xứ Ysơraên, thì lãnh tụ này hầu như chắc chắn là một người Do Thái. Hắn là một Tiên Tri Giả (xem 16:13; 19:20; 20:10). Nó có hai sừng như sừng chiên con, tạo ra bộ dạng mềm mại và vô hại, nhưng cũng gợi ý rằng hắn mạo nhận là Chiên Con của Đức Chúa Trời. Nó nói như con rồng, cho thấy nó được thúc giục và ban quyền năng trực tiếp từ Satan.
13:12-14 Nó cũng dùng mọi quyển phép của con thú trước, nghĩa là hoàng đế Lamã ban cho hắn quyền vô hạn để thay mặt mình hành động. Nó có quyền năng siêu nhiên, thậm chí khiến lửa từ trời giáng xuống. Đương nhiên, mục đích các phép lạ của hắn là để lừa dối dân chúng đi thờ phượng một con người như thờ phượng Đức Chúa Trời.
13:15 Hắn ban sức sống cho bức lượng lớn, là sự gớm ghiếc hoang tàn, để bức tượng đó có thể thực sự nói được. Hình phạt cho việc không chịu thờ phượng bức tượng chính là sự chết.
13:16 Con thú thứ nhì khăng khăng bắt dân chúng tỏ lòng trung thành đối với hoàng đế Lamã bằng cách chịu ghi dấu của con thú trên tay hữu hoặc trẽn trán.
13:17 Ngoài dấu hiệu này, con thú còn có một danh và một con số thần bí. Nếu một người không chịu mang dấu, danh hoặc số cứa con ỉhú, thì người ấy không thể mua hoặc bán gì cả. Đây là nỗ lực dùng phương tiện kinh tế để ép buộc con người từ bỏ Đấng Christ mà thờ lạy hình tượng. Đây sẽ là một thử nghiệm kinh khiếp,
nhưng tín hữu thật thà chết hơn là chối Cứu Chúa của họ.
13:18 Số của con thú là 666. Sáu là con số của con người. Sự kiện số này kém hơn số bảy một đơn vị cỏ thể gợi ý rằng con người đã thiếu hụt sự vinh hiển hoặc sự ữọn lành của Đức Chúa Trời. Ba con số sáu là một bộ ba của điều ác.
Một ữong những thắc mắc lớn nhất nảy sinh từ đoạn 13 ấy là Antichrist là con thú thứ nhất hay con thú thứ nhì. Về cơ bản, lập luận ủng hộ con thú thứ nhất là Antichrist ấy là: hắn khăng khăng đòi người ta thờ phượng mình như Đức Chúa Trời. Những người xem con thú thứ nhì là Antichrist nói rằng không người Do Thái nào sẽ chịu chấp nhận một người ngoại bang làm Đấng Mêsỉa, và vì con thú thứ nhì là một người Do Thái, nên bởi đó hắn hẳn phải là Đấng Mêsia giả.
14:1 Đến đây thì thấy Chiên Con đứng trên núi Siôn với mười bốn vạn bốn ngàn người đi theo, hết thảy đều được đóng ấn trên trán. Câu này nhìn hướng tới thời điểm Chúa Jêsus sẽ ưở lại ưần gian và đứng ưên Giêrusalem cùng với nhóm tín hữu từ tất cả mười hai chi phái của Ysơraên. Mười bốn vạn bốn ngàn người này cũng chính là những người được nhắc đến Ương đoạn 7. Giờ đây họ sắp bước vào vương quốc của Đấng Christ.
14:2,3 Giăng nghe tiếng nhạc đến từ trời như tiếng của nhiều luồng nước lớn, và giống như tiếng sấm lớn, giống như tiếng đàn cầm mà người đánh đàn đang gảy. Chỉ có mười bốn vạn bốn ngàn người kia học được bài ca đù mà thôi.
14:4,5 Những người này được mô tả là những người đồng trinh, tức những người chưa làm ô uế mình với đàn bà. Họ đã giữ mình khỏi sự thờ lạy hình tượng và gian dâm kinh khiếp của thời kỳ đó và đã theo Chiên Con với lòng vâng lời và tận hiến không nghi ngờ vào đâu được. Pentecost nói rằng: "Họ được gọi là: 'trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và cho Chiên Con,' có nghĩa họ là những người đầu tiên trong mùa gặt của Thời Kỳ Đại Nạn và sẽ bước vào thiên hy niên để ở ưên đất ương thiên hy niên."25 Họ không chấp nhận lời dối ữá của Antichrỉst - tức là lời tuyên bố một con người lại đáng được người ta thờ phượng. Về lời tuyên xưng Đấng Christ cách vững vàng, họ không bị một dấu vết hoen ố nào.
14:6,7 Một vị thiên sứ bay giữa ười mang theo Tin Lành đời đời dường như tương xứng với Mathiơ 24:14: "Tin lành nẩy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến." Đề tài của Tin Lành được nêu ưong câu 7. Con người được truyền lịnh phải kính sợ Đức Chúa Trời thay vì kính sợ con thú; tôn vinh Ngài thay vì tôn vinh các thần tượng; và thờ phượng Ngài thay vì thờ phượng một con người. Đương nhiên, chỉ có một Tin Lành duy nhất - là Tin Lành về sự cứu rỗi qua đức tín nơi Đấng Christ. Nhưng cỏ nhiều điểm nhấn mạnh khác nhau ương các định kỳ khác nhau. Trong Cơn Đại Hoạn
Nạn, Tin Lành sẽ tìm cách khiến con người xây bỏ việc thờ lạy con thú và chuẩn bị họ cho vương quốc của Đấng Christ ữên đất.
14:8 Vị thiên sứ thứ nhì công bố sự sụp đổ của Babylôn. Điều này báo trước đoạn 17 và 18. Babylôn tượng trưng cho Do Thái giáo bội đạo và Cơ Đốc giáo giới bội đạo, mà bấy giờ sẽ là một tập đoàn tôn giáo và thương mại khổng lồ đặt các trụ sớ tại Rome. Mọi dân tộc sẽ say rượu tà dâm thạnh nộ của nó.
14:9,10 Chúng ta có thể ấn định thời điểm lời công bố của thiên sứ thứ ba là ở vào giữa Cơn Đại Nạn, và cũng chính là lúc bắt đầu Cơn Hoạn Nạn Vĩ Đại. Vị thiên sứ này cảnh cáo ai đồng ý thờ lạy con thú dưới bất kỳ hình thức nào của nó thì đều sẽ chịu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời hiện nay và đời đời. Chén rượu thạnh nộ của Ngài sẽ rót xuống đất ưong nửa cuối Cơn Đại Nạn. Nhưng đó chỉ là tiên vị những nanh vuốt của địa ngục đời đời, là nơi người vô tín sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm sính.
14:11 Câu này nhắc chúng ta nhớ địa ngục có sự hình phạt đời đời và có ý thức. Kinh Thánh không hề dạy rằng những kẻ ác chết đi thì sẽ bị tận diệt. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lẽn đời đời, và cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ.
14:12 Đây sẽ là lúc thánh đổ được kêu gọi kiên nhẫn chịu đựng sự hung bạo của con thú, để vâng lời Đức Chúa Trời bằng cách không chịu thờ lạy con người hoặc một hình tượng, và để giữ vững lời tuyên xưng đức tin của mình nơi Chúa Jêsus. số phận cuối cùng của kẻ ác (câu 9-11) được dùng để khích lệ người trung tín bền đỗ chịu đựng.
14:13 Những tín hữu nào chết trong thời kỳ này thì sẽ không bị mất những phước hạnh của vương quốc thiên hy niên. Con người nói: "Phước thay cho những người sống." Đức Chúa Trời phán: "Phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa." Và "Việc làm của họ theo sau họ." Mọi việc đã làm cho Đấng Christ và nhân danh Ngài làm cho người khác đều sẽ được ban thưởng dồi dào - mọi sự nhân từ, những lễ vật hy sinh, sự cầu nguyện, nước mắt và lời làm chứng.
14:14 Nếu chúng ta so sánh đoạn này với Mathiơ 13:39-43 và 25:31-46, chúng ta học được rằng mùa gặt của đất xảy ra vào sự hiện ra Lần Thứ Nhì của Chúa chúng ta. Tại đây, Kinh Thánh nói Ngài là Đấng thực hiện công việc gặt; trong Mathiơ 13:39, các thiên sứ là những con gặt. cả hai đều đúng; Đấng Christ thực sự gặt qua tác nhân là các thiên sứ.
ở đây, ta thấy Đấng Chrỉst giáng xuống trên đám mây trắng,... đẩu đội mão triều thiên vàng, tay cẩm lưỡi liềm bén.
14:15 Một thiên sứ đến từ đền thờ kêu Ngài quăng lưỡi liềm xuống vì giờ gặt hái và mùa màng dưới đất đã chín rồi. Đừng nên xem đây là một mệnh lệnh; thiên sứ không có quyền ra lệnh cho Đức Chúa Trời. Đúng hơn, đây là lời yêu cầu khẩn thiết hay là một thông điệp được chuyển tiếp đến từ Đức Chúa Cha.
14:16 Có hai cách hiểu về mùa gặt thứ nhất này. Trước hết, có thể mùa gặt này mô tả việc gom góp các tín hữu ương Cơn Đại Nạn để bước vào thiên hy niên. Theo quan điểm này, mùa gặt này sẽ tương ứng với hạt giống tốt của Mathiơ 13, tức là những con cái của nước Ười. Hoặc có thể đây là mùa gặt của sự đoán xét Nếu vậy, những đối tượng chịu đoán xét sẽ là dân ngoại bang, vì Ysơraên dường như được xét đến ương mùa gặt kế tiếp (câu 17-20).
14:17 Giờ đây bản ký thuật quay sang những cơn đoán phạt kinh khiếp sau cùng sẽ giáng ưên phần dân Ysơraên vô tín, là nho ở dưới đất (xem Thi Thiên 80:8; Êsai 5:1-7; Giêrêmi 2:21; 6:9). Một thiên sứ ở đền thờ trên trời đi ra, cầm một lưỡi liềm bén.
14:18 Một vị thiên sứ khác nứa báo hiệu bắt đầu gặt. Thiên sứ này có quyển cai trị lửa, và điều này có thể làm biểu tượng cho sự đoán phạt sắp xảy đến.
14:19 Nho chín được gom lại và ném vào thùng lớn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Công việc đạp nho trong tiến trình làm rượu nho được sử dụng ở đây như một hình ảnh tượng trưng về sự đoán phạt nghiền nát.
14:20 Mùa hái nho này xảy ra bên ngoài thành Giêrusalem, có lẽ ương trũng Giôsaphát. Sự tàn sát sẽ lớn đến nỗi huyết chảy thành suối dài 180 dặm và ngập đến khớp ngựa. Suối huyết này sẽ chảy từ Giêrusalem cho •rén phía nam Êđôm.
15:1 Một điểm khác nữa ồ trẽn trời liên quan đến bảy thiên sứ cẩm bảy tai nạn sau cùng, là những tai nạn khi giáng xuống sẽ đánh dấu sự hoàn tất cơn thạnh nộ Đức Chúa Trời. Từ
đây, chúng ta biết mình hiện đang hướng đến kỳ cuối cùng của Cơn Đại Nạn.
15:2 Giăng nhìn thấy một đoàn người rất đông trên ười, đứng bên biển bằng pha lẽ lộn với lửa. ông nhận ra họ là những người không chịu thờ lạy con thú hay hình tượng của nó. Rõ ràng, vì cớ đó, họ đã chịu tuân đạo.
15:3,4 Nhưng giờ đây họ ở trên ười, hát bài ca Môise... và bài ca Chiên Con, được sáng tác hầu như hoàn toàn bằng những câu trích từ Cựu Ước. Họ làm chứng về sự công bình Ương những đoán phạt của Đức Chúa Trời khi báo trước điều Ngài sắp thực hiện đối với những kẻ đã giết họ trên đất. Họ ca ngợi Đức Chúa Trời toàn năng về những công việc và đường lối của Ngài. Trong văn mạch, điều này nói đến những hành động đoán xét của Ngài, dầu vậy, đương nhiên có thể áp dụng cho toàn bộ công việc và đường lối của Ngài. Vua của các thánh đổ (bản Việt Ngữ ghi là "Hỡi vua của muôn đời") nên hiểu là vua của các dân (chú thích lề của bản NKJV).26
Bài ca Môỉse ca tụng việc Đức Chúa Trời cứu dân Ngài thoát khỏi ách nô lệ ương xứ Êđíptô. Bài ca Chiên Con tán dương sự giải thoát cuối cùng khỏi Satan và mọi kẻ thù của nếp sống thuộc linh. Như vậy, đúng như A. T. Pỉerson đã nói lên rất phù hợp: "Chúng đánh dấu hai ranh
giới của lịch sử Cứu Chuộc, và ở giữa đó là toàn bộ lịch sử dân sự được chuộc của Đức Chúa Trời."27
Những sự đoán phạt của Đức Chúa Trời giáng trên đất đã chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết. Chứng sẽ khiến mọi dân tộc kính sợ, ngợi khen danh Ngài và đến thờ lạy Ngài.
15:5 Sau những sự này, Giăng nhìn thấy nơi thánh của đền tạm chứng cớ trên trời mở ra. Dường như đây là thực thể trên ười mà đền thờ tiên đất này là một mẫu hay bản sao của nó (Hêbơrơ 9:23). Câu này nói đặc biệt đến Nơi Chí Thánh.
15:6 Bảy vị thiên sứ xuất hiện, mặc áo gai trong sạch rực rỡ, và ngang ngực thắt đai vàng. Điều này nói lên họ được trang bị sẵn để thi hành sự đoán phạt công bình để bởi đó Đức Chúa Trời sẽ được tôn vinh. Những thiên sứ này sắp giáng bảy tai vạ chót xuống đất.
15:7 Một trong bốn sanh vật ữao cho mỗi thiên sứ một cái bát. Những bát này chứa những cơn đoán phạt cuối cùng của nửa cuối Cơn Đại Hoạn Nạn làm hại đến mọi kẻ thù của Chúa, chứ không phải chỉ một phần ưong họ mà thôi.
15:8 Sự kiện không ai được vào đền ỉhờ cho đến chừng bảy tai vạ của bảy thiên sứ được làm trọn có thể nói lên rằng giờ đây, không một sự cầu thay của thầy tế lễ nào có thể trì hoãn cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời.
J. Những cơn Soán Phạt của Bảy Bát (Đoạn
1B)
16:1,2 MỘI tiếng lớn từ trong đền thờ ra, phán với bảy vị thiên sứ rằng hãy đi, trút bảy bát thạnh nộ của Đức Chúa Trời xuống đất. Những sự đoán phạt này tương tự với bản chất và diễn tiến các sự đoán xét của các ống loa, nhưng cường độ kinh khiếp hơn. Bát thứ nhất khiến ghẻ chóc dữ và đau phát ra ưên những người thờ lạy con thú và hình tượng nó.
16:3 Tai vạ thứ nhì biến nước của biển thành huyết, giống như huyết của người chết, và mọi sinh vật ừong biển đều chết hết.
16:4 Bát thứ ba khiến mọi nguồn nước đều biến ra huyết.
16:5,6 Đến lúc này, thiên sứ của các dòng nước binh vực công lý ưong những sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Con người hoàn toàn xứng đáng nhận lấy sự đoán phạt công bình cho những việc làm tội lỗi của chính họ. Họ đã làm đổ huyết quá chừng; giờ đây họ được ban thướng huyết để uống thay vì nước. Điểu đó thật là đáng lắm.
16:7 Bàn thờ chắc làm biểu tượng về linh hổn của các thánh đồ tuân đạo (6:9). Họ đã từ lâu kiên nhẩn chờ đợi những kẻ bắt bớ họ bị hình phạt.
16:8,9 Tai nạn thứ tư khiến con người bị cháy nắng khủng khiếp hay chịu những bức xạ từ mặt Ười. Tuy nhiên, điều này không khiến họ ăn năn. Thay vào đó, họ rủa sả Đức Chúa Trời vì cớ đã giáng lửa cháy nóng trên họ.
16:10,11 Thiên sứ thứ năm trút tai nạn tối tăm của mình ưên nước của con thú. Điều này làm tăng khốn khổ của con người vì họ không thể đi lại để được vơi dịu những hoạn nạn trước
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đó. Nhưng điều này vẫn không làm mềm lòng họ. Họ đã hoàn toàn kiên quyết thù địch Đức Chúa Trời.
16:12 Khi bát thứ sáu trút xuống, nước sông ơphơrát cạn khô, cho phép các đạo binh lừ Phương Đông tiến quân đến xứ Ysơraên.
16:13,14 Giăng thấy có ba tà thần giống như ếch nhái ra từ miệng con rồng, ... miệng thú, miệng tiên tri giả, là bộ ba giả mạo của Satan. Đây là những tà linh của ma quỉ, làm nhiều phép lạ để lừa dối các vua ưên khắp thế gian, và nhử họ vào trận chiến đỉnh điểm trong ngày lớn của Đức Chúa Trời Toàn Năng.
16:15 Khi nhắc đến ưận chiến ấy, Chúa thêm vào sự chúc phước đặc biệt ưên các thánh đồ của Cơn Đại Nạn, là những người đang trông đợi ngày tái lâm, và đã giữ mình thanh sạch khỏi sự thờ lạy hình tượng của thời đó. Ngài sẽ đến với người chưa được cứu như kẻ trộm, bất ngờ và gây mất mát.
16:16 Các đạo binh của thế gian sẽ nhóm lại tại một chỗ, theo tiếng Hẽbơrơ gọi là Hamaghêđôn. (Chú thích ngoài lề của bản NKJV là "Mêghỉđô").28 Địa danh này thương được liên kết với Đồng Bằng Esdraelon, có Mêghiđô ở rìa phía nam. Người ta ghi lại rằng Napoleon gọi đây 'à bãi chiến trường của thế giới, có nghĩa là một bãi chiến trường lý tưởng.
16:17 Ta thấy đây là bát đoán xét sau cùng được tỏ ra bới lời loan báo của thiên sứ thứ bảy: "Xong rồi!" Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đã hoàn tất đối với Thời Kỳ Đại Nạn.
16:18 Khi bát cuối cùng trút xuống, có những chấn động dữ dội Ương cõi thiên nhiên: những tiếng nổ lớn, chớp nhoáng, tiếng rẩm, sấm vang và động đài dữ dội đến nỗi chưa từng có như vậy.
16:19 Thành lớn Babylôn bị chia ra làm ba phần, uống cạn bát thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Ngài vẫn không quên tội thờ lạy thần tượng, sự tàn bạo, và rối loạn tôn giáo của thành này. Đồng thời, các thành của các dân ngoại bị san bằng.
16:20 Mọi đảo và mọi núi biến mất như những cuộn đất vậy.
16:21 Những cục mưa đá nặng một trăm pound (khoảng hom 45 kg) giáng xuống đất, nhưng loài người nói phạm đến Đức Chúa Trời thay vì ăn năn.
K. Sự Sạp Đổ Của Babylởn Lân (Đoạn 17,18) 17:1,2 Một trong bảy vị thiên sứ
mời Giăng chứng kiến sự phán xét con đại dâm phụ. Đây là hệ thống tôn giáo và thương mại vĩ đại đặt các trụ sớ tại Rome. Nhiều người tin đoạn 17 mô tả Babylôn tôn giáo và đoạn 18 mô tả phương tiện thương mại. Babylôn tôn giáo đương nhiên bao gồm Cơ Đốc giáo giới bội đạo, cả Tin Lành lẫn Công Giáo. Rất có thể nó tượng trưng cho một giáo hội công đồng. Để ý lời mô tả ở đây. Đại dâm phụ ngôi trên các dòng nước lớn, kiểm soát nhiều khu vực lớn của thế giới ngoại bang. Các vua trong thiên hạ đã phạm tội tà dâm với nó; nó đã dụ dỗ những lãnh tụ chính trị bằng mưu kế và sự thỏa hiệp cứa nó. Dân sự trong thế gian ƯỞ nên say sưa rượu tà dâm của nó; vổ
số người đã chịu ảnh hưởng gian ác của nó và rơi vào tình ữạng khốn khổ đến kinh khiếp.
17:3 Ta thấy giáo hội bội đạo ngồi trên lưng con thú sắc đỏ sậm. Trong đoạn 13, chúng ta đã thấy con thú này là đế quốc Lamã hồi sinh (và đôi khỉ là thủ lãnh của đế quốc đó). Con thú này mang đẩy những tên của sự phạm thượng, có bảy đầu và mười sừng.
17:4 Trong ít lâu, Hội Thánh giả này dường như thống trị đế quốc. Giáo hội này ngồi trong tình trạng thần thánh ưọn vẹn, mang những biểu tượng về sự giàu có lớn lao của mình và phô bày chén vàng đẩy những đổ gớm ghiếc và dâm uế.
17:5 Trên trán nó có ghi một danh bí ẩn: Babylôn lớn, là mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gớm ghẽ trong thế gian. Đây là giáo hội đã làm đổ huyết những Cơ Đốc nhân tuân đạo trải suốt nhiều thế kỷ, và hiện vẫn đang làm việc đó. Giáo hội ấy say huyết những người tuân đạo.
17:6 Cũng giống như nhiều người khác, Giăng lấy làm lạ khi nhìn thấy người đàn bà này, lúc ấy đang say huyết các thánh đồ. Điều này nói đến thánh đổ thuộc mọi kỷ nguyên Ưong lịch sử Hội Thánh, nhưng đặc biệt nói đến những người tuân đạo vì Đức Chúa Jêsus ưong Cơn Đại Nạn.
17:7,8 Thiên sứ này đề nghị giải thích cho Giăng sự mầu nhiệm của người đàn bà cùng con thú chở nó. Con thú Giăng thấy ở đây đã tổn tại (đế quốc Lamã đã hiện hữu Ưong quá khứ); bây giờ nó không còn nữa (nó đã tan rã và không còn hiện hữu với tư cách một đế quốc trên thế giới ngày nay); nỏ sẽ từ dưới vực sâu lẽn (nó sẽ xuất hiện trở lại trong hình thức ma quỉ đặc thù của nó); và đi đến chốn hư mất (cuối cùng nó sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn và chung cuộc). Sự hồi sinh của đế quốc này cùng sự xuất hiện lãnh tụ cỏ uy tín và đầy sức lôi cuốn của nó sẽ khiến thế giới vô tín lấy làm lạ.
17:9 Thiên sứ nói điều này đòi hỏi sự nghĩ ngợi có khôn ngoan. Bảy cái đẩu tức là bảy hòn núi mà người đàn bà ngồi lên. Lối giải thích truyền thống cho rằng dâm phụ này có các trụ sở đặt tại Rome, là thành phố được xây cất ưên bảy ngọn đồi.
17:10 Một số nhà giải kinh giải thích bảy vua này là bảy hình thức của chính quyền Lamã; những người khác giải thích họ là bảy hoàng đế theo nghĩa đen. Người khác nữa giải thích rằng các vua này tượng trưng các cường quốc ữên thế giới: Êdíptô, Asyri, Babylôn, Batư, Hylạp, Rôma, và đế quốc Lamã hồi sinh Ương tương lai.
17:11 Vị vua thứ ỉám này được nhận diện khác nhau như là thủ lãnh của đế quốc Lamã hồi sinh và Antichrist. Có lẽ ý nghĩa chính xác của lời tiên tri này sẽ không bao giờ rõ ràng hoàn toàn cho đến khi được ứng nghiệm.
17:12 Mười sừng có thể làm biểu tượng các vị vua ương tương lai, là những vua sẽ phục vụ dưới quyền con thú Lamã. Họ sẽ cai trị trong một giờ, tức là một khoảng thời gian ngắn ngủi (xem câu lOb).
17:13 Mười vua này đồng một lòng một ý ữao thế lực quyển phép mình cho con thú Lamã. Nói cách khác, mười quốc gia (hay mười chính quyền) dâng nộp chủ quyền quốc gia của mình cho hắn.
17:14 Đế quốc gồm mười nước này giao chiến với Chúa Jêsus khi Ngài tái lâm ưần gian vào cuối Cơn Đại Nạn. Nhưng họ đã gặp ưận Waterloo (trận chiến đẫm máu) của mình trong cuộc chiến này. Dầu Ngài là Chiên Con, Ngài cũng là Chúa của các chúa và Vua của các vua. Môn đổ Ngài là những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn và là những kẻ trung tín.
17:15 Thiên sứ tiếp tục giải thích các dòng nước Ưong câu Ì là các dân, các đoàn dân chúng, các nước và các thứ tiếng. Dâm phụ ngồi ưên các dòng nước theo ý nghĩa dâm phụ thống trị ưên đại đa số dân chúng.
17:16 Dường như đế quốc Lamã hồi sinh chịu để cho mình bị thống trị, hoặc ít nhất chịu ảnh hưởng bởi giáo hội dâm phụ này ưong ít lâu. Tuy nhiên, sau đó, nó sẽ lật đổ ách không thể chịu nổi này và tiêu diệt giáo hội dâm phụ kia. Dâm phụ bị ghét này sẽ bị lột Ưần, bị ăn nuốt và bị thiêu đốt bởi chính con thú mà dâm phụ đó đã ngồi lên trên.
17:17 Đức Chúa Trời ở đàng sau toàn bộ sự việc này. Chính Ngài là Đấng khiến các nước thống nhất dưới quyền con thú Lamã và sau đó quay ra chống dâm phụ. Hết thảy đều nhằm làm ứng nghiệm ý muốn tối thượng của Ngài.
17:18 Thành lớn đó chính là Babylôn Mầu Nhiệm, cai ữị trên các vua ở thế gian. Nhưng như chúng ta thấy, người đàn bà này có các trụ sở tại Rome.
18:1 Đoạn 18 chủ yếu là bài điếu ca, kỷ niệm sự sụp đổ của Babylôn. Như đã nói, điều này nói đến giáo hội dâm phụ, một giáo hội không những là hệ thống tôn giáo vĩ đại mà còn là giới thương mại vĩ đại nhất ưên thế gian. Dường như nó kiểm soát thị trường thế giới.
Khi một thiên sứ khác ở trên trời xuống báo tín này, dường như thể sự sáng soi rạng. Vinh hiển Người chiếu rực rỡ trên đất.
18:2 Babylôn lớn đã để xuống và đống đổ nát của nó trớ thành chỗ ở của ma quỉ, mọi tà thẩn, và mọi giống chim dơ dày đáng gớm ghiếc.
18:3 Nguyên nhân khiến Babylôn sụp đổ chính là sự bại hoại hoàn toàn của thành này đối với các dân và các nhà buôn của các nước ấy. Thành đã khiến mọi dân uống rượu dâm loạn buông tuồng của thành.
18:4 Một tiếng khác từ trẽn trời cảnh báo dân sự Đức Chúa Trời hãy ra khỏi hệ thống đã bị định đoạt số phận ngay ương đêm trước khi nó bị hủy hoại. Dự phần với nó cũng đổng nghĩa chịu chung những tai họa với nó.
18:5,6 Tội lỗi nó chất cao tày trời, và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó, và Ngài đang báo lại những tội ác đó. Thành sẽ bị báo gấp đôi những việc làm gian ác của mình, không phải từ tay dân sự Chúa, nhưng
từ vị thiên sứ được Chúa dùng làm công cụ báo thù.
18:7 Sự đau đớn khốn khó của nó sẽ tương xứng với cách ăn mặc lòe loẹt đầy tự cao và nếp sống xa xỉ của nó. Thành này nghĩ mình là một nữ vương, ngồi Ưên đỉnh của mọi sự và sẽ không phải chịu đau buồn.
18:8 Sự đoán phạt nó sẽ đến trong một ngày, và sẽ bao gồm sự chết, sự than khóc và đói kém. Chính Chúa là Đức Chúa Trời có quyền lực sẽ hành phạt nó bằng lửa.
18:9,10 Các vua thế gian sẽ than khóc vì sự thiêu cháy tình nhân ngày trước của họ. Tuy nhiên, sự than khóc của họ không phải là không ích kỷ. Họ đau buồn vì đã mất mát lạc thú và xa hoa. Đứng từ đàng xa, họ lấy làm lạ trước hình khổ của nó và cảnh đột ngột chấm dứt của thành.
18:11-13 Các nhà buôn than khóc chủ yếu vì hy vọng kiếm lợi của họ không còn nữa. Không ai mua hàng hóa của họ nữa.
Danh sách những sản phẩm Babylôn mua bán dường như bao gồm cả nền thương mại thế giới: các kim loại quý, nữ trang, vải vóc, gỗ, ngà voi, đồng, sắt, đá hoa cương, các chất gia vị, các loại dầu thơm, rượu, dầu, ngũ cốc, gia súc, xe, thân thể (bản NKJV) và lỉnh hồn người ta. Cả giáo hội bội đạo lẫn thế giới thương mại đều phạm tội buôn bán linh hổn con người, giáo hội phạm tội bởi bán các bùa xá tội, v.v..., và thế giới thương mại phạm tội này bằng sự bóc lột.
18:14 Các nhà buôn này khi nói về hệ thống sa ngã kia thì than khóc rằng mọi món lời mà thành đó mơ ước đã tan biến, sự rực rỡ sang ương giàu có của thành đã đột ngột biến mất mãi mãi.
18:15,16 Giống như các vua, các nhà buôn đứng hoảng kinh, than khóc buồn rầu vì món lợi đó đã mất chỉ trong một giờ. Họ kể lại cảnh xa hoa ngày trước của thành, kể lại việc dân chúng đã mặc và trang sức sang trọng như thế nào.
18:17,18 Giờ đây toàn bộ sự sang trọng đó thình lình biến mất hết, và mối đe dọa của sự đau buồn lớn đang treo sát ưên đầu. Những người đi buôn bán trên mặt biển đều đứng cách xa và kêu lên: "Có thành nào đã được như thành lớn này ư?"
18:19 Họ lấy bụi rắc lên đầu, thương khóc than vãn về thành phố đã làm giàu cho công nghệ hàng hải của thế giới nay hóa thành đống hoang vu chỉ trong một giờ.
18:20 Nhưng đang khi mọi giọt nước mắt vô đạo kia tuôn rơi trên đất, thì ưên trời có sự vui mừng lớn. Cuối củng, Đức Chúa Trời đã xử cồng bình (bản NKJV là "báo thù") cho các thánh đổ Ngài (chú thích lề của NKJV), các sứ đổ, và các tiên tri. Ngài đã đoán xét Babylôn vì cách thành này đối đãi với dân sự Ngài.
18:21 Một thiên sứ rất mạnh ném một hòn đá như cối xay lớn xuống biển, một hình ảnh sinh động về số phận cuối cùng của Babylôn.
18:22 Âm thanh những hoạt động ngày trước của thành, dầu đó là âm nhạc, công xưởng, hay xay cối, thảy đều im lặng mãi mãi.
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18:23 Mọi ánh sáng đều bị dập tắt và sự vui mừng hoan hỉ của lễ cưới chẳng bao giờ có lần nữa. Vì sao vậy? Vì những lãnh đạo của Babylôn đã lừa gạt mọi nước bằng tà thuật của họ.
18:24 Babylôn đã phạm tội với huyết của các thánh đồ Đức Chứa Trời, huyết của mọi tín hữu đã bị giết vì cớ đức tín họ. Giờ đây Ngài đang báo ưả đầy đủ cho thành này.
L. Sự Hiện Bẩn Cùa Bâng CtiPisỉ Và vương Quác Thiên Hy Niên Cùa Ngài (19:1 - 20:9)
19:1 Sau những sự đó, Giăng nghe tiếng của một đoàn người đông lắm trên trời, họ đang ca ngợi Chúa về sự trừng phạt công nghĩa của Ngài ưên đại dâm phụ. Bài ca tôn vinh xưng Ngài là Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ỉa, và sự cứu chuộc, vinh hiển, và quyển phép đều thuộc về Ngài.
19:2 Điều này minh chứng Ngài có quyền hủy diệt đại dâm phụ. Chính các thuộc tánh chân thật và công bình của Ngài khiến Ngài phải hình phạt đại dâm phụ vì cớ sự dâm loạn của nó và tội tàn sát đẫm huyết tôi tớ Ngài.
19:3 Luồng khói đời đời bốc lên từ giàn thiêu xác này làm bật lên tiếng kêu "Alêlugỉa!" hay câu "Ngợi Khen Chúa" lần thứ nhì.
19:4 Hai mươi bốn trưởng lão cùng bốn con sinh vật đổng loạt kêu lớn, "Amen!" và "Alêlugỉa!" từ tận đáy lòng.
19:5 Một tiếng kêu từ ngôi đến mời gọi mọi tôi tớ Đức Chúa Trời cùng tham gia tôn vinh Chúa vì Ngài đã tiêu diệt Babylôn gớm ghiếc kia.
19:6 Một bài ca khác vang lên ưên trời, tiếng nghe lớn như "tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ." Tiếng "Alêlugia" rền vang để chúc mừng quyền tể trị của Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là Đấng toàn năng!
19:7,8 Cơn Đại Nạn đã qua, Babylôn đã bị đoán phạt. Giờ đây lễ cưới Chiên Con đã tới. Hội Thánh, là vợ của Đấng Christ, đã sửa soạn sẵn cho dịp tiện vui sướng rộn ràng tâm linh này. Vợ của Ngài được mặc áo sáng láng tỉnh sạch bằng vải gai mịn, và điều này được giải thích là biểu tượng về công việc công bình của các thanh đổ.29
19:9 Một thiên sứ truyền Giăng viết lời chúc phước cho mọi người nào được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con. Hội Thánh là Tân Nương trên ười; những người được mời dự tiệc là số những người được chuộc còn lại. Thiên sứ này nhấn mạnh tầm quan trọng của lời chúc phước bằng cách quả quyết nó đại diện những lời chân thật của Đức Chúa Trời.
19:10 Giăng sấp mình xuống chân thiên sứ để thờ phượng, nhưng bị cấm làm như vậy. Chỉ một mình Đức Chúa Trời mới là Đấng xứng đáng được thờ phượng. Thiên sứ là bạn tôi tớ của Giăng và của mọi người nào cùng giữ lời chứng của Đức Chúa Jêsus. Sau đó thiên sứ nói thêm: "Vì sự làm chứng cho Đức Chúa Jêsus là đại ý của lời tiên tri." Câu này có nghĩa mục đích thật của lời tiên tri là để làm chứng cho Thân VỊ và công tác của Chúa Jẽsus. c. c. Ryrie nói rằng: "Lời tiên tri nhằm tiết lộ nét đáng yêu của Chúajêsus."30
Thiên sứ này muốn loài người thờ phượng Đức Chúa Con, là Đấng mà thiên sứ ấy đang làm chứng cho.
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19:11 Cuối cùng, chúng ta đến với biến cố mà phần còn lại của sách này đang hướng tới, là sự hiện đến ưần gian đầy vinh hiển của Đấng Christ để diệt mọi kẻ thù Ngài và thiết lập vương quốc Ngài. Đây không phải là Sự Cát Hội Thánh Lên; trong Sự cất Lên, Đấng Christ đến chốn không trung để tiếp rước các thánh đồ Ngài. ở đây, Ngài đến đất này cùng với các thánh đổ Ngài.
Để ý lời mô tả Chúa chúng ta. Ngài đang cưỡi ưên con ngựa bạch; hiển nhiên, đây là con ngựa chiến vì Ngài đến để chinh phục những kẻ thù Ngài. Danh xưng của Ngài là Đấng Trung Tín và Chân Thật. Ngài trung tín với những lời hứa của Ngài và chân thật trong bản tánh Ngài. Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến dấu. Ngài chỉ có thể cai trị ưên vương quốc mà nơi đó thần dân sẵn sàng sống dưới quyền cai ưị của sự công bình. Do đó, trước hết Ngài phải dẹp bỏ mọi điều nào đã phạm đến sự công bình.
19:12 Mắt Ngài như ngọn lửa, gợi
lên quyền năng xuyên thấu ương sự đoán xét của Ngài. Ngài có thể phát hiện mọi sự phản loạn và vô tín. Trên đẩu Ngài có nhiều mão triều thiên. Những người khác có thể đội mão triều thiên chiến thắng, nhưng Kinh Thánh nói chỉ một mình Chúa Jêsus là Đấng đội mão triều thiên nhà vua. Ngài có một danh ghi khắc ưên đó mà ngoài Ngài không ai biết được. Có nhiều lẽ mầu nhiệm liên quan đến thân vị của Đấng Christ mà sẽ không một tạo vật nào hiểu nổi.
19:13 Ngài mặc áo nhúng trong huyết, không phải là huyết Ngài đã tuôn đổ trên thập tự giá tại đồi Gôgôtha, nhưng là huyết những kẻ thù mà Ngài giày đạp trong thùng ép nho của cơn thạnh nộ Đức Chúa Trời. Ngài được xưng bới danh là "Lời Đức Chúa Trời." Một uLời"\ằ phương tiện để diễn tả ý tưởng. Trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã diễn tả chính Ngài cách đầy ưọn cho loài người.
19:14 Đi theo Ngài là các đạo binh trên trời, hết thảy đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, và cưỡi ngựa bạch. Rõ ràng, các đạo binh này hợp bởi các thánh đồ, nhưng điều đáng lưu ý là họ không bị bắt buộc phải chiến đấu. Chính Đức Chúa Jêsus đánh bại kẻ thù Ngài mà không cần sự trợ giúp nào.
19:15 Từ miệng Ngài ra mộỉ thanh gươm bén, và Ngài sẽ đùng nó đánh các dân. Ngài đến cai trị họ bằng một cây gậy sắt và giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng.
19:16 Trên áo tơi và trẽn đùi Ngài, có để một danh là:
VUA CỦA CÁC VUA VÀ CHÚA CỦA CÁC CHÚA.
Chúa Jêsus của chúng ta là Vua Tối Cao; mọi vua khác đều phải phục quyền tể trị của Ngài.
19:17,18 Tiệc lớn của Đức Chúa Trời (chú thích lề của NKJV) là sự tiêu diệt những kẻ thù còn sót lại của Đức Chúa Trời trước khi vương quốc được thiết lập. Chim kên kên được nhóm hiệp lại để dự tiệc đó! Chúng sẽ ăn
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xác những người bị Chúa giết - là người thuộc mọi tầng lớp xã hội, những người nhố và lớn.
19:19,20 Với nỗ lực tuyệt vọng để ngăn Đấng Christ nắm quyền tể trị (Thi Thiên 2), con thú kết liên minh với những quân đội của thế gian đặng tranh chiến với Chúa và chống lại đạo binh của Ngài. Nhưng đó chỉ là nỗ lực vô ích. Cả con thú lẫn tiên tri giả đều bị bắt, cả hai đều còn đương sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng.
19:21 Số người nổi loạn còn lại bị giết bởi gươm của Chúa, xác họ cung cấp những thỉ thể thối rữa dồi dào cho lũ kên kên. "Gươm" ám chỉ Lời Đức Chúa Trời (xem Ềphêsô ố: 17; II.Têsalônica 2:8; Hêbơrơ 4:12; Khải Huyền 1:16; 2:12,16).
Điều này đưa chúng ta đến với kết thúc Com Đại Hoạn Nạn.
20:1 Trước khi Thiên Hy Niên khai mạc, Satan phải bị khống chế. Để thực hiện việc này, một thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa của vực sâu và một cái xiểng lớn.
Trên một phương diện, Chúa chúng ta đã ưói Satan khi Ngài đến trần gian (Mathiơ 12:29). Vì vậy đây là một phương diện khác nữa trong việc Ngài ưói buộc Satan.
20:2 Vị thiên sứ này bắt Satan và xiềng nó lại trong một ngàn năm. Giăng kể ra bốn tên của kẻ cám dỗ này: con rồng, con rắn, Ma Quỉ (kẻ kiện cáo), và Satan (kẻ thù nghịch).
2Ữ:3 Trong Thiên Hy Niên kẻ thù chính sẽ bị nhốt vào vực sâu không đáy. Vực sâu này bị niêm phong để
Satan không đi ra lừa dối các dân được nữa. Đến cuối Thời Trị Vì của Đấng Christ, Saỉan sẽ được thả ra chuẩn bị cho cuộc phản nghịch ngắn ngủi cuối cùng của nó (câu 7-10).
20:4 Giờ đây Giăng thấy những người ngồi ưên ngai và có quyền cai trị. Đây là những thánh đồ của Thời Đại Hội Thánh, là những người đồng cai trị với Đấng Chrỉst trong tư cách Tân Nương của Ngài. Giăng cũng nhìn thấy đoàn người tuân đạo, là những người không chịu nhận dấu của con thú. Đây rõ ràng là các thánh đồ của Cơn Đại Nạn, là những người đã chết vì cớ đức tín mình. cả hai nhóm người này sẽ đồng trị vì VỚI Đấng Christ ưong thời đại hoàng kim của bình an và thịnh vượng.
20:5 Phải hiểu phần thứ nhất của câu 5 như một phần chú thích. Những kẻ chết khác nói đến những người vô tín của mọi thời đại, là những người sẽ được sống lại vào cuối Thiên Hy Niên để ứng hầu trước Sự Xét Đoán của Ngai Trắng Và Lớn.
Câu "Ây là sự sống lại thứ nhất" chỉ ngược trỗ về câu 4. Sự sống lại thứ nhất không phải là một biến cố duy nhất. Nó mô tả sự sống lại của người cồng bình tại nhiều thời điểm khác nhau. Nó bao gồm sự sống lại của Đấng Christ (I.Côrinhtô 15:23), sự sống lại của những người thuộc về Đấng Christ khi Ngài cất Hội Thánh lên (I.Têsalônica 4:13-18), sự sống lại của hai nhân chứng phơi thây ưên các đường phố (Khải Huyền 11:11), và sự sống lại của các thánh đồ trong Cơn Đại Nạn tức những người được mô tả
tại đây (cũng xem Đanỉên 12:2a). Nói cách khác, sự sống lại thứ nhất bao gồm sự sống lại của Đấng Christ và của mọi tín hữu thật, dầu họ được sống lại tại nhiều thời điểm khác nhau. Sự sống lại này diễn ra thành nhiều giai đoạn.
20:6 Những người được dự phần trong sự sống lại thứ nhất được phước thay, vì sẽ không có mặt Ương sự chết thứ nhì, là khỉ mọi người vô tín đều sẽ bị quăng xuống hồ lửa (câu 14). Tín hữu thật sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng được trị vì với Ngài trong một ngàn năm.
20:7,8 Khi hạn ngàn năm mãn rồi, quỉ Saỉan sẽ được thả khỏi chốn giam cầm, và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất để lừa dối các dân đang thù địch với Đấng Christ, ở đây được gọi là dân Gót và Magót. Đừng nên lẫn lộn câu nói đến Gót và Magót ở đây với câu tương tự ữong Exêchiên đoạn 38 và 39. Trong Êxêchiên, Magót là vùng đất lớn ở phía bắc Ysơraên, và Gót là vua của xứ đó. Tại đây, những chữ này chỉ đến các dân ưên thế gian nói chung. Trong Êxê chiên, khung cảnh là trước Thiên Hy Niên; ở đây khung cảnh là sau Thiên Hy Niên.
20:9 Sau khi tuyển đạo binh gồm những người phần nghịch và vô đạo, ma quỉ tiến quân về Giêrusalem, là thành yêu dấu. Nhưng lửa từ Đức Chúa Trời (bản NKJV) giáng xuống thiêu đốt những toán quần này.
M. Đoán Xét Satan Và Mọi Người Khăng Tin Chúa (20:10-15)
20:10 Chính ma quỉ bị ném vào hổ lửa để ở chung với con thú và tiên tri giả.
Dường như thật ngạc nhiên vì Satan lại có thể tụ tập đạo binh những người vô tín vào cuối Thiên Hy Niên. Tuy nhiên, nên nhớ rằng mọi ưẻ em sinh ra ương Thời Trị Vì Của Đấng Christ đều sẽ được sinh ra Ương tội lỗi và sẽ cần được cứu rỗi. Không phải tất cả mọi người đều tiếp nhận Ngài là vị vua hợp pháp, và những người này sẽ tản lạc ừên khắp đất, cố gắng đi càng xa thành Giêrusalem càng tốt.
Lưu ý con thú và tiên tri giả vẫn ở ưong địa ngục sau một ngàn năm này. Điều này phản bác giáo lý về sự tuyệt diệt, cũng giống như câu tuyên bố "chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời."
20:11 Tiếp theo, chúng ta được giới thiệu về sự đoán xét tại Ngai Lớn Và Trắng. Lớn vì cớ nhiều vấn để liên quan, và trắng vì sự Ươn lành và thanh sạch của những phán quyết được ban ra. Chúa Jêsus đang ngồi với tư cách Quan Án (Giăng 5:22, 27). Cụm từ trước mặt Ngài trời đất đểu trốn hết cho thấy sự đoán xét này xảy ra Ương cõi đời đời, sau khi hủy diệt cõi thọ tạo hiện nay (II.Phierơ3:10).
20:12 Những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đều đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là những người vô tín thuộc mọi thời đại. Có hai bộ sách được mồ ra. Sách Sự sống ghi tên tất cả mọi người đã được chuộc bởi huyết báu của Đấng Christ. Các quyển sách khác chứa đựng hồ sơ chi tiết về những việc làm của người chưa được cứu.
Không ai ừong số người ứng hầu trước tòa đoán xét này được ghi tên ữong Sách Sự sống. Chính sự kiện tên người không có Ương Sách Sự Sống đã xử đoán người rồi, nhưng hồ sơ những công việc gian ác của người quyết định mức độ hình phạt dành cho người.
20:13 Biển sẽ trả lại thây của những người đã từng bị chôn ương biển. Mồ mả, ở đây được tượng trưng bởi Sự Chết, sẽ giao lại những thi thể của mọi người chưa được cứu đã được chôn từ xưa nay. Âm Phủ sẽ giao lại lỉnh hồn của mọi người đã chết ưong sự vô tín. Những thỉ thể và linh hồn này sẽ tái hiệp với nhau để ứng hâu trước mặt Quan Án.
Sẽ có nhiều mức độ ban thướng khác nhau ừên Thiên đàng thể nào, thì cũng sẽ có nhiều mức độ hình phạt khác nhau trong địa ngục thể ấy. Điều này sẽ căn cứ trên những việc làm của họ.
20:14 Khi chúng ta đọc thấy Sự Chết Và Âm Phủ bị quăng xuống hồ lửa, điều đó muốn nói đến toàn vẹn thân vị: linh, hồn và thân thể. Câu Kỉnh Thánh này giải thích rằng đây là sự chết thứ hai, và chú thích ngoài lề của bản NKJV ghi thêm "hổlửa."
Có sự khác nhau giữa Âm Phủ và địa ngục. Đối với những người chưa hoán cải đã qua đời, Âm phủ là tình trạng không có thân thể của sự hình phạt cỏ ý thức. Đây là kiểu hồ chứa, một tình trạng trung gian, tại nơi đó họ chờ Sự Đoán Xét của Ngai Lớn Và Trắng.
Đối với những tín hữu đã chết, Âm phủ là ừạng thái đẩy phước hạnh không có thân thể ưên Thiên đàng, chờ đợi sự sống lại và sự làm cho vinh hiển của thân thể. Khí Chúa Jêsus chết, Ngài đến Barađi (Luca 23:43), là nơi Phaolô xem tương đương với từng ười thứ ba (Il.Côrinhtô 12:2,4), là nơi ở của Đức Chúa Trời. Trong Công Vụ 2:27, tình ữạng không có thân thể của Chúa được gọi là Âm Phủ. Đức Chúa Trời không bỏ linh hồn Ngài trong Âm Phủ, nhưng mặc lấy cho một thân thể vinh hiển.
Địa ngục là ngục tù cuối cùng của những người gian ác đã chết. Đây cũng chính là hồ lửa, là Gehenna, và là sự chết thứ nhì.
20:15 Yếu tố quyết định tại cuộc đoán xét này chính là tên người ấy có được viết vào Sách Sự sống hay không. Thực ra, nếu tên được ghi vào Sách Sự Sống, người ấy đã là thành viên ữong sự sống lại thứ nhất rồi. Vì vậy, câu Kinh Thánh này chỉ áp dụng cho những người đang ứng hầu trước Ngai Lớn và Trắng.
N. Trời Mài Và Bất Mới (21:1-22:5)
21:1 Người ta thắc mắc không biết đoạn 21 và 22 chỉ đề cập đến Nước Đời Đời mà thôi hay hai đoạn này luân chuyển giữa Thiên Hy Niên và Nước Đời Đời. Vì Thiên Hy Niên và Cõi Đời Đời tương tự nhau ừên rất nhiều phương diện, nên không lấy gì làm ngạc nhiên nếu dường như chúng xuất hiện nhiều lần ương các tác phẩm của sứ đồ Giăng.
ỏ đây, Nước Đời Đời được gọi là trời mới và đất mới. Đừng lẫn lộn với ười mới và đất mới được mô tả ương Êsai 65:17-25. Trong Êsai nói đến
Thiên Hy Niên, vì tội lỗi và sự chết vẫn còn hiện diện. Tội lỗi và sự chết sẽ bị loại hoàn toàn khỏi Nước Đời Đời.
21:2 Giăng nhìn thấy thành thánh, là Giẽrusalem mới, từ trẽn trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẩn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Vì Kinh Thánh chưa hề nói thành này đã đáp xuống đất, nên sự kiện đỏ khiến một số người xem thành nay đang bay lượn ưên đất mới. Sự kiện tên các chi phái của Ysơraên ghi ưên các cổng thành cho thấy Ysơraên được chuộc sẽ được quyền vào thành, dẫu họ không phải là một phần của chính Hội Thánh. Sự phân biệt giữa Hội Thánh (người vợ mới, vợ Chiên Con, câu 9), Ysơraên (câu 12), và các dân ngoại bang (câu 24) vẫn duy trì từ đầu đến cuối.
21:3 Giăng nghe một thông báo từ trời đến rằng đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người và Ngài sẽ ở với chúng. Là dân sự của Đức Chúa Trời, họ sẽ vui hưởng mối thông công với Ngài gần gũi hơn cả mơ ước xưa nay. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng và làm Đức Chúa Trời của chúng (trong bản NKJV) Ưong mối quan hệ gần gũi hom và yêu dấu hơn.
21:4,5 Cụm từ "Đức Chúa Trời sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng" không có nghĩa sẽ có nước mắt Ưong Thiên đàng. Đây là lối nói của thơ ca cho biết sẽ không có nước mắt! Cũng sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca. Đối với dân sự Chúa, những điều này sẽ chấm dứt đời đời.
Đấng ngồi trẽn ngôi sẽ làm mới lại hết thảy muôn vật. Lời Ngài là trung tín và chân thật, và chắc chắn sẽ xảy ra.
21:6 Sự khai mạc Nước Đời Đời đánh dấu kết thúc các mục đích của Đức Chúa Trời dành cho đất mà chúng ta đang sống. Như Apha và ômẽga là mẫu tự đầu tiên và cuối cùng trong bảng mẫu tự Hylạp, thì Ngài cũng là Đấng Đẩu Tiên Và Cuối Cùng, là Đấng Tạo Hóa và Đối Tượng của cõi tạo vật, là Đấng khới đầu và là Đấng hoàn thành, là Đấng Đời Đời. Chính Ngài là Đấng ban nước sự sống (sự cứu rỗi) cách nhưng không cho mọi kẻ khát.
21:7 Chính Ngài là Đấng ban cho kẻ chiến thắng toàn bộ cơ nghiệp và một sự gần gũi tươi mới như giữa Cha và con. Như đã nói trước đây, người đắc thắng là người tín Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời (I.Giăng 5:5). Bởi đức tín, người ấy thắng hơn thế gian (I.Giăng 5:4).
21:8 Nhưng không phải tất cả mọi người đều là kẻ chiến thắng. Một số người là kẻ hèn nhát, sợ phải tuyên xưng Đấng Christ ra; một số là kẻ chẳng tín, không sẵn sàng tin cậy nơi Cứu Chúa của tội nhân; một số là tội nhân (cách viết ngoài lể của bản NKJV có ữong hầu hết các thủ bản - bản Việt Ngữ không có những chữ này), tức là những người nào vẫn còn ồ trong tội lỗi mình, cho dù có phạm vào những tội kinh khiếp được liệt kê ra ở đây hay không; những kẻ đáng gớm ghét, bị phú vào sự gian dâm đáng gớm ghiếc; kẻ giết người; là
những tay sát nhân hung ác và tàn bạo; kẻ dâm loạn, là kẻ phạm tội dâm dục và mọi hình thức khác của các tội tình dục; kẻ phù phép, những người giao thiệp với các tà linh; kẻ thờ thần tượng, lăng mạ Đức Chúa Trời bởi hành động thờ lạy các hình tượng; và mọi kẻ nói dối, là những kẻ luôn luôn lừa dối. Số phận cuối cùng của họ sẽ được định cho ở ương hồ lửa.
21:9 Một trong bảy vị thiên sứ dự phần ữong những phần đoán xét bằng bát mời Giăng xem chi tiết hơn nữa về thành Giêrusalem Mới, nơi thiên sứ này gọi là vợ mới cưới là vợ Chiên Con. Có thể câu Kinh Thánh ở đây nói thành Giêrusalem Mới là nơi ở của vợ mới này.
21:10,11 Được Thánh Linh cảm động và đưa lên trẽn một hòn núi lớn và cao, một lẩn nữa Giăng nhìn thấy Giẽrusalem từ trẽn trời xuống, rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời và chói sáng như viên bửu thạch đắt giá.
21:12,13 Thành ở giữa một bức tường cao lớn, có mười hai cửa, được vinh dự với mười hai thiên sứ và mang tên của mười hai chi phái Ysơraên. Mỗi Ba cửa hướng mặt về mỗi phương Ưên la bàn.
Con số mười hai được dùng hai mươi mốt lần ương sách Khải Huyền và bảy lần trong đoạn này. Người ta thường hiểu con số mười hai đại diện cho chính quyền hay sự quản trị.
21:14 Mười hai nền của các vách thành mang danh mười hai sứ đổ của Chiên Con. Có thể câu này nói đến sự kiện mười hai sứ đồ đã lập nền của Hội Thánh qua những lời họ đã dạy dỗ về Đấng Christ (Êphêsô 2:20).
21:15,16 Với một cây thước bằng vàng, vị thiên sứ này xác định thành khoảng chừng một vạn hai ngàn ếchtađơ (một ngàn tư đến một ngàn rưỡi dặm), bể dài, bể ngang và bề cao cũng bằng nhau. Cho dù thành giống như khối lập phương hay một kim tự tháp đi nữa, thành vẫn ưải rộng vượt ra ngoài biên giới của Ysơraên hồi sinh.
21:17 Vách thành dày một trăm bốn mươi cu đồ. Cụm từ "thước đo của loài người, và cũng là thước đo của thiên sứ" có nghĩa vị thiên sứ của câu Ọ và 15 sử dụng các đơn vị đo lường của con người.
21:18 Lời mô tả về vách thành (bích ngọc) - hay (ngọc thạch anh) và thành (vàng ròng), tuy chúng ta khó hình dung, nhưng được dùng để tạo hình ảnh về sự oai nghiêm và chói sáng. Lời mô tả này đã thành công ương mục đích đó.
21:19,20 Mười hai nền được ưang ưí bằng mười hai loại ngọc quý, tương tự với những loại ngọc Ưên bản đeo ngực của thầy tế lễ thượng phẩm để đại diện cho mười hai chi phái Ysơraên. Không thể xác định chính xác toàn bộ các loại ngọc quý này, cũng không thể xác định ý nghĩa thuộc lỉnh của chúng.
21:21 Mười hai cửa là mười hai hạt ngọc châu, dấu nhắc nhở Hội Thánh là hạt ngọc rất đắt giá đến nỗi Cứu Chúa đã bán hết thảy mọi điều Ngài có để được hạt ngọc ấy (Mathiơ 13:45,46).
Đường trong thành bằng vàng ròng, giống như thủy tỉnh trong suốt,
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và điều này nói đến sự vinh hiển không chút tì vít.
21:22,23 Một số điều không có ưong thành này. Không cần đến một đền thờ nào cả vì chính Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và Chiên Con đã ở đó. Không có mặt trời hoặc mặt trăng vì vinh hiển của Đức Chúa Trời soi sáng thành, và Chiên Con là ngọn đèn của thành.
21:24 Các dân ngoại sẽ thưởng thức vẻ đẹp của thành, và các vua trên đất sẽ đến quy vinh hiển cho Chúa.
21:25 Không có một cánh cổng nào đóng lại vì được an toàn ưọn vẹn và được tự do vào thành. Nơi đó không có ban đêm nữa; đây là xứ của ban ngày không nhạt phai.
21:26 Như đã nói, phú quý của các dân sẽ tuôn chảy về thành, tức là mọi vinh hiển và tôn trọng của họ.
21:27 Không một điều ô uế nào được phép vào đó, nhưng chỉ có những người đã được biên tên trong Sách Sự Sống của Chiên Con mà thôi.
22:1,2 Sông nước sự sống trong như lưu ly chảy từ ngai Đức Chúa Trời và từ ngai Chiên Con băng qua giữa đường phố. Trên hai bờ sông có cây sự sống cùng với mười hai loại trái của nó, không còn bị cấm nữa. Điều này gợi ý sự dự bị không dứt của Đức Chúa Trời cho mọi mùa. Những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân là lối nói theo nghĩa bóng, cho biết họ sẽ được chữa lành mãi mãi.
22:3-5 A. T. Pierson tóm tắt như
sau:
"Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa," tình trạng hoàn toàn không phạm tội;
"Ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở Ương thành," quyền cai ưị ưọn lành;
"Các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài," sự phục vụ trọn lành;
"Chúng sẽ được thấy mặt Chúa," sự thông công trọn lành;
"Và danh Chúa sẽ ở Ưên ưán mình," sự giống nhau ưọn lành;
"Đêm không còn có nữa," được hưởng phước ữọn lành;
"Và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt ười,"
"và chúng sẽ trị vì đời đời.," vinh hiển trọn lành;31
0. Những Lí! Cảnh Cáo, Yên ủi, Lãi Mời Và Lời Chúc Phước Kết Thúc (22:6-21)
22:6 Vị thiên sứ đang giải thích nhắc Giăng một lần nữa về tính đáng tín của mọi điều mà Đấng ấy đang bày tỏ. Chúa là Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài đặng tỏ cho tôi tở Ngài toàn cảnh những biến cố kíp phải xảy ra.
22:7 Đỉnh điểm, điểm cao nhất trong toàn bộ điều này, sẽ là Sự Hiện Ra vinh hiển của Cứu Chúa. Ngài bảo đảm cho chúng ta rằng Ngài đến mau chóng. Có thể điều này có nghĩa là mau chóng hoặc đột ngột, nhưng chắc là "mau chóng." Phước hạnh đặc biệt được ban cho mỗi người nào giữ những lời tiên tri này. Chúng ta có thể giữ lời tiên tri bằng cách sống Ưông đợi Ngài hiện đến.
22:8,9 Khi Giăng thấy và nghe những điểu đố, ông sấp mình xuống dưới chân thiên sứ, nhưng thiên sứ cấm ông làm như vậy. Vị thiên sứ này chỉ là một tạo vật; chỉ một mình Đức Chúa Trời mới đáng được thờ lạy.
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22:10 Giăng không được phép niêm phong những lời tiên tri ương sách này vì thì giờ ứng nghiệm đã gần đến. Niêm phong ở đây có nghĩa ưì hoãn sự tiết lộ.
22:11 Khi thời điểm ứng nghiệm đến, người nào không cổng bình sẽ ở nguyên ương thái độ không chịu ăn năn của họ. Kẻ ô uế sẽ không còn cơ hội thay đổi khi Chúa tái lâm trần gian. Nhưng người công bình sẽ tiếp tục sống công bình, và người thánh khiết tiếp tục sống thánh khiết.
22:12,13 Một lần nữa, Chúa công bố sự hiện đến mau chóng của Ngài, lần này kèm theo lời hứa ban thưởng cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Một lần nữa, Ngài xác định Ngài là Đấng Apha và ômẽga. Đấng đã tạo dựng muôn vật cũng chính là Đấng sẽ hạ màn trên sân khấu trần gian.
22:14 Có thể lý giải câu này là: "Phước cho người nào làm theo các điểu răn Ngài" hoặc "Phước thay cho những kẻ giặt áo mình" (chú thích lề). Cả hai cách lý giải trên đều không dạy sự cứu rỗi bởi việc làm, nhưng đúng hơn dạy rằng các việc làm là bông trái và bằng chứng của sự cứu rỗi. Chỉ những tín hữu thật mới được quyền đến cây sự sống và vào thành đời đời.
22:15 Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. "Những loài chó" ở đây có thể chỉ đến những nam mãi dâm (Phụctruyền Luậtlệ Ký 23:18), dân ngoại ô uế (Mathiơ 15:26), những người bắt chước Do Thái giáo (Phiìip 3:2).
22:16 Chúa sai thiên sứ Ngài đem sứ điệp này đến cho các Hội Thánh. Ngài gọi chính Ngài là Chồi và Hậu Tự của Đavít. Xét về thần tánh, Ngài là Đấng Tạo Hóa của Đavít; về nhân tánh, Ngài là Dòng Dõi của Đavít. Sao Mai Sáng Chói xuất hiện ừên bầu ười trước khi mặt trời mọc. Đấng Christ sẽ đến lần thứ nhất cùng với Hội Thánh ưong tư cách Sao Mai Sáng Chói, tức là vào lúc Sự cất Lên. về sau, Ngài sẽ đến ưần gian ương tư cách mặt ười công nghĩa mang theo sự chữa lành trong đôi cánh của Ngài (Malachi 4:2).
22:17 Có hai cách hiểu câu này. Thứ nhất, có thể đây là lời kêu gọi của Tin Lành vang lên khắp nơi, với Thánh Linh, vợ mới, và người nghe đang khuyên kẻ khác đến với Đấng Christ để được cứu rỗi. Hoặc ba lần dùng chữ "Hãy đến" đầu tiên có thể là những lời cầu xin Đấng Christ tái lâm, tiếp sau đó là hai lời mời những người chưa được cứu hãy đến với Ngài để nhận nước sự sông (là sự cứu rỗi) và bởi đó sẵn sàng chờ đón ngày tái lầm của Ngài.
22:18,19 Nếu con người thêm vào những điều được chép ương sách Khải Huyền này, họ sẽ chịu những tai nạn đã được mô tả Ương sách. Vì các đề tài trong sách này được quyện lẫn vào nhau ương khắp Kinh Thánh, nên trên thực tế, câu này lên án mọi cách sửa đổi Lời Chúa. Sự đoán phạt tương tự được công bố cho ai bớt điều gì trong những lời trong sách tiên tri này. Điều này không áp dụng cho những khác biệt nhỏ nhặt Ương lối
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giải nghĩa, nhưng áp dụng cho những tấn cồng thẳng thừng vào sự soi dẫn và tính hoàn chỉnh của Kinh Thánh. Hình phạt là số phận bị định đoạt đời đời. Đức Chúa Trời sẽ cài lấy phẩn họ về cây sự sống (chú thích lề của bản NKJV).32 Điều này có nghĩa người ấy sẽ không bao giờ được dự phần các phước hạnh của người hướng sự sống đời đời.
22:20 Sách Khải Huyền kết thúc với một lời hứa và một phước hạnh. Lời hứa ở đây là Đức Chúa Jêsus đến mau chóng. Như đã nói trước đây, câu này có nghĩa là "mau chóng" hoặc "thình lình." Hy vọng về sự tái lâm thình lình sẽ không đem lại sự tiên liệu và thức canh như là hy vọng về sự tái lâm mau chóng. Mỗi một người được chuộc đáp lại với niềm hy vọng phước hạnh này: "Amen, lạy Chúa Jẽsus, xỉn hãy đến!"
Sách Sáng Thế Ký là sách về những khởi nguyên thể nào, thì sách Khải Huyền cũng là sách về sự hoàn thành thể ấy. Các đề tài được giới thiệu Ưong sách thứ nhất được hoàn thành mỹ mãn ữong sách cuối cùng. Hãy lưu ý những điều sau đây:
sáng thể ký	khải huyền
TỈỄD diệt tPỪi và đất
í.l?0 Tì «ĩỡl đất   iliil lníi 2D:lĩÌ). (Sáng Thế Ký 1:1).       Tạo dựng tpSi mđl đất
	mới (Khải Huyên 21:1)
Bắt dẩn quyên cai trị   Satan bi quảng vào Bổ
của Satan trẽn đất   Lưa   (Khải Huyên
(Sáng Thê Ký 3:1- 7). 20:10).	
TỘI lãi vảo thí gian Tội lỉi bi trọc XDĨt (Sang THÍ Ký 3:1- 7).     (Khải HoyỂn 21:27).
Củng bí lời ráa sả trên Cít bò sự rủa sẳ (Khải
tạo vệt (Sáng 3:17-19).   Huyên 22:3).	
Bãi bô qnyển được lẩn Phục hổi quyển Mực
VỚI cay sự sống (Sáng đến vãi cây sự sống
Thế Ký 3:24D)	(Khải Hnyển 22:2,19).
Buổi con ngưôỉ ra khỏi Con người dược chào
vườn Ẽđen (Sáng Thế đón trỗ vé vơi [Baradi]
Ký 3:24a).	(Khải Hnyẩn 22:1 7).
Sự chít vào trong thế sự chít bi cất bỉ đũi gian (Sáng 2:17; 5:5).    đãi (Khải Huyền 21:4).
Hon nhân của Aúara thứ Hôn nhân của Aíam sao
nhát (Sáng 4:1).	chót (Khải Hnyến 19:7).
Đao buôn Hên cho nhân Bao bnôD bị loại bí loại (Sáng 3:16).        (Khải Hũyển 21:4).
22:21 Giờ đây chúng ta đến với lời chúc phước cuối cùng của sách Khải Huyền tuyệt vời này, và của Lời Đức Chúa Trời nữa. Đây là kết thúc bình an cho một sách đầy dẫy những sấm sét của sự đoán phạt.
Giăng chúc "Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus ở với dân sự của Đức Chúa Trời." ở đây, có ba biến thể khác nhau trong các thủ bản.
1.	Trong bản văn phê bình (NU), Giăng chúc ân điển của Đấng Chrỉst đến cho mọi người - điều này hầu như không phù hợp với chủ đề của sách Khải Huyền về com thạnh nộ sắp đến trên đại đa số.
2.	Cách ghi của bản truyền thống (TR, KJV, NKJV) rõ hơn. Ân điển của Đức Chúa Trời được chúc cho "hết thảy anh em" - rất nhiều những người nghe và đọc sách Khải Huyền sẽ là những tín hữu thật.
3.	Cách ghi tốt nhất dựa theo tinh thần những điểm tương phản rõ nét giữa các thánh đồ và tôi nhân của
1.	sách này được tìm thấy ưong bản văn Đại đa số và chú thích ngoài lề của bản NKJV: "Nguyền xỉn ân điển của Đức Chúa Jêsus ở với hết thảy các thánh đồ. Amen."
CHÚ THÍCH
'(Phần Giới Thiệu) Động từ được dùng ữong sách Tin Lành và sách Khải Huyền là ekkentẽsan; trong Bản Bảy Mươi của Xachari, hình thức này là kato-rchẽsanto.
2(Phần Giới Thiệu) Trong tiếng Hêbơrơ và Hylạp, bảng mẫu tự mang giá trị số. Lấy ví dụ, aleph và alpha là số Ì, beth và beta là số 2, V.V.. Vì vậy, mọi tên gọi đều có thể cộng lại. Cũng thật thú vị thay, tên ừong tiếng Hylạp của Chúa Jêsus (Iesons) cộng lại thành 888. (Số tám là số của khởi đầu mới và sự sống lại.) Người ta tín những mẫu tự ương tên của Con Thú thực ra cộng lại là 66Ó. Bằng cách hơi điều chỉnh cách ráp vần, tên gọi "Nêro Sêsa" có thể cộng lại thành ÓỐ6, nếu tính theo hệ thống này. Tuy nhiên, nhiều tên gọi khác cũng cộng lại thành ốóó, và chúng ta nên tránh lối phỏng đoán vô căn cứ.
3(1:5) Cách ghi ngoài lề ở đây là ghi chú đầu tiên trong số rất nhiều ghi chú của NKJV về sách Khải Huyền mà trong đó cả hai cách ghi của bản cổ nhất (NU) và Bản Đại đa số (M) đều thống nhất với nhau để trái ngược với cách ghi của các bản TR, KJV, và NKJV. Sở đĩ như vậy là vì Erasmus, người đã in bản Kinh Thánh Tân Ước Hylạp đầu tiên (Ì 51 ố) chỉ có một bản sao của sách Khải Huyền, và bản này có lỗi. Vì vậy, có rất nhiều những biến thể nhỏ Ương những chú thích cuối ữang hay chú thích bên lề. May mắn thay, các sách khác của Tân Ước đã được đại diện bởi những thủ bản hầu như nhất trí với đại đa số những thủ bản vẫn còn đang được phát hiện ra. Trong sách giải nghĩa này chỉ chú ý đến những thay đổi hết sức quan ừọng mà thôi. Chúng tôi tin rằng kết hợp bản NU và M sẽ trở thành cách ghi nguyên bản. ở những chỗ chúng khác với nhau, thì thường sẽ theo bản văn Đại đa số.
4(1:4) Các bản Kinh Thánh NU và M bỏ qua những chữ "Đấng Đầu Tiên và Đấng Cuối Cùng."
5(1:10) "Ngày Của Chúa" (Ngày Đoán Xét của Chúa - "The Day of the Lord") là hê hẽmera tou Kariou trong bản tiếng Hylạp; "Ngày Của Chúa" ("the Lord's Day" - nghĩa đen là ngày thuộc về Chúa") là "hê Kariakẽ hẽ-mera" (từ đó mà ra chữ "kirk, church" (nhà thờ, Hội Thánh)).
6(1:13) James H. McConkey, The Book of Revelation: A Series of Outline Stuđies in the Apocalypse, ữang 9.
7(2:1) John F. Walvoorđ, The Revelation oi Jêsus Chrìst, ừang 50-100.
8(2:14,15) Ella E. Pohle, Dĩ. c. ì. Scofíeỉd's Question Box, trang 89.
ợ(2:20) Bản văn đa so ghi là "Giêsabên, là vợ (hay người đàn bà) của ngươi."
I0(3:7) DailyNotes ofthe Scripture Union.
"(3:20) Richard Chevenix Trench, Commentary ôn the Episties to the Seven Churches in Asia, trang 225.
12(4:3) Walvoord, Revelatíon, ưang 104.
13(5:9, 10) Cả bản Kinh Thánh NU và M đều có chữ "họ" ở dạng chủ ngữ và vị ngữ, và điều này nói lên rằng không phải các trưởng lão đang hát về chính họ, nhưng hát về người khác. Có thể điều này gợi ý rằng đây là những thiên sứ.
14(5:9,10) Bản văn NU ghi là "nước."
15(ố:l,2) Bản Kinh Thánh NU và M bỏ qua chữ "và xem."
16(6:10) Từ ngữ Hy văn ở đây rất mạnh: Despotẽs (nhưng không mang hàm ý phủ định của từ ngữ phát sinh trong Anh ngữ).
17(8:5) Henry Barclay Swete, The Apocalypse ofSt. John, ừang 109.
18(8:13) Trong Hy văn, chữ "thiên sứ," và "chim phụng hoàng" ừông cũng hơi giống nhau (angeỉos và aetos), vì vậy đây là lỗi trong sao chép. Chữ "chim phụng hoàng" mới đúng.
1Ọ(9:1Ó,17) Đại đa số các thủ bản ghi là "một trăm triệu."
20(9:18,19) Hamilton Smith, ne Revelation: An Expository Outline, Ưang 57.
21 (9:20,21) Từ ngữ Hy văn ở đây là pharmakon, "thuốc uống, thuốc trong ma thuật, thuốc phiện" (cũng xem chữ "pharmacy" trong Anh ngữ).
22(11:6) McConkey, The Book of Revelation, trang 68, 69.
23( 11:15) Những bản văn NU và M ghi là "nước (ở số ít)... thuộc về."
24(13:3) The Scoíỉeld Reíerence Bibỉe, trang 1342.
25(14:4,5) J. D. Pentecost, Thỉngs to Come, ữang 300.
26(15:3,4) "Các thánh đồ" là cách ghi có cơ sở hậu thuẫn rất yếu. cả bản văn NU và M đều hậu thuẫn cho chữ "các dân." (Bản Việt Ngữ ghi là "muôn đời".)
27(15:3,4) Arthur T. Pierson, Knowỉng the Scriptures, ữang 248.
28(lồ:16) "Hamaghêđôn" ra từ chữ "Har" (Núi). Bản văn đại đa số chỉ ghi là "Mêghiđô."
2Ọ(19:8) Bản Kinh Thánh 1611 ghi là "sự công bình," và thường được các nhà truyền đạo giải nghĩa đây là sự công bình của Đấng Christ được quy kể cho các thánh đồ. Tuy đây là một giáo lý vững mạnh, nhưng từ ngữ Hy văn dikaiõmata loại bỏ cách hiểu như thế. Chữ này ở số nhiều (không phải là một từ ngữ trừu tượng ở số ít là chữ dikaiõsnnẽi). Hơn nữa, chữ này có tiếp vị ngữ ở thể "thụ động," ở đây hiển thị một điều gì đó được làm xong (ương trường hợp này, "các công việc công bình"). Phân đoạn này không xét đến sự cứu rỗi.
30(19:10) Charles c. Ryrie, ne Ryrie Study Bible, New King ỉames Version, Ưang 1953.
31 (22:3-5) Fierson, The Minisưy oi Keswick, FirstSeries, Ưang 144.
32(22:18,19) Cách ghi "sách sự sống" ở đây không cỏ sự hậu thuẫn của các thủ bản Hylạp! Sáu câu Kinh Thánh cuối này không có ương bản Kinh Thánh Khải Huyền tiếng Hylạp của Erasmus, vì vậy ông dịch những câu này từ bản Latin Vulgate. Đây là cách ghi đáng buồn nhất. Nó làm lu mờ "Ươn chu kỳ" của văn chương, tức là chương trình của Đức Chúa Trời từ lúc cấm con người đến với cây sự
Sống trong Sáng Thế Ký 3 cho đến khi phục hồi quyền đó cho các thánh đồ Ngài ở giai đoạn cuối cùng ương Kinh Thánh.
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CHỦ ĐỀ CỦA CÁC THƠ TÍN TÂN ƯỚC

THƠ PHAOLÔ GỞI CHO CÁC HỘI THÁNH
SÁCH
Tử NGỮ CHÌA KBỒA
CHÙ BỂ
Mua
Sự Gỏng Binli cải Bít Chói Tri!
Phác họa Tia lành tỉ {Ị đinh lỊi tít ự tín câng íìah, tín BẺB lầm, đến tế làn cua vinh hiến (ĩ- 8). 6iỉi tdlỊí cùm ỉrỉBb cải Btfc Chia Tpìì dìak cho tin De Thái vì dấn ngai! (9-11) và DhỉBỊ lil kbiyỄD vỉ Dấp lấng đạo chi tía tỉa (1MB).
I.CA
Sii ĩpị NẾP Síng Theo Xấc T&Ịt
tít trị Dbỉfl| nan ÍỂ như cíc bè pbíl, gim tín, tít VỊ lí 1ỊBI iPẩỉc 161, Vi lạm dạng TIẾC Tiínb (Vỉ). Trả lìi nhãng túc nắc KẾ kin liu, mịt ũĩ dim cắn thín Mu, sự thi pMỊBi CÌDSB, vì sự PÌỊC Slab (7-16).
II.CA
Ptialỉ Binh Vặc Gbỉc Vạ Mình
Binh vực tínk úc ti sỉ tí, sự ken gọi lìm lí đi, vì Dlỉoi bằng CHU xác nbỉB cíẩe tí tí cù Phaolt. Rít BhiỂi B|rti dĩ in Bin ự chím DgbỊcb Pbaolỉ, nbimg vỉa càn mệt tbiấi :f khang cụi in nin.
Balatl
Mịt Bnỉig Tha KHỎIluậtPbẳp
Bấc bỉ sai lim cải di Dibĩi day bật đang giiBi bíy cic bối Ikiil xỉ Giun. Cbỉog minh in diên ti việt bin kịt phấp, vì Bhín mạnh íil ỉíni tụt tự di ìto lì Hi IÍDI thét cbi Bikỉi day kịt vì bilRB tBÍog.
Êpbêíi
Gay Dụi Thin Thể flíng Cbrist
Tín GIO địa vị của tin trôi tPBDi Đíog CtPiit (V3), vi kbayỉD dặc |iỉ gi! vin nếp in ì t&sịc im Me Gia cổ trỉa tế liu ci (kiỊc IM cải họ in).
Pbilip
Síni ĩíc Li Ckriỉt
Phi!! do Mít ibỉBi diỉi tiến nổ) Bbíl {PHI ciak liu tim lai, vi kbiyỉn iịc gỉi cá Bếp líeg biện nịt, kbỉỄB Ibrtng vi tia kinh.
Ciltse
Bia VỊ SìTbi Đìa Cai Bíu GMst
Chíni mlnb đìa vị Moi tín cài BÍD1 Gbrỉst trang cãi tỊB vịt, tPHi ụ CỈI ckiỊc, vỉ trani akỉai nối qua hệ CỎI Hi SÍH|. GI ííc Rim nịt sỉy đi tròm Đíni Cbrist vi khtni còn CỈB gì Bia.
I.ĨỈII
Rỉa Tùắíh Vì Bíni Gkriỉt Síp Tỉ! Lia
Pbaoll khen nitfỉi ĩỉiilénlci vé íỉc tin ki, li Dbẳc ụ nhi Blỉni íịni ca vả níl qau Un cải ang vi tì bẹ. ỐD| kkiySn tị |iỉ HI ỈÍBI thút Iict vi dạy bọ vé ụ tải li! cài dúi.
Il.T£sa
liấi Biíl Kgằy Gia đít
Phnli sửa chỉi BkĩDi kít IiỊd ni Ui ví DÙI cải Chia, giỉl tticl diÍH pbii xảy tín ìriĩt biến cế Un kinh ụ Dày, vì kkiỊíã đặc nì cẩ chuyên tin theo Chia.
THƠ PHAOLÔ GỞI CHO CÁ NHÂN
SÁCH
TÍT Mfiữ CHÌA MÚA
CHU BE
l.ĩin
cĩi Ria! LÌM Bại Cho Các HẠI moi
Ptiali lip ý cho TiBỉtbt ví các nan Ểé giáo li glỉ, tí cẩi miện chong, vi! trà cải pbs Dí, vì Bbỉog iiể1 kiện m iịứ cha các triều lia vi clíp ự.
ll.ĩini
Bỉu Bỉ Trang CHc Vi
BiDb phip ỈỂ |iy iựũì kbícb lệ ĩinmbẾ ti dĩa tì lì tín vins Iríỉc DtiỉDi giao khi IPIBS cbiÍD trận tbnịc lia).
Tít
tím Nhi Hùi xì Cho Cic lại nính
Liệt ki BbỉBi tiên chiÍB pbấn cách đi! hỉ! tứ các trrìni lia, vì lạy Tít các bin phận liỉD qua tín Mít Phin D|tfìi khấc nin troni các bãi ỉbánb.
PbilỄraốn
Thi Thứ NA Lệ
Pbaolỗ khẩn nài PbĩlẼraSn tha tbử ônẽsim để khang còn xen ỐDỄsini là tỉ! mọi nít nhưng nhừ anh em trong Cbrỉst.
THƠ TÍN CÙA CÁC TÁC GIẢ KHÁC
SÁCH
Từ NGỮ CHÌA KHÓA
CHÚ BÉ
Bẽbtírđ
Sự ưũ Việt GÙI ĐÍŨB ChPist
Chửng tỏ :ự m việt CỎI tbỉo vị, cbíc lí IỄ, quyên phép CỎI Đấng Cbrist so với tít GỈ những ngdỉl đến trước Ngài, đế khích lệ độc giả trừăni tbànb vỉ vững vẳng trong (tóc lia.
Giacti
Bức Tin Biết Làm Việc
Danh sách thực tiên vé những lặc trưng cảa đức tia thật, im viỄt ra Ít khích lệ nhang độc giả Cú tóc nhìn ngươi Do Thái ủa Giacd hãy tra xét thực tại đức tia của chính bẹ.
I.PhiePđ
Chỉn Khí Vỉ ChPiỉt
An Di và kbnySn ton những ngưài dang bi ngược đãi nặng dễ vì đức tin của bọ nđl Đấng Christ. Họ điíực khích lệ cử phỉi triển thái độ vâng phạc trong cảnb chia khế của bỊ.
ll.Pbìerd
Coi Chừng Tiêu Tri Giả
Đối phó ự cbãng dối tỉ bin trong ÚM binh Mi các giáo sử giả, là những ngươi đang dạ dí lia bữa đi theo nhãng sai lim về niêm tin và BÉP ỉn đ cùa bọ. KẼO gọt bây lia lão trong {ự (trông biết thật vé Chóa Jesn: Chrlit.
I.Giẳng
TbAng Củng Vãi Đức Chái Tròi
thấm pbí nbẩog chiên kích tỏa mí! ĩùỉng công giữa dần lự tụt tu chnậc vỉ! Đức Chóa Trôi. Tin bữa pbỉi btfđc di trong sự sáng của Ngài, phải tbể tìnb yên CÒI Ngài, và phải ờ trong sự SÍ09 cỉa Ngii.
II.Giing
ĩrínb Giao ĩbỉni Vãi Giáo sư Giả
Gỉỉog tnyỄn dtfđng độc giả đã cứ dứng vững tròm lẽ thật CÒI các li dí, và nbíc họ btfđc đi trong tình Kèo vì lPínb các giáo lử giì.
III.Giẳng
Vai Hường Mỗi TMng Cõng Vỉ! Anh En
Giáng càn do GaiDl đã giáp ủi cha cấp cho Mũi giảo Ít im dạng li dạy chỉa lý, trải vãi Biítrép, là ogtâi Mãng chín tiếp đón họ lại còn bỉo ogtíâi khác tâng đón Híp.
Ginđe
Tranh Chiến Vì Bức Tin
Bíc thu vạch trỉa các giáo ỉti Dày đĩ cho tbíy Sành vi vi tinh cátb CÒI giio tí giả, còng bío trưúc ự đoán phạt bQ. Giađe khích lệ độc già lự gẳy dựng mình treo chân lý vi lít sắng tranh chiên bảo VỆ đao.
Khi! Bnyển
Sự Khái THỊ CÒI Đấng C&rist, Đấng Síp Tái lia
Đẳng CbPist vinh hiển gi! bày si điệp cho hại mánh (1-3). Những biện Mí vé ự đoán pbạl clitfa tông cá trên nhân Hại phin nglỊcã sẽ tía trtíác sự kiện Chái Tái Lảm (4-19). Sá ch Khải Huyên kết mác vỉỉ tói mỉ tỉ trỗi mồi đít mới vả abỉng vé đẹp tnyệt diệu cài Giêrnraleni mồi (20-Ỉ2).
Trích từ Visual Survey oi the Bible. Đã được tác giả cho phép in lại.
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(12) Bin Xít Tháy Bại nịt Vi Hgrti Pkiriỉi




11:37-54

MÍCH B:l
1885
sự HÒA HỘP CỦA CÁC SÁCH TIN LÀNH
1889
sự HÒA HỘP CỦA CÁC SÁCH TIN LÀNH



(13) Chí! Dạy Vé
ụ nỉ lỉu, nin
Liu, Li líu Vi Tin TIẾC



12:1-59

MichC 7:8
li S.C.
(14) Ai Mí! nặc HIM



13:1-5




(15) tu Vi Đìu



13:6-9




(16) Nglỉl Đu lì Bu Liệt Otfíc CIỈI
Lìm Trìu Niu ỉalít



13:10-17

Pkic Trui 1 Lụt Líu
5:12-15


(17) Cỉc ẨI DỊ Vé lạt Cài Và Moi
Ci lẽ lỊl
un


«.11-21


Mi! Bin
niu
li
se.
(li) li nin nin Bét TU
Citriiiltn



11.22-39
Tkitkiti lĩ ĩ


(19) lil LU ma IU Hi tiiliil




1I:4HZ



(20) lít BỈ! tinh Tri Vỉ lại BỈTỈItiiriỉilta VU Mỉu Lít HAI Bicliítvé lỉríl
■tre


13:22-35

Tiitiiỉi KI


(21) Ai Hi vu Mịt THỈ} Ci rkiriỉi
lii Sú CHI Lim
N|ấ«l Hắc BỊik Pkằ Thin; Cỉc Ai Iị Vỉ CH li, mỉu
nỉ UI Mất, Vi tiếc YÍI lu



14:1-24




(22) niu Blỉl YíiCllBỂBíM Ui Mi! Bỉ
IM


14:25-35




(») Úc Ẩl li Vỉ Mải Lạc, Đìu nia li Lạc, flỉi Cai Tru lim Bìu



15:1-32

I.Pki 2:25


(24) Cắc ÁI li Vé Bấy Ti lất Tun,
min Eiii Vi
LlHPl



18.1-Ỉ1




(Z5) Nhấn lil lạc
Vé ụ nụ Vị, đíc
TU, Ãiliíiii
(K) ụ Sin Lại cù Lanrl



17:1-10






ìitM Bít
Ittllll




11h4



(27) nít ỉn Trílc ụ vụ ti: Chia JCtis Kít Lai




11:45-54

1890
Sự HÒA HỢP CỦA CÁC SÁCH TIN LÀNH
1886
Sự HÒA HỢP CỦA CÁC SÁCH TIN LÀNH


Nín ỈD S.C.
(28) Bít Bia liBh Trìrt Ciíi Ciig ĐÍI CieraMlto Sinari Vì Ẽilili
Sanari, Gililỉ


17.11




(29) CkỉiLiik Mấúi Ngíđi Phong



17.1219

Uvi Ký 13:45.46


(30) Cắc li! lạc Ví Nước Tri! Sắp Bia



17:28-37

Sáng 6-7


(31) Các Ai Dạ: Rgtfỉi Sin lì Cóa im Trì, Ngiỉỉi Ptariii Vi Ngếúi Tbii Thai



18:1-14

Phạc 24:1-4


(32) Giảo Lý Ví Sự Ly DỊ

13:1-12
10:1-1*


Sáig 2:23-25


(33) Chú JỈĨDJ CHÓC PStíỉe no Các COB Trẻ: Nhỉig Ui PbảB Đíl
Bỉrỉ
19:13-15
10:13-16
18:15-17

Tbltkitg 131:2


(34) Viti Qui Tru Trẻ Già! Có
un
19:16-30
10:17-31
18:18-30

Xuất Ẽđíptà Kỷ 20.1-17


(35) Nbỉni Ngrti Lảm Cttag Vỉo Giữ Thí Mươi Mút

20:1-16




Hin
30
S.C.
(36) lít Tríỉc Ví ụ CkílVà sự Phục Sinh
tin Gilỉiat
20:17-19
10:32-34
18:31-34

TkilliỉR lĩ


(37) nin Võng CÙG1IC0VÌ Eiiig

20:28-28
10:3545





(38) Ngrtl Mi
lltiaí fltfực liBli
Elỉricỗ

10:46«
1Í:3M3




(39) Coẳc Pkỉng Vin Xacbt
ElíricS


19:1-10




(40) ẨI Dị: tít Ké! Bạc
dí rica


19:11-27




(41) qui Vé Nhà Man Vì MỈM
Betkui




11:55-12:1



(42) Âm Min Giít Lỉ»rtf
Bỉlkui




12:9-11

MÙA XUÂN HÂM 30 s.c. TUẦN LỄ CUỐI CÙNG CÙA CHÚA JÊSUS TẠI ẼIÊRUSALEM QUA 41 sự KIỆN
CHI
Mịt
(1)	Vào Tù í ni
Elíriỉilen Cách
Khải Bói!
(2)	cay Và li lìa
Sỉ, Vì Tẩy Sạch
Bé! Thở
lỉtkni, Eiíri:ilen, lathsDi
21:1-9 21:10-19
11:1-11
19:28-44
12:12-19
Xacbiri 9:9
Thỉ
BU


Bỉtklll iiĩ Giirisalen


1112-11
19:4W8

Giỉrỉni 7:11


(3)	Vè Bẹp THO lít
(4)	Uy vi IỊ Rés
Khi Làm CbíBg
Eiẽrisilen
BỄt&ani đếa Giỉriỉilen


11:19-26


12:20-51
Êỉii 6:10
Thi Bỉ




21:28-22








1887
sự HÒA HỢP CỦA CÁC SÁCH TIN LẢNH
1891
sự HÒA HỢP CỦA CÁC SÁCH TIN LẢNH



(ỉ) Tài cang Hập Hách Tkỉc Chái .lỉm:. Chóa Tri Ui Bảng Hai Ẩb Dị: Hi Người Coi Tru, Nbiny Ngtfỉl Lim Ciag Gian Ác Tron vườn Nho, Vì Tiệc Giúi
Gitrnỉilem
21:23-22:14
11:27-12:12
20:1-19

ÊMl 5:1,2

(S) Nộp TbBẽ Cbo Sỉsa
Glỉrosalem
22:15-22
1Z:1H7
20:20-26



(7) NgíỉiSỉỉisỉ
nắc Mắc Ví sự
Sống Lại
Gíỉrnỉalem
2MMÍ
min
20:27-40

XoiìÉiiptú Kỷ 3:6

(1) Ngíỉi Phiri:i Tlẳc Mít Vỉ Các BIỂU Ri!
ẼIỄPDHlera
22:1441
12:28 34




(9) Chúa Jỉ:n: Và Aavít
Giễrasalem
ZỈ:4HB
12:35-37
20:4M4

ĩtaỉtbiỉa 110:1
THỈ la
(10) lài Giảng cun Ciag Gia Cbii Um
Eiỉrnỉileni
23:V39
1Z:3M0
20:4*47



(li) Bóng Tiéi Dâng tia Ngíỉl Bài Bà Góa
Gỉỉriiileni

1Z:4W4
21:1-4

Lít! Ký 27:30

(12) Chai jỉỉbi táo ĨPÍỈC TtftfBB tai
Rái ủlive
24:1-51
13:1-37
21:548

Banỉỉi 12:1

(13) Các ẨI Bị: Mídi Ngíii Hì Bổng Trinh, Các Ta lảng, Ngấy Soán Xét
Nái ôlive
25:1-46



Xicbiri 14:5

(14) cun jếsũi NÓI Vé Ngày Sóog Bìm Trí! Tiệp ụ Giá

2G:15
14:1,2
22:1. 2



(15) Mỉm Xlc Dii Gio Chú Troag Rỉa Tlỉc Tai Hi IMĩ
Bítbỉoi
28:6-13
14:3-9

12:2-8


(18) Ginía lý Híp 9íig Mi Chia

ZB:14-1S
14:10, li
22:»

Xacharl 11:12
THỈ Nân
(17) Hi Soa Om Li VẠI gai
GiỀrasalem
26:17-19
14:1MB
22.7-13

XiítÊdíptA lí 12:14-28
Bai!
(18) Ai Li vượt Um, Oai Trácí ụ Sinh Chét
SIỈPBỉilen
26:20
14:17
22:14-16. 2W0


CHIỂU Thỉ
(19) lia Choi Các MU Bỉ
nin Gia



13:1-20

Nin
(20) nít ụ Ví
Siili; Eỉniỉ li BI
PkóBi Cao
Him
14:18-21
22:21-23
13:21-39
mmti 41:9
1892
Sự HÒA HỘP CỦA CÁC SÁCH TIN LÀNH
1888
Sự HÒA HỘP CỦA CÁC SÁCH TIN LÀNH


Hòi Chít!
(21) Chia Jtỉiỉ liiĩrídc CỉcMii Bỉ Sẽ Gi! li mì! Mi; nhu ĩlíig lít Cát Liu Trìu Tliik
Pkòig Cu
ỈI:IMS
14:27 31
22:31-31
13:313S
Xickiri 13:7
TU Nin
(22) Ttirt Lặp Tiệc Thin
Pkoig CH
rum
14:22 25
22:17-20

I.C111:22-34

(23) ỉilElìuClií Cho Các SI Bỉ Vi
Ui CỈI mít* tít
Thay
Giirmlen



14:1-17:26
Tkltllti 35:19
Thí Nin-TU Sái
(24) Nỉl Hi Mí Tran Vrti Giítĩtnie
Ri! ủllve
ĩi-.ĩi, ỈMB
14:26,32-«
22:3946
11:1
TIKIIỈI 42:6

(Z5) BỊ Phía HI, BỊ lít, lị MỒI Bi Xi
Lán
HítléBIIỈ
21:47-51
14:43-52
22:47-53
1S:M2


(26) BỊ Xét Xử Lia TMMÍITNMcMịt Aik En
Slỉriỉilcn



1!:1M4, 19-23


(27) li Xét Xi Trẩỉc Ciỉpke Vì Tii ctig Lựa; Trẩỉc Các tiu Ckỉc Khác
tiỉriỉilea
26:57, 5H8
14:53,55-BS
22:54.63-ss
18:24
Lêvi li 24:18

(28) PbierỉliLíi CHI Chai
Cíỉrmlea
26:58, 89-75
14:54. B6-7Ỉ
22:5«?
11.15-11.
25-27


(29) lị Tôi Gí ly LUI eiik TU
Eitriỉalea
27:1
15:1
22:66-71

Ttilkiti 118:1
ĨH
(3B) Glili TỊ {át
Glêrisaltn
27:3-18



CâigVỊ
1:1H9
Hi
(31) Xiít liỉi LỈI Thí Hbít Tpídc Mịt Plilắt
Giỉrmlen
27:2. 11-14
15:1-5
21:1-7
1C2S-3I


(32) CIÍI Jèi» Tríỉe Tiillríl
Glêriỉilen


21:6-12



(33) Xiít lỉti Líl Thỉ Nbi Trẩđc Tài Pkilỉt
Glèriỉilen
27:1«!
15:8-15
23:13-25
18:33-19:16
Phe 21:6-9

(Ỉ4) BỊ Liu Lim nạo lải!
Eiêriỉilen
Í7:í7-3I
15:16-19




(35) li Giỉl Bít Bi! Mlltii
EltrmlEB
ĩT.im
15:20-23
23ÍH3
19:16.17
Thi 69:21

(ỈS) SỈI nia Cí Tron li CIỈBỈI
Trỉi nịt Tí Bít
tỉittki
ỈMH4
15:2442
23:33-43
19:lt-27
ni 22:18

(37) Bi Hỉ cui Trí ì Thập Tí CH
Silltli
ỉ7:4HI
15:33-37
23.-444s
1s:zm8
tu 22:1
1889
sự HÒA HỘP CỦA CÁC SÁCH TIN LÀNH
1893
sự HÒA HỘP CỦA CÁC SÁCH TIN LÀNH


TU »1
(ỉt) Me liíl tí Úc Chia Jêm
nít

27:51-51
15:IM1
21:45.47-43




(19)ụ Chai em
Hui
GitrmlM
27:57-tl
15:42-41
23:51-54
1MH7
XUI 12:48
THÌ Un-TU lải
(41) Kin nin
■f AI MỊ
Clirmlei
27:81-cs

23:55.51

XIÍ12Í.U1


(41) Cấc lì Tiu
li!
EltriỉilM

15:47



MẪM 30 S.C. Tử Sự PHỤC SIM BẾN THANG THIÊN QUA 12 sự KIỆN
liu
mu Nhí Thỉ
nít
ciíi
mật, Ngải tít dúi
(ì) Các li Bít THI MỊ
Mi titrinlii
21:1-11
1S:H
Ỉ4:H1




(ĩ) men Vi Hin nu ĩlíy MỊ Trìu



24:12
ZI:HI



(ì) CtiUitiỉllỊi li Chi Min MHẩlti
tlêriỉilei

6:9-11

mun



(4) CliUi:iJ ■lệ! la Chi Cắc Phi Hì Hác
SitriỉilM
21:1. li






(ỉ) UI li! Cái CỈI um Gic Vi sự Ckíi Sến ụ ì

21:11-15




Trỉa Chu
Rụt
(8) CUI JỀỈIỈ ■IM li Cha UI MU Bi Trí! Đấiu Vé Eiiil


W:1Z. 13
24.-1HỈ

I.CI 15:5
Ckiỉi Tíl CIÍI MU
(7) Chi Ji:iỉliẹi HUI Mẩn MU BI
Vi nin Ci Tim
CiỉNMlM

11:14
mui
21:19-25

MU Tlỉl hi
(1) liịi li em tít
MU si Ci Ci
nin
ClêrmlM



H:ZW1

Trui lí!
mui
mi m Tin
Ui lí!
ni
Tkiii
nin
(1) Ckíi Jtíi: lụi li li! MU Bi lí! lỉếl Clỉilỉ
Ellilt



ma



(li) liỊl li Ch Ui Trìu Hirtl
Mít UM úi tại li
tllili




Kỉ 15:1


(li) Bại Mạn lỊik

21:11-21
1S.15-1I
24:4449




(12) Cùn Hin
Tllii
Nii ởlíve

18:18.20
24:50-53

CíiiVị
1:4-11
1894
Sự HÒA HỢP CỦA CÁC SÁCH TIN LÀNH
1890
Sự HÒA HỢP CỦA CÁC SÁCH TIN LÀNH


/Vỹiiàl T>e 'Tkál sử lụng hai loại lích:
A-ich T>ân^(C Auti chính thức cùa OM, ngày khai sanh, oà kị kết kữf> Hằng. Ẩuh 'thánh: Dùng ĩể tính các ngày lễ.

Tía CÌI Thiu
TIÁKS
1.1
Si Nsày
Tkiig Trui Hin Bia ũ
Thin Trui líu Thím
TIẾCII
9-10
39 lũy
TU BUI
ĩtìtii
IEỈIVAN
10 li
29 hoặc 30
Hí Ili
Thỉ tin
KÍTLÊD
li -12
29 liỉc 38
ĩtẩbi
TM ckíi
ĨẼỈẼC8
12-1
2S
TM tế
Tkỉnntòi
SIEIAT
1-2
36
Thi Un
Miỉlntl
AOA
lĩ
29 tlic 30
THI si!
Mtflikii
NIỈAN
ỉ-4
SO
THỈ hầy
Hi Hít
IYAI
4-5
29
Thỉ tía
Tít ghi
ỈIVAN
5-B
M
Tư cìii
Thi ba
TAMMUZ
S-7
29
THỈ am
Thỉ tí
AI
7-1
30
Mấìi nít
Thỉ lia
*E10L
8-9
29
Mấỉilil
Thí sái
Ngày của người Do Thái được tính từ mặt Ười lặn hôm nay đến mặt ười lặn hôm sau, gồm 8 phần:

































































GIỜ THỬ NHẤT: GIƠ THỬ BAI: „ GIỜ THỬ BA: _ GIO THỪ TƯ: ^
GIỜ THỪ NHẤT:
GIỜ THƯ HAI: _
GIỜ THỨ BA: _
GIỜ THỬ Tơ:	
	60Ò-9QỜ ta
_ 9ýờ tối - TZýò đêm . ĨZ0Ờ đêm- Ĩ>QỜ sáng . 3gờ sáng- 600 sáng
. 6ýờ sáng- 90Ờ sáng 9ợịò sáiỂ}- Xícịờ trưa XLqò trưa- Z>0Ờ diều _ Z>0Ờ diều - 6ỳờ tối

* Tháng trong Lịch Do Thái lần lượt gồm có 29 và 30 ngày. Năm trong Lịch của họ có 354 ngày, ngắn hơn Dương Lịch của chúng ta. V? vậy, cứ khoảng mỗi 3 năm (7 lần trong 19 năm), có một tháng nhuận 29 ngày, gọi là tháng ỴEADAR thêm vào giữa tháng ADAR và tháng NỈSAN.









NHỮNG LỜI TIÊN TRI VỀ ĐANG MÊSIA ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM TRONG ĐỨC CHÚA JÊSƯS CHRIST
l>Kfc Ttìnk Hay Thíc n^hứ ^lự ứng/Nghiệm

CÂU KINH THÁNH TIÊN TRI
ĐỀ TÀI
ỨNG NGHIỆM
{ili í:1S, "Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, côn mầy sẽ cắn gót chân người."
Dòng dõi người nữ
{lim 4:4, "Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp"
liu IM, "Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước cho ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước."
Dòng dõi Ấpraham
MÚM 1:1, "Gia phổ Đức Chúa Jẽsus Christ, con cháu Đavít và con cháu Ápraham."
tín 17:19, "Đức Chúa Trời bèn phán rằng: Thật vậy, Sara, vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, rồi ngươi đặt tên là Ysác. Ta sẽ lập giao ước cùng nó, để làm giao ước đời đời cho dòng dõi của nó."
Dòng dõi Ysác
Lki 3:34, "Giuđa con Giacốp, Giacốp con Ysác, Ysầc con Ápraham, Ápraham con Tharê, Tharê con Nacô,"
Ui lí 24:17, "Tôi thấy Người, nhưng chẳng phải bây giờ; Tôi xem Người, nhưng chẳng phải ở gần; Một ngôi sao hiện ra từ Giacốp, Một cây phủ việt trói lên từ Ysơraên; Người sẽ đâm lủng Môáp từ đầu náy tới đầu kia, hủy diệt dẫn hay dấy giặc nầy."
Dòng dõi Giacõp
MltlliU,
"Ápraham sanh Ysác; Ysác sanh Giacốp; Giacốp sanh    Giuđa    và    anh    em người."
Un 49:11, "Cây phủ việt chẳng hể dời khỏi Giuđa, kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó, cho đến chừng Đấng Silô hiện tới, và các dân vâng phục Đấng đó."
Ra từ chi phái Giuđa
LlCIĨM,
"Aminađáp con Átmin, Átmin con Arơni, Arơni con Ếchrôm, Ếchrôm con Pharê, Pharê con Giuđa."
Ẽtli 1:1, "Quyển cai trị và sự binh an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đavít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bển vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sót sắng của Đức Giêhôva vạn quân sẽ làm nên sự ấy!"
Người nôi ngồi vua Đavít
Lim 1:12,11 "Con trai ấy sẽ nên tôn ưọng, được xưng là Con cùa Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đavit là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Giacốp, nước Ngài vô cùng."
Ttitliil 45:1,7 "Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia; Bính quyển nước Chúa là một bính quyển ngay thẳng. Chúa ưa sự công binh, và ghét điều gian ác; cho nên Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Chúa, đã xức đẩu cho Chúa bằng dầu vui vẻ trồi hơn đổng loại Chúa."
Đấng
Chịu Xức Đẩu
Và Đấng Đời
Đời
KIM 1*12, "Nhưng nói về Con thi lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia, Quyền bính cùa nước Chúa là quyền bính ngay thẳng. Chúa ưa điểu công bình, ghét điều gian ác; Cho nên, hỡi Chúa, Đức Chúa Trời của Chúa lấy dầu vui mừng xức cho, Khiến Chúa troi hơn kẻ đổng loại minh. Lại có phán: Hỡi Chúa, ban đầu trước hết Chúa đã dựng nền đất, Và các từng ười cũng là công việc của tay Chúa. Trời đất sẽ hư đi, nhưng Chúa hằng có; Trời đắt sẽ cũ đi như cái áo; Ngài sẽ cuốn nó lại như cái áo choàng, Rói trời đất sẽ biến đổi, Nhưng Chúa vẫn y nguyên, các năm của Chúa không hề cùng."
Mlcti S:1, "Hỡi Bếtlêhem Éprata, ngươi ở trong hàng ngàn Giuđa là nhỏ lắm, song tử nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Ysơraên; gốc tích của Ngài bới từ đời xưa, từ trước vô cùng."
Sanh ra
tại Bếtlêhem
LIM 1:4, 5, 7
"Vì Giôsép là dòng dõi nhà Đavít, cho nên cũng từ thành Naxarét, xứ Galilê, lên thành Đavít, gọi là Bếtlêhem, xứ Giuđẽ, để khai vào sổ tên mình và tên Mali, là người đã hứa gả cho mình, đương cổ thai.... Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cò, vì nhà quán không có đù chỗ ở."
Bniii 9:25, "Ngươi khá biết và hiểu rằng từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại Giêrusalem, cho đến Đấng chịu xức dầu, tức là vua, thi được bảy tuần lễ, và sáu mươi hai tuần lễ; thành đó sẽ được xây lại, có đường phố và hào, ưong kỳ khó khăn."
Thời điếm Chúa giáng sinh
Lici2:1,z
"Lúc ấy, Sêsa Augúttơ ra chiếu chì phải lập sổ đẵn ừong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân nẩy là trước hết, và nhằm khi Quiriniu làm quan tổng đốc xứ Syri."
1898
1897


Ẽni 7:14, "Vậy nên, chinh Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: náy, một gái đáng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Emmanuên."
Được sinh bởi một nữ đổng trinh
liu 1:21,27,11,11 "Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gápriên đến thành Naxarét, xứ Galilê, tới cùng một người nữ đổng trinh tên là Mali, đã hứa gả cho một người nam tên là Giôsép, về dòng vua Đavit... Thiên sứ bèn nói rằng: Hỡi Mali, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Nay, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus."
Cllrtii 31:15, "Đức Giêhôva phán như vầy: Tại Rama nghe có tiếng than thở, khóc lóc đắng cay. Rachên khóc con cái mình, mà không chịu yên ủi về con cái mình, vì chúng nó không còn nữa!"
Cuộc tàn sát các con trẻ
HUM MUI, "Vua Hêrốt thấy mình đã bị mấy thầy bác si đánh lừa, thì tức giận quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ hai tuổi sắp xuống ở thành Bếtlêhem và cả hạt, theo đúng ngày tháng mà mấy tháy bác si đã cho vua biết Vậy là ứng nghiệm lời đắng tiên tri Giêrêmi đã nói rằng: Người ta có nghe tiếng kêu la, phàn nàn, than khóc trong thành Rama: Ấy là Rachên khóc các con minh, mà không chịu yên ủi, vi chúng nó không còn nữa."
lu 11:1, "Khi Ysơraên còn thơ ấu, ta yêu dấu nó; ta gọi con trai ta ra khỏi Êdíptô."
Chạy trôn đến Êdípta
Mitlll 2:14,15 "Giôsép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài đang ban đêm lánh qua nước Êdíptổ. Người ở đó cho tới khi vua Hêrốt băng, hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Ta đã gọi Con ta ra khỏi nước Êdíptô."
Ềtll 4I:H, "Có tiếng kêu ràng: Hãy má đường trong đổng vắng cho Đức Giêhôva; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta! Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên; mọi núi mọi gò sẽ bị hạ xuống: các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng, các nơi dốc hãm sẽ làm thành đóng nội. Bấy giờ sự vinh hiển cùa Đức Giêhôva sẽ hiện ra, và mọi xác thít đều sẽ xem thấy; vi miệng Đức Giêhôva đã phán vậy."
Con đường dược dọn sẵn
Lít! tu,  "Giăng bèn dạo qua hết thày miền lân cận sống Giôđanh, giảng dạy phép báptẽm về sự ăn năn để được tha tội, như lời đã chép trong sách đấng tiên tri Ềsai rằng: Có tiếng kêu la trong đổng vắng: Hây dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Mọi nơi sũng thấp sẽ lấp cho đầy, Các núi các gò thì bị hạ xuống; Đường quanh quẹo thỉ làm cho ngay, đường gập ghểnh thi làm cho bằng; Và mọi loài xác thịt sẽ thấy sư cứu của Đức Chúa Trời."
Milicll 1:1, "Nẩy, ta sai sđ giá ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta; và Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài, tức là thiên sứ cùa sự giao ước mà các ngươi trông mong. Náy, Ngài đến, Đức Giêhôva vạn quân phán vậy."
Có một người tiến ha đến trước
Im 7:24,Ỉ7 "Hai người của Giăng sai đến đã đi rồi, Đức Chúa Jêsus mới phán cùng đoàn dân về việc Giăng rằng: Các ngươi đã đi xem chi nơi đổng vắng? Xem cây sậy bị gió rung chăng?... Ấy về đắng đó mà có lời chép rằng: Náy, ta sẽ sai sứ ta đến trước mặt ngươi, Người sẽ dọn đường trước ngươi."
Milickl 4:5,1 "Náy, ta sẽ sai đắng tiên tri Ềli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giêhôva chưa đến. Người sẽ làm cho lòng cha trỏ lại cùng con cái, lòng con cái trỏ lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đắt nẩy."
Có Êli đến trước
MitlidUỈ.H
"Vì hết thày các đấng tiên ui và sách luật đã nói trước cho đến đời Giăng. Nếu các ngươi muốn hiểu biết, thi ấy là Êli, là đắng phải đến."
Tìlttitl VI, "Ta sẽ giảng ra mạng lịnh: Đức Giêhôva phán cùng ta rằng: Ngươi là Con ta; Ngày nay ta đã sanh Ngươi."
oượcxưng
là Con Đức Chúa Trời
Mitkl* 3:17,
"Tức thi có tiếng từ trên trời phán rằng: Nẩy là Con yêu dấu cùa ta, đẹp lòng ta mọi đàng."
Êtil l:2H:1, "Nhưng, cho người đã chịu buồn rầu thi sẽ không có sự mở mịt. Trong đời xưa Đức Chúa Trời đã hạ đất Sabulôn và đất Néptali xuống; nhưng trong kỳ sau Ngài đã làm cho đắt gần mé biển, tức là nơi bên kia sông Giôđanh, trong xứ Galilê của đẵn ngoại, được vinh hiển. Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kê ở xứ thuộc về bóng của sự chết."
Chức vụ tại Galiie
MlIIK tim, "Ngài bò thành Naxarét mà đến ờ thành Cabênaum, gần mé biển, giáp địa phận xứ Sabulôn cùng xứ Néptali, để cho ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ềsai đã nói rằng: Đắt Sabulôn và Néptali, ở về trên con đường đi đến biển, bên kia sông Giôđanh, tức là xứ Galilê thuộc về dân ngoại, dần ấy ngồi chỗ tối tăm, đã thấy ánh sáng lõm; và Ưên những kẻ ngồi trong miễn và dưới bóng sự chết, thi ánh sáng đã móc lên."
ĩlltklti 71:2-4, "Ta sẽ mở miệng ra nói thi dụ, bày
ra những câu đố của đời xưa, mà chúng ta đã nghe biết, và tổ phụ chúng ta đã thuật lại cho chúng ta. Chúng ta sẽ chẳng giấu cấc điểu ấy cùng con cháu họ, bèn sẽ thuật lại cho dòng dõi hậu lai những sự ngợi khen Đức Giêhôva, quyền nấng Ngài, và công việc lạ lùng mà Ngài đã làm."
Giảng bằng các ẩn dụ
Minh 13:34,35 "Đức Chúa Jẽsus lấy lời ví dụ mằ
phán những điều đó củng đoàn dân, Ngài chẳng phán điểu gì củng họ mà không dùng lởi vi dụ, để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri rằng: Ta sẽ mồ miệng ra mà nói lời ví dụ, Ta sẽ rao bảo những điều kin nhiệm từ khi dựng nên ười đất."
nic ĨPi|ấi 11:15, "Tử giữa anh em ngươi, Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi sẽ lập lên một đấng tiên tri như ta; các ngươi khá nghe theo đấng ấy!"
Đấng tiên tri
CIiiVị ta,a   "Hấu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa, và Chúa sai Đấng Christ đã định cho các ngươi, tức là Jêsus... Môise có nói rằng: Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một Đấng tiên tri như ta; các ngươi phải nghe theo mọi điều Ngài sẽ phán dặn. Hễ ai không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị truất khỏi dân sự."
Êill 11:1,2 "Thần của Chúa Giêhôva ngự ưên ta; vi
Đức Giêhôva đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những ké vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục; đặng rao năm ban ơn của Đức Giêhôva, và ngày báo thù cùa Đức Chúa Trời chúng ta; đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu."
Rịt lành lòng tan vỡ
Lim 4:11,13
"Thần của Chúa ngự ưên ta; Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền Un lành cho kẻ nghèo; Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cẩm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do; và để đồn ra năm lành của Chúa."
Ẻiil 53:1, "Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gỉ."
BỊ chính dân minh là dân Do Thái, khước từ
(Mai 1:11, "Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hể nhận lấy." liu 21:11, "Chúng bèn đổng thanh kêu lên rằng: Hãy giết người nẩy đi, mà tha Baraba cho chúng tôi!"
TMtlitl 111:4, "Đức Giêhôva đã thể, không hể đổi ý, rằng: Ngươi là thầy tế lễ đời đời, Tùy theo ban Mênchixêđéc."
Làm tháy tí lễ theo ban Mècháêđéc
lít*! 5:5,1 "Cũng một thể ấy, Đấng Christ không tự tôn minh làm thầy tế lễ thượng phẩm; nhưng tại Đấng đã phán củng Ngài rằng: Ngươi là Con ta, Ta đã sanh ngươi ngày nay. Lại nơi khác có phán cùng Ngài rằng: Ngươi làm thầy tế lễ đời đời Theo ban Mênchixêđéc."
Xictirl Si, "Hỡi con gái Siôn, hãy mừng rỡ cà thể! Hỡi con gái Giêrusalem, hãy trái tiếng reo vui! Náy, Vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mi và cỡi lừa, tức là con của lửa cái."
Vào thành Giênisalem khải hoàn
IMc 11:7,1,11 "Hai người dắt lừa con về cho Đức
Chúa Jêsus, lấy áo mình trải trên nó; rồi Ngài cỡi lên.... Người đi trước kẻ theo sau đểu la lên rằng: Hôsana! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân đanh Chúa mà đến!... Đức Chúa Jêsus vào thành Giêrusalem, đến nơi đền thờ; đoạn, liếc mắt xem mọi sự chung quanh, thì trời đã tối, Ngài bèn ra, đặng đi tới làng Bêthani với mười hai sứ đổ."
Tkltkltl 1:1, "Nhân vỉ các cừu địch Chúa, Chúa do miệng trẻ thơ và những con đương bú, mà lập nên năng lực Ngài, đặng làm cho người thù nghịch  và   kẻ   báo   thù   phải   nin lặng."
Được các trẻ tha chúc tụng
Hum 21:15.11 "Nhưng các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo thấy sự lạ Ngài đã làm, và nghe con trẻ reo lên trong đền thở rằng: Hôsana con vua Đavít! thì họ tức giận, và nói với Ngài rằng: Thầy có nghe điểu những đứa trẻ nẩy nói không? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Có. Vậy chớ các ngươi chưa hể đọc lời nẩy: Chúa đã được ngợi khen bởi miệng con trẻ và con đương bú, hay sao?"
Êsal 53:1,
"Ai tin điểu đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giẽhôva đã được tô ra cho ai?"
Người ta khăng tin Ngài
tim 12:27,31 "Vả, dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài, để được ứng nghiệm lởi náy của đấng tiên tri Êsai: Lạy Chúa, ai đã tin lởi giảng chúng tôi, và cánh tay Chúa đã tỏ ra cho ai?"
nnuii «1:S, "Đến đỗi người bạn thân tôi, mà lồng tôi tin cậy, và đã ăn bánh tôi, cũng giơ gót lên nghịch củng tôi."
Bị mót người bạn thân phản bói
Lim 22:47,41 "Khi Ngài còn đương phán, một lú đông kéo đến. Tên Giuđa, một trong mười hai sứ đổ, đi trước hết, lại gần Đức Chúa Jêsus đặng hôn Ngài. Đức Chúa Jêsus hỏi rằng: Hỡi Giuđa, ngươi lấy cái hôn để phẫn Con người sao?"
Xiílirl 11:12,
"Ta nói cùng chủng nó rằng: Nếu các ngươi lấy làm tốt, thì hãy cho tiền công ta; bằng không thi đừng cho. Chúng nó bèn cân tiền công cho ta, là ba chục miếng bạc."
Bị phản bội với giá ba mươi nén bác
MitkM2S:M,!ỉ "Bấy giờ có một người trong mười hai sứ đá, tên lì Giuđa íchcariốt, đến tìm các thầy tế lễ cả, mà nói ràng: Các thầy bằng lòng trà cho tôi bao nhiêu đặng tôi sẽ nộp người cho? Họ bèn trả cho nó ba chục bạc."
Tkltklti 8:11,
"Những chứng gian dấy lên, ưa hỏi những việc tôi không biết đến."
BỊ các nhân chứng giả vu cáo
Mác 14:57,51 "Bấy giờ có mẩy người đứng lên làm chứng đối nghịch cùng Ngài rằng: Chúng tôi có nghe người nói: Ta sẽ phá đền thờ náy bởi tay người ta cất lên, khói ba ngày ta sẽ cất một đền thờ khác không phải bởi tay người ta cất."
Êm 53:7,
"Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khán khổ chẳng hể mở miệng. Như chiên con bị dắt đèn hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mỏ miệng."
Im lặng trước những lời vu cáo
Mi: 1S:4, s, "Phim lại tra gạn Ngài, mà rằng: Ngươi chẳng đối đáp chi hết sao? Hãy coi họ cáo tội ngươi biết bao nhiêu! Nhưng Đức Chúa Jêsus chẳng trả lời chi nữa, nên nỗi Philát lấy làm la."
Ẽtil ỈM, "Ta đã đưa lưng cho kè đánh ta, và đưa má cho ké nhổ râu ta; ai mắng hoặc nhổ trên ta, ta chẳng hể che mặt."
BI vả và bị đánh
Mltkii 21:17, "Họ bèn nhổ trẽn mặt Ngài, đấm Ngài, lại có ké vả Ngài."
TlltmtiỉS:1S,
"Cầu xin chớ cho những kẻ lim thù nghịch tôi vô cớ mừng rỡ về tôi; cũng đừng để các kẻ ghét tôi vô cớ nheo con mắt."
Bị ghét vỡ cỡ
(lỉu 1524,25 "Ví thử ta không làm giữa họ những việc mà chưa có người khấc làm, thi họ vô tội, nhưng bây giờ họ đã thấy các việc ấy, và lại ghét ta cùng Cha ta. Dường ấy, để cho ứng nghiệm lời đã chép trong luật pháp họ rằng: Họ ghét ta vô cớ."
EiiiSlS,
"Nhưng người đã vì tội lói chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh."
Sự hy sinh thay thế
liu 5:1,1 "Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vi kẻ có tội.... Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết."
Êsil SÍ:U, "Vậy nên ta sẽ chia phần cho người đóng với người lớn. Người sẽ chia của bắt với những kẻ mạnh, ví người đã đổ mạng sổng mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người, và cầu thay cho những kẻ phạm tội."
Bị đóng đinh vứi những kè bất lương
Mic 15:27,21 "Cũng có hai đứa ăn cướp bị đóng đinh với Ngài, một đứa tại cây thập tự bên hữu Ngài, một đứa tại cây thập tự bên tá. (Có nhiễu bản thêm câu rằng: Như vậy được ứng nghiệm lời Kinh thánh rằng: Ngài đã bị kể vào hàng kè dữ.)"
Xictiri 12:11, "Ta sẽ đá thần của ơn phước và của sự nài xin ra trẽn nhà Đavít, và trên dân cư Giêrusalera; chúng nó sẽ nhìn xem ta là Đắng chúng nó đã đâm; và chúng nó sẽ thương khóc, như là thương khóc con trai một, sẽ ỏ trong sự cay đắng, như khi người ta ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng."
Bị đâm xuyỉn tay và chỉn
[li li mi,
"Đoạn, Ngài phán cùng Thôma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cúng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin!"
mtklCi K:7,l "Hễ kẻ nào thấy tôi đểu nhạo cười tôi, trề môi, lắc đầu, mà rằng: Người phú thác mình cho Đức Giêhôva, Ngài khá giải cứu người; Ngài khá giải cứu người, vi NRài yêu mến người!"
Bi khinh chê nhạo báng
liu 2Ỉ:ỈS, "Dân chúng đứng đó mà ngổ. Các người coi việc nhạo cười Ngài, rằng: Nó đã cứu kẻ khác; nếu nó là Đấng Christ, Đấng Đức Chúa Trời đã lựa, thì hãy cứu mình đi!"
Tkllklh IM,
"Vì sự sốt sáng về đền Chúa tiêu nuốt tôi, sự sì nhục cùa kẻ sỉ nhục Chúa đã đổ ưên tôi."
Bị sỉ nhục
11» 15:1, "Vi Đấng Christ củng không làm cho đẹp lòng minh, như có chép rằng: Lời cùa những kẻ nguyền rùa Chúa đã đổ trên mình tối."
Tkltkili 111:4.
"VI tình thưong của tôi, chúng nó lại trà cữu địch tôi; Nhung tôi chỉ chuyên lòng cầu nguyện."
Cẩu thay
cho những kẻ thù Ngài
liu UM, "Song Đức Chúa Jêsus cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vi họ khống biết mình lầm điểu gì. Đoạn, họ bắt thăm chia nhau áo xống của Ngài."
niltlii 22:17,1«
"Tôi đếm được các xương tôi; Chúng nó xem và ngó chân tôi; Chúng nó chia nhau áo xống tôi; Bắt thăm về áo dài tôi."
Bọn lính bắt tham đế lấy áo
xong
Ngài
MitlM 27:15,11
"Họ đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự rái, thi bắt thăm mà chia nhau áo xống của Ngài. Rồi họ ngói đó mà canh giữ Ngài."
TlltlHittl,
"Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi ôi! Sao Ngài lìa bổ tôi? Nhằn sao Ngài đứng xa, khống giúp đỡ tôi, và chẳng nghe lời rên siết tôi?"
Bị Đức Chua Trời lia bỏ
Mitm Ỉ7:«, "Ước chừng giờ thứ chín, Đức Chúa Jêsus kêu tiếng lớn lên rằng: Êli, Êli, lammasabáchtanl? nghía là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài Ha bỏ tôi?"
TMt»lliỉ«l,
"Ngài giữ hét thảy xương cốt người, chẳng một cái nào bị gãy."
Khống một cái xương nào bi gãy
Bỉu 11.»,«,» "Vậy, quân linh lại, đánh gãy chân người thứ nhứt, rồi đến người kia, tức là kẻ cùng bị đóng đinh với Ngài. Khi quân lính đến nơi Đức Chúa Jêsus, thấy Ngài đã chét rái, thi không đánh gãy ống chân Ngài... Vì điều đổ xảy ra, cho được ứng nghiệm lởi Kinh thánh nấy: Chẳng một cái xương nào của Ngài sê bị gãy."
Iickirl 12:11, "Ta sẽ đổ thẫn của ơn phước và của sự nài xin ra trên nhà Đavít, và trên dân cư Giêrusalem; chúng nó sẽ nhìn xem ta là Đấng chúng nó đã đâm; và chúng nó sẽ thương khóc, như là thương khóc con trai một,-sẽ ở trong sự cay đắng, như khi người ta ở trong sự cay đắng vi cớ con đầu lòng."
Hổng Ngài bị đâm
SIÍII1SÍ4,
"Nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thi máu và nước chảy ra."
Em ỈM,
"Người ta đã đặt mổ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu; dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng."
Cùa được Chơn với kè giàu
Mi (IM 27:57-11, "Đến chiều tối, có một người giàu, ở thành Arimathê, tên là Giôsép, chính là một môn đổ cùa Đức Chúa Jêsus, đến nơi Philát mà xin xác Đức Chúa Jẽsus. Philát bèn truyền cho. Giôsép lấy xác Ngài bọc trong tắm vãi liệm trắng, và đưa để trong một cái huyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong hòn đá; đoạn, lăn một hòn đá lớn đến trước cửa mổ, rồi đi."
Itilkiti 11:11, "Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hổn tối trong Ảm phủ, cũng khổng để cho người thánh Chúa        thấy        sự        hư nát" TMtlKi 41:15, "Nhưng Đức Chúa Trời sẽ chuộc linh hổn tôi khôi quyền Ảm phủ, vì Ngài sẽ tiếp rước tôi. (Sêla)"
Sẽ sống lại
Mát 11:1,7 "Song người nói cùng họ rằng: Đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus Naxarét, là Đíng đã chịu đống đinh; Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây; hãy xem nơi đã táng xác Ngải. Nhưng hãy đi nói cho các môn đổ Ngài và cho Phierơ rằng Ngài đi đến xứ Galilê trước các ngươi; các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó, như Ngài đã phán cùng các ngươi vậy."
THUM! tttt,
"Chúa đã ngự lên trên cao, dàn theo những phu tù; Chúa đã nhận lễ vật giữa loài người, và giữa kẻ phản nghịch cũng vậy, hầu cho Giêhôva Đức Chúa Trời được ở với chúng nỏ."
Ngài thăng thiên ngái ben hữu Đức Chúa Trời
Mắc 11:11, "Đức Chúa Jêsus phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời."
l.tlf. 15:4, "Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sáng lại, theo lời Kinh Thánh." hun 4.1, "Vậy nên cổ chép rằng: Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàn kẻ phu tù, và ban các ơn cho loài người."
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TỔNG QUAN SÁCH CÔNGVỰ
"Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giêrusalem, cả xứ Giuđê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất." (Công Vụ 1:8).
Đoạn
Công Vụ 1-7
Công Vụ 8-12
Công Vụ 13-28
Sự Bành Trướng Của Hôi Thánh
Hội Thánh Tại Giêrusalem
Hội Thánh Trong Cả Xứ Giuđê Xứ Samari
Hội Thánh Đi Đến Cùng Trái Đất
Tin Lành
Làm chứng trong thành phố
Làm chứng trong các tỉnh
Làm chứng trên thế giới
Chủ Đề
Quyền năng và sự tiến bộ của Hội Thánh
Sự bành trướng của Hội Thánh
Ba hành trình truyền giáo và những vụ xử án Phaolô
Nhóm Thính Giả
Người Do Thái
Người Samari
Người ngoại bang
Nhân Vật Chính
Phierơ
Philíp
Phaolô
Thời Gian
Hai năm (33-35 SC)
13 năm (35-48 so
14 năm (48-62 SC)
Sự Phát Triển
Chiến Thắng Khải hoàn
Sự Chuyển Tiếp
Các chuyến lữ hành, thử thách và xử án
Trích từ Visuaỉ Survey of the Bible. Được tác giả cho phép in lại.
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"Danh tiếng Đức Chúa Jêsus tức thỉ đồn ra khắp cả xứ Galilê." (Mác iás)
Caesarea 9 Philippi \^
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Chức Vụ Tại Xứ Galilê
Làm sống lại con trai bà góa (Lu 7)
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"Đức Chúa Trời đã xức dầu- cho ộửc Chúa Jêsus bằng Đức Thánh tình vạ'; quyển phép; rồi Ngài đi từ rìơLhộ ' [ qua chỗ kia Ịàmphướcvà chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ .' ■" ; ức hiếp, vì Đức Chúa Trời" ở cùng Ngài.;"-' ;'■       - -(Côngvụ 10:38)
file_14.png

Hermon

file_15.wmf


CÁC sự KIỆN TRONG ; Qỉỉét CHỨC "vụ CHÚA JÊSUS
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sự Xét Xử Và Đóng Đinh Chúa Jêsus Các Địa Điểm Tại Jêrusalem
"Gôgõtha cùa Gordon" và Ngôi Mội trong vườn trong 2 địa điểm nậy
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«r      "Khi gần đến kỳ, Chúa Jêsus được đem cử    lên khỏi thế gian, Ngài Nước quyết định đi lên thành /êrusálem." (Lu 9:51)
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Giáo sư Wỉlliam MacDonald là vị
thầy dạy Kinh Thánh được kính trọng, ông là tác giả của hơn 60 tác phẩm được ấn hành ở Hoa Kỳ và Canada. Quyển Kinh Thánh Chú Giải là kết quả của hơn 40 năm nghiên cứu, cầu nguyện và viết ra.
Arthur Farstad là biên tập và nhà văn với chức vụ truyền đạo tích cực. Ông tốt nghiệp Thạc Sĩ Thần Học Cựu Ước (Th.M in Old Testament) và Tiến Sĩ Thần Học Tân Ước (Th.D in New Testament) tại trường Thần Học Dallas và cũng là biên tập viên điều hành bản dịch Kinh Thánh New King James của nhà xuất bản Nelson.
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"Quyển Kinh Thánh Chú Giải phần Tân ước của William MacDonald là một trong những ấn phẩm phong phú nhất được cung ứng cho thế giới Cơ Đốc. Nó chứa đựng sự dồi dào về nghiên cứu cơ bản và sự khai sáng trong việc trình bày kiến thức có thể và sẽ hữu ích cho sinh viên Trường Kinh Thánh. Sứ điệp được trình bày từ bài viết được cảm động để thích ứng với cuộc sống trong thời đại mới.Tôi xin giới thiệu quyển sách nay đến tín hữu với tất cả tấm lòng." Tiến Sĩ W.A Crisvvell Hội Thánh First Baptist, Dallas

"Quyển Kinh Thánh Chú Giải cung ứng cho mỗi thế hệ trong gia đình tín hữu một nguồn cung ứng dồi dào về Tân Ước. Nó là một tác phẩm thú vị đầy ắp lời giải thích rõ ràng cho những ai khao khát học biết Lời Chúa. Cả tác giả và người biên tập đều phô bày sự việc cách tinh thông hoàn toàn, nổi bật bởi một tâm linh sâu sắc trong việc nhận biết lẽ thật. Tôi tin cậy giới thiệu quyển sách nay với Cơ Đốc nhân khắp nơi." Tiến Sĩ R. Van Gorder Giáo Sư Danh Dự Radio Bible Class

"Tôi đã ở trong chức vụ trên 60 năm và khi đọc quyển sách nay, Lời Chúa đến cách sống động... Theo tôi, quyển sách phải được dành cho mỗi người trong chức vụ, giáo viên Trường Chúa Nhật, nhà truyền giáo, mục sư và mọi tín hữu..." Poríer Barringỉon Giám Đốc, Christian Life Ministries, Inc.
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Tôi tin chắc rằng quyển Kinh Thánh Chú Giải nay sẽ tìm thấy đường của nó để vào trong cơ sở của những sinh viên Trường Kinh Thánh khắp mọi nơi. Nó thiết thực... hợp chân lý...dễ hiểu." Tiến Sĩ Jerry Falwell Giám Đốc, Liberty University

