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DAVID PLATT

Rút lui hay liều lĩnh? Xuyên suốt chiều dài lịch sử cứu rỗi,
câu hỏi nầy luôn đặt ra cho những ai thuộc về Đức Chúa
Trời. Với những gì mục sư tác giả John Piper đưa ra trong
quyển sách để tham khảo nầy, đây là một quyết định mà
dân Y-sơ-ra-ên phải đối diện trong ngày rất quan trọng tại
Ka-đe Ba-nê-a. Đứng ngay bờ mép của vùng Đất Hứa,
với sự đảm bảo của Đức Chúa Trời nắm thật chắc chắn
trong tay, họ chạy trốn thay vì liều lĩnh xông lên. Thay vì
phó thác mạng sống của mình trong sự thành tín của Đức
Chúa Trời, họ chùn lại trong sự sợ hãi. Cái giá phải trả
quá lớn và Chúa đã bỏ mặc cả một thế hệ lãng phí nơi
đồng vắng cho đến chết.

Sứ mạng rất rõ ràng

Đi nhanh về phía trước vài ngàn năm sau đó, chúng ta là
dân thuộc về Đức Chúa Trời đang đứng tại cùng một

LỜI TỰA
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khoảnh khắc như vậy. Chúng ta đang sống trong một thế
giới mà gần như một nửa dân số của trái đất nầy đang
phải sống dưới mức 2 đô-la mỗi ngày, và hơn một tỉ người
phải sống ở những nơi nghèo đói nhất. Linh của sự nghèo
đói đang bao trùm lấy hầu hết những nhu cầu thuộc thể
nầy. Hàng tỷ người bị mê hoặc trong sự thờ lạy những
thần tượng giả dối, và gần như 2 tỷ người ngày hôm nay
vẫn chưa được nghe về Phúc Âm, tức là họ không có đến
dù chỉ một lần nghe về sự hy sinh của Đấng Christ cho tội
lỗi của họ trước khi tắt thở. Hầu hết các dân tộc chưa
được vươn đến đều tồn tại trong những nơi chống nghịch
lại với Cơ Đốc giáo – những khu vực trên thế giới nầy đang
bắt bớ, bỏ tù và giết chết những anh chị em của chúng ta.

Dầu những khó khăn thử thách mà hội thánh đang phải
đối diện là rất lớn, nhưng sứ mạng mà Đấng Christ ban
cho chúng ta là rất rõ ràng: hãy môn đồ hóa muôn dân.
Hãy dành cuộc đời của mình để rao truyền Phúc Âm của
Đức Chúa Trời vì cớ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời cho
đến tận cùng cõi đất. Khi đi, hãy tin cậy nơi quyền tể trị
tối cao của Ngài, nương cậy vào sự hiện diện của Ngài ở
trong lòng chúng ta, và kinh nghiệm niềm vui không thể
so sánh được của Ngài.

Vì Chúa Jêsus

Khi đứng tại Ka-đe Ba-nê-a của mình, chúng ta có một
lựa chọn. Chúng ta, cũng vậy, có thể chạy trốn vào trong
đồng vắng để lãng phí mất cơ hội. Chúng ta có thể thỏa
mãn yên nghỉ trong đời sống Cơ Đốc rất bình thường,
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tiện nghi, ấm cúng, thoải mái khi bám dính vào sự an ninh
và an toàn mà thế gian nầy đang cung ứng cho. Chúng ta
có thể lao thẳng vào một nền văn hóa tuyệt vời được
đánh dấu bằng chủ nghĩa vật chất, với những nét tiêu
biểu bằng quyền lợi cá nhân và đắm mình trong cái chủ
nghĩa cá nhân đó. Chúng ta có thể tán thành với tinh thần
của thời đại nầy và chọn để sống một đời sống tìm kiếm
những sự khoái lạc của đời, chiếm hữu những của cải
của thế gian và đeo đuổi những khát vọng mang tính tầm
cỡ thế giới – tất cả đều nằm dưới câu khẩu hiệu là văn
hóa Cơ Đốc giáo.

Hay chúng ta có thể quyết định rằng Chúa Jêsus xứng
đáng hơn những điều đó. Chúng ta có thể nhận biết rằng
chính Ngài đã tạo nên chúng ta, cứu chúng ta và kêu gọi
chúng ta cho một mục đích lớn lao hơn bất kỳ điều gì mà
thế giới nầy có thể cung ứng cho chúng ta. Chúng ta có
thể làm chết cái tôi của mình, những điều chúng ta đang
trông cậy, những mơ ước của chúng ta, những khao
khát, những điều chúng ta ưu tiên và kế hoạch của chúng
ta. Chúng ta có thể làm hết thảy những điều nầy bởi vì
chúng ta tin rằng Đấng Christ và kế hoạch của Ngài đem
lại phần thưởng khiến cho việc liều lĩnh trở nên xứng
đáng hơn bất kỳ điều gì khác.

Thêm sức lực bởi niềm vui của Phúc Âm

Trong Ma-thi-ơ 13:44 Chúa Jêsus phán cùng các môn đồ
rằng: “Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong
một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi,
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vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám
ruộng đó”.

Tôi rất thích hình ảnh nầy. Thử tưởng tượng đang bước
đi trên một cánh đồng, rồi vấp phải một kho báu có giá trị
hơn những gì bạn bỏ công sức mà có được, hay tìm
kiếm suốt cả đời cũng chẳng thấy được. Nó có giá trị
hơn bất kỳ điều gì bạn đang có hiện tại hay sẽ có trong
tương lai. Bạn nhìn xung quanh và thấy rằng chẳng ai biết
có kho báu đang tồn tại ở đây, bạn lấp nó lại thật nhanh
và quay đi, giả vờ như chẳng biết gì cả. Bạn đi vào thị
trấn và bắt đầu bán đi tất cả tài sản của mình để có đủ
tiền mua cả miếng đất đó. Mọi người nghĩ bạn bị điên.

“Anh đang nghĩ gì vậy?” bạn bè và người thân trong gia
đình hỏi bạn.

Bạn nói với họ rằng: “Tôi mua miếng đất đằng kia”.

Họ nhìn bạn với thái độ không thể tin được. “Thật ngu
xuẩn”, họ nói, “tại sao lại bán hết tất cả để mua miếng
đất đó?”

Bạn đáp rằng: “Tôi có linh cảm” rồi bạn cười với chính
mình trong khi ngoảnh mặt đi tới đó. Bạn cười vì bạn biết
rằng: sau những gì đã xảy ra, mọi người liều lĩnh mà
không nhận được gì cả trong khi bạn liều lĩnh để nhận
được phần thưởng. Vì thế với sự vui mừng – với sự vui
mừng! – Bạn bán hết tất cả. Tại sao? Bởi vì bạn đã tìm
thấy một điều đáng giá đến nỗi có thể mất đi mọi thứ
khác.
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Đây là hình ảnh về Chúa Jêsus trong Phúc Âm. Ngài là
điều đó – là Đấng – xứng đáng để chúng ta bỏ hết thảy
mọi sự mình có. Khi chúng ta thực sự tin điều nầy, thì hãy
liều lĩnh mọi thứ mà chúng ta đang có, để biết và vâng lời
Đấng Christ không còn là sự hy sinh nào đó nữa. Đây chỉ
là một ý thức rất bình thường. Bỏ đi những gì đang đeo
đuổi, những của cải, những thú vui, chỗ an toàn và sự an
ninh của thế gian nầy để theo Chúa Jêsus đến bất kỳ nơi
nào Ngài dẫn dắt, cho dù cái giá phải trả là gì đi nữa, thì
sự không phải là hy sinh đó cũng giống như một lựa chọn
khôn ngoan vậy. Jim Elliot nói rằng: “Người khôn ngoan là
người từ bỏ những gì không thể nắm giữ để có được
những điều không thể đánh mất”.

Can đảm trong liều lĩnh

Tôi ngợi khen Đức Chúa Trời vì cớ John Piper và cách
ông bày tỏ cho tôi và rất nhiều người khác nữa về uy
quyền tối cao của Đấng Christ. Khi còn ở trường cao
đẳng cũng chính là thời điểm đầu tiên tôi được nghe thấy
bài giảng của mục sự Piper, có đề tựa là: “Đấng Christ
chết vì cớ Đức Chúa Trời”. Tôi bị bắt lấy bởi một sự mặc
khải đầy quyến rũ và rất Kinh Thánh về một Đức Chúa
Trời khao khát vinh hiển của chính Ngài, và tôi đã bắt đầu
nhận ra một cách đầy mới mẻ lý do tối hậu vì sao tôi tồn
tại trên đất nầy chính là để tôn cao vinh hiển của Đức
Chúa Trời. Hơn thế nữa, tôi bắt đầu nhận ra niềm vui lớn
nhất thực sự được tìm thấy là ở trong vinh hiển cả thảy
của Đức Chúa Trời, và Đấng Christ rõ ràng là một kho báu
đáng để từ bỏ hết thảy mọi sự để có được Ngài. Đây là
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một chủ đề chính (có lẽ là lẽ đạo trọng tâm) của Kinh
Thánh và là lẽ thật chiếm ưu thế nhất trong chức vụ của
John Piper, là lý do vì sao ông viết quyển sách về sự liều
lĩnh nầy đem lại quá nhiều ý nghĩa đến như vậy.

Tôi cầu xin Đức Chúa Trời sử dụng quyển sách nầy, cùng
với những điều khác nữa, để dấy lên một đạo quân các
mục sư, những giáo sĩ, những lãnh đạo hội thánh và
những tín hữu hội thánh là những con người dũng cảm
trên bình diện của sự liều lĩnh bởi vì họ nhận biết điều đó
trong Đấng Christ, thậm chí ngay cả việc từ bỏ mạng
sống mình cũng là phần thưởng quý báu nữa. Trong cách
nhìn hướng về sự vinh hiển cả thảy thuộc về Đức Chúa
Trời, đối với chúng ta và với nhu cầu rất lớn của thế giới
xung quanh chúng ta, rút lui là sự sai lầm không đáng để
đặt câu hỏi. Vì những sự tốt lành cho linh hồn của chúng
ta và vì cớ sự vinh hiển của Đấng Cứu thế, sự liều lĩnh là
việc làm đúng đắn nhất.



H

1

 

ầu như mọi thứ tôi có thể nói đều được tóm gọn
trong từng lời chứa đầy sự nhiệt thành của sứ đồ

Phao-lô gởi cho hội thánh tại Phi-líp:

Tôi có lòng trông cậy chắc chắn nầy, việc chi tôi
cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế,
tôi nói cách tự do mọi bề, như vậy, dầu tôi sống
hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình
tôi. Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là
điều ích lợi cho tôi vậy – Phi-líp 1:20-21

Nếu bạn đã từng đặt câu hỏi về sứ đồ Phao-lô đâu là
mục tiêu cuối cùng của sự sống thì – chính đời sống của
ông hay của bất kỳ đời sống không lãng phí nào – tôi nghĩ
rằng đây là câu trả lời của ông. Làm sáng danh Đấng
Christ, tán dương Đấng Christ, làm mọi sự để tôn cao

Ý NGHĨA TỘT BỰC CỦA SỰ SỐNG
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Đấng Christ. Đó là ý nghĩa cuộc sống của Phao-lô. Điều
nầy cũng cần phải trở thành ý nghĩa cuộc sống của chúng
ta. Và Phao-lô cầu nguyện để điều nầy sẽ trở thành lý do
cho sự chết của ông nữa. Chúng ta sống và chúng ta
chết đi, tất cả đều vì cớ Đấng Christ.

Cả vũ trụ nầy được tạo nên vì cớ điều nầy – để tôn cao
Đấng Christ. Sứ đồ Phao-lô cũng nói như thế trong Cô-
lô-se 1:16 rằng: “bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên
cả”. Vì Ngài. Tức là, vì sự vinh hiển của Ngài. Vì sự tán
tụng, kính mến, sự diệu kỳ, sự ngợi khen, sự tin cậy, sự
vâng phục, bổn phận, thờ phượng dành cho Ngài. Đây là
ý nghĩa sự sống mang tính toàn cầu. Ở đây bao gồm tất
cả mọi dân tộc trên thế giới nầy. Vì sao Đức Chúa Trời
kêu gọi Phao-lô và khiến ông – cũng như hàng ngàn
người sau ông – trở thành đặt phái viên để đem Phúc Âm
đến với các dân tộc? Ông trả lời rằng: “nhờ Ngài chúng
ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ, để đem mọi dân
ngoại đến sự vâng phục của đức tin, vì danh Ngài” (Rô-
ma 1:5). Vì Danh của Chúa Jêsus.

Sau khi Chúa Jêsus chịu chết đền tội, Đức Chúa Trời đã
khiến Ngài sống lại từ trong kẻ chết và “đem Ngài lên rất
cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh” (Phi-líp
2:9). Lý do Đức Chúa Trời làm như vậy là vì cớ những
tiếng hoan hô ca ngợi Chúa Jêsus Christ. Đức Chúa Trời
đã khiến Chúa Jêsus sống lại “hầu cho nghe đến danh
Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên
dưới đất, thảy đều quì xuống” (Phi-líp 2:10). John Stott
luôn luôn đưa ra lời cảnh báo chống lại những âm mưu
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sử dụng sứ mạng toàn cầu như một cái áo che đậy việc
đeo đuổi vinh hiển riêng cho chính đất nước của mình hay
hội thánh hay tổ chức hay cho chính bản thân cá nhân
nào đó. Sau đó, ông nói tiếp một cách đầy kinh ngạc như
sau: “Tuy nhiên, chỉ có một chủ nghĩa đế quốc duy nhất là
Cơ Đốc giáo, tức là nói đến Sự Oai Nghi của vị Vua Jêsus
Christ và vì cớ sự vinh hiển của triều đại hay vương quốc
của Ngài”.1

Đây là lý do chúng ta sống và cũng là lý do để chết, tức
là: vì tất cả quy thuộc về Chúa Jêsus, sự vinh hiển và
vương quốc của Ngài trong toàn cõi vũ trụ. Tiếng hò reo
duy nhất trong cuộc đời của chúng ta, già hay trẻ, nam
hay nữ, giàu hay nghèo, là sự vinh hiển thuộc về Chúa
Jêsus hầu cho bằng tất cả sự can đảm mà chúng ta có
được để tôn cao Đấng Christ trong chính thân thể của
mình, dù chết hay sống.

Có hàng ngàn cách để tôn cao Đấng Christ trong sự sống
và sự chết. Không có điều nào bị coi thường cả. Tất cả
đều quan trọng. Nhưng không có điều nào làm cho giá trị
của Đấng Christ trở nên sáng láng hơn bằng tình yêu hy
sinh vì người khác trong danh Chúa Jêsus. Nếu Đấng
Christ xứng đáng đến nỗi sự trông cậy đời đời, theo sau
sự chết của Ngài, ngay lập tức, giải phóng chúng ta khỏi
nỗi sợ hãi của sự chết và khiến chúng ta dám từ bỏ chính
mạng sống của mình vì người khác, thì tình yêu hy sinh
tôn cao vinh hiển của Đấng Christ đó thực sự rất khác
biệt so với bất kỳ điều gì trên thế giới nầy.
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Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Jêsus chịu đóng
định trên thập tự giá “vì sự vui mừng đã đặt trước mặt
mình” (Hê-bơ-rơ 12:2) – niềm vui được làm cho sống lại
từ cõi chết, đem lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Cha, cứu
rỗi loài người khỏi hư vong, làm mới lại toàn cõi vũ trụ và
được vây lấy bởi rất nhiều người không thể đếm được sẽ
tôn thờ Ngài đến đời đời. Chưa từng có một hành động
yêu thương nào vĩ đại bằng sự từ bỏ chính mình của
Chúa Jêsus để cứu rỗi tội nhân (Giăng 15:13; Rô-ma 5:6-
8). Do đó, hành động yêu thương vĩ đại nầy được thúc
đẩy bởi sự trông cậy rất vui mừng vượt trên cả hầm mộ
của sự chết.

Nếu Chúa Jêsus đi qua trũng bóng chết vì cớ chúng ta
bằng sự trông cậy vui mừng trong sự hiện diện của Đức
Chúa Trời, thì chúng ta sẽ rất kiêu ngạo nếu cho rằng
chúng ta có thể đi qua trũng bóng chết vì cớ người khác
mà không cần đến sự trông cậy vui mừng như Ngài. Các
tín hữu đầu tiên đã dâng hết của cải và phó chính mạng
sống của họ vì người khác bởi vì họ biết rằng sau khi tắt
thở, Chúa Jêsus là phần thưởng lớn nhất của họ. “Vì anh
em đã thương xót kẻ bị tù, và vui lòng chịu của cải mình
bị cướp, bởi biết mình có của cải quí hơn hằng còn luôn”
(Hê-bơ-rơ 10:34).

Bây giờ chúng ta sẵn sàng đề cập đến sự liều lĩnh.



N
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ếu khao khát trọn vẹn duy nhất của chúng ta là vì
cớ Đấng Christ dù sống hay chết, nếu cuộc đời tôn

cao Ngài nhất là cuộc đời phải trả giá vì tình yêu thương,
vậy thì sống là liều lĩnh, và liều lĩnh như thế là đúng đắn.
Né tránh điều nầy tức là lãng phí cuộc đời mình.

Liều lĩnh là gì?

Tôi định nghĩa sự liều lĩnh rất đơn giản, là một hành động
cho thấy chính bản thân mình có thể phải mất mát hay bị
tổn hại. Nếu bạn dám liều lĩnh, bạn có thể phải mất mát
tiền của, bạn có thể mất đi thể diện, bạn có thể mất đi
sức khỏe hay thậm chí là mạng sống của mình. Và tệ nhất
là gì, nếu bạn liều lĩnh, bạn có thể khiến người khác gặp
nguy hiểm theo chứ không chỉ bạn thôi đâu. Liệu một
người khôn ngoan và yêu thương mọi người dám liều lĩnh
chăng? Tự đặt mình vào tình trạng bị mất mát như vậy có

LIỀU LĨNH LÀ GÌ?
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khôn ngoan không? Yêu thương là khiến người khác bị
nguy hiểm sao? Việc từ bỏ mạng sống có giống như việc
lãng phí nó không?

Điều nầy còn tùy. Tất nhiên, bạn có thể ném cuộc đời của
mình vào hàng trăm con đường tội lỗi và kết quả là cái
chết. Trong trường hợp nầy thì việc từ bỏ mạng sống và
lãng phí nó hoàn toàn giống nhau. Nhưng việc từ bỏ
mạng sống và lãng phí cuộc đời không phải lúc nào cũng
giống nhau đâu. Chuyện gì nếu những hoàn cảnh không
cần phải liều lĩnh vẫn bị mất mát hay chịu tổn hại thì như
thế nào? Vậy thì việc giữ cho cuộc đời nầy an toàn là
thiếu khôn ngoan. Và chuyện gì nếu một sự liều lĩnh thành
công đem lại nhiều ích lợi cho người khác, còn những
điều tổn hại chỉ nhận lấy về phần mình thì sao? Vậy thì có
lẽ không nên lựa chọn sự sung túc hay an ninh trong khi
có những điều tốt hơn có thể thực hiện vì cớ Đấng Christ
và vì cớ ích lợi của nhiều người.

Sự liều lĩnh đã được thêu dệt trong đời sống có giới
hạn của chúng ta

Tại sao lại có sự liều lĩnh? Bởi vì có những thứ đại loại
như sự không biết. Nếu tương lai là rõ ràng, thì chẳng
bao giờ có sự liều lĩnh. Sự liều lĩnh là khả thi vì chúng ta
không biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào. Điều nầy có
nghĩa là Đức Chúa Trời có thể không cần đến sự liều
lĩnh.1 Ngài biết kết cuộc mọi lựa chọn của Ngài trước khi
những sự đó xảy ra. Đây mới là Đức Chúa Trời thực sự
trái ngược hẳn với những thần tượng của các dân tộc (Ê-
sai 41:23; 42:8-9; 44:6-8; 45:21; 46:8-11; 48:3). Và khi
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Ngài biết kết quả mọi hành động của Ngài từ trước khi nó
xảy ra, thì Ngài định kế hoạch theo như thế. Sự toàn tri
của Ngài thống trị mọi sự liều lĩnh nào có thể xảy ra.2

Nhưng với chúng ta thì không như vậy. Chúng ta không
phải là Đức Chúa Trời; chúng ta là những kẻ không biết
gì. Chúng ta không biết ngày mai sẽ như thế nào. Đức
Chúa Trời không cho chúng ta biết Ngài dự định làm gì
vào ngày mai hay chừng 5 năm nữa như thế nào. Rõ ràng
Đức Chúa Trời dự định để chúng ta sống và hành động
trong sự không biết và không chắc chắn về rất nhiều hậu
quả cho từng hành động của chúng ta.

Ngài phán với chúng ta, ví dụ, trong Gia-cơ 4:13-15
như sau:

Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày
mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn
bán và phát tài, song ngày mai sẽ ra thể nào, anh
em chẳng biết! Vì, sự sống của anh em là chi?
Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại
tan ngay. Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa
muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ
việc kia.

Bạn không biết liệu trái tim của mình có ngừng đập trước
khi đọc xong trang giấy nầy hay không. Bạn không biết
liệu một gã lái xe máy nào sẽ đi chệch làn đường của anh
ta rồi đâm sầm vào bạn để được lên báo trong tuần tới
đâu. Bạn cũng chẳng biết thức ăn trong nhà hàng có con
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vi khuẫn chết người nào hay không. Bạn không biết liệu
cơn đột quỵ sẽ bất ngờ xảy ra trước khi tuần nầy trôi qua
hay không, hay một gã nào đó với khẩu súng bắn chết
bạn ngay tại trung tâm mua sắm nào đó chăng. Chúng ta
không phải là Đức Chúa Trời. Chúng ta không biết ngày
mai sẽ như thế nào.

Đập tan ảo tưởng về sự an toàn

Do đó, sự liều lĩnh được thêu dệt trong cuộc đời có giới
hạn của chúng ta. Chúng ta không thể né tránh được
thậm chí cho dù chúng ta muốn cách mấy đi nữa. Sự
không biết và sự không chắc chắn về ngày mai là bầu
không khí rất tự nhiên của chúng ta. Tất cả những kế
hoạch cho ngày mai có thể sẽ bị đảo lộn bởi hàng ngàn
sự kiện không biết trước được liệu chúng ta có ở nhà
hay trên đường đi đâu đó chăng. Một trong những mục
tiêu của tôi là đập tan ảo tưởng về sự an toàn và bằng
cách nào đó giải phóng bạn thoát khỏi niềm vui được ở
trong sự an ninh đó. Bởi vì đó là ảo tưởng. Nó không hề
tồn tại. Mọi khuynh hướng mà bạn chọn, đều có những
sự kiện và nhiều thứ vượt quá tầm kiểm soát của
chúng ta.

Việc tìm kiếm vô ích một nơi không có sự liều lĩnh để tồn
tại đã làm tê liệt rất nhiều người trong số chúng ta. Tôi đã
từng nếm trải điều nầy trong vai trò làm mục sư của mình.
Có những quyết định cần phải đưa ra, nhưng tôi không
thể nhìn thấy quyết định nào là tốt nhất. Có quá nhiều thứ
không thể biết trước được. Sự cám dỗ là bỏ chạy – nếu
không phải về phương diện vật lý, thì lại là về mặt cảm
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xúc. Hãy suy nghĩ thử một điều nào đó chẳng hạn. Từ bỏ.
Trì hoãn. Hy vọng vấn đề sẽ trôi qua. Nhưng chẳng có gì
thay đổi. Cái chứng tê liệt đó chẳng làm gì được. Chứng
tê liệt vì sợ hãi phải đưa ra quyết định chẳng làm gì được
cả. Đó là sự hèn nhát. Liều lĩnh là điều duy nhất đế tiến
tới phía trước.

Bonhoeffer với việc căm thù sự thiếu quả quyết

Dietrich Bonhoeffer đã hít lấy bầu không khí khủng hoảng
nhiều nhất trong cuộc đời của ông. Điều nầy thậm chí
khiến vấn đề về sự quả quyết ảnh hưởng đến sự sống và
cái chết. Và thậm chí trước khi có thời điểm như vậy, thì
đã có vấn đề về tình yêu thương.

Bất kỳ nơi nào Bonhoeffer quan sát tại Châu Âu vào năm
1934 thì đều có những Cơ Đốc nhân luôn do dự. Các “Cơ
Đốc nhân người Đức”, trong làn sóng giáo hội toàn cầu –
mọi người đều ủng hộ ngoại trừ Hít-le. Sợi dây thòng lọng
của chủ nghĩa Phát-xít ở trên hội thánh tại Đức rất chặt
chẽ, không một ai dám liều lĩnh hành động.

Bonhoeffer và những người bạn của ông cuối cùng cũng
phải xuất hiện. Một “hội thánh tin lành” dấy lên, tranh đấu
để được tự do khỏi sự kèm cặp của Đệ Tam Đế Chế. Một
“Thần học của Barmen” đã được phổ biến. Nhưng bấy
giờ, Bonhoeffer nài xin phải có hành động.

Vào ngày 7 tháng 4 năm 1934, ông viết một lá thư gửi
cho Henry Louis Henriod, nhà thần học người Thụy sĩ,
lãnh đạo Hiệp Hội Cơ Đốc Giáo Thế Giới. Ông kêu nài sự
hỗ trợ cho các mục sư và Cơ Đốc nhân tại Đức, là những
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người biết rõ (hiểm họa dành cho họ) rằng hội thánh
không còn là hội thánh nữa. Ở đây chúng ta học được
những hiểm họa của việc do dự. Bonhoeffer đã viết rằng:

Một quyết định cần được đưa ra dù vấn đề có là gì, việc
chờ đợi một dấu hiệu nào đó từ trời sẽ giải quyết hoàn
toàn sự khó khăn không để lại thêm vấn đề nào nữa là
điều không tốt. Ngay cả phong trào đại kết cũng cần phải
sẵn sàng và có thể phải đối diện với rắc rối, như về mặt
con người chẳng hạn. Nhưng việc trì hoãn và thoái thác
đơn giản là vì bạn sợ phạm sai lầm, trong khi những
người khác – tôi muốn nói tới những anh em của chúng
ta hiện đang ở Đức – phải đưa ra nhiều quyết định khó
khăn hơn mỗi ngày, dường như với tôi điều nầy đi ngược
lại với tình yêu thương. Trì hoãn hay không đưa ra quyết
định có thể còn đáng tội hơn cả việc đưa ra quyết định sai
xuất phát từ đức tin và tình yêu thương.

Câu nói cuối cùng xứng đáng để phải xem xét lại. Tránh
né sự liều lĩnh còn đáng tội – không có tình yêu thương –
hơn việc liều lĩnh trong đức tin và tình yêu thương, và việc
đưa ra một quyết định sai lầm. Trong chức vụ của tôi, tôi
thường nói như vầy sau khi phải đưa ra một quyết định
khó khăn trong khi cả hai khuynh hướng đều gây khó
nhọc cả: “Đây là lý do vì sao tôi yêu quý Phúc Âm”. Việc
không làm gì cả cần sự tha thứ cũng như việc nổ lực hết
sức và phạm sai lầm.

Đôi khi có một sự ích kỷ tinh vi đằng sau vấn đề né tránh
việc liều lĩnh. Có một thái độ đạo đức giả lèo lái chúng ta
sẵn sàng chịu lấy rủi ro mỗi ngày cho bản thân mình
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nhưng lại làm chúng ta bị tê liệt khi phải liều lĩnh vì người
khác trên còn đường yêu thương đến với đồi Gô-gô-tha.
Chúng ta hoàn toàn bị lừa với suy nghĩ cho rằng việc liều
lĩnh như thế có thể gây nguy hiểm cho sự an ninh mà
thực chất không hề tồn tại. Cách đơn giản nhất mà tôi hy
vọng có thể đập tan ảo tưởng về sự an toàn và làm tan
biến ảo tưởng an ninh trong bạn đó là nhờ Lời của Chúa
và cho bạn thấy rằng việc liều lĩnh là đúng đắn vì cớ Đấng
Christ. Việc liều lĩnh vì tình yêu thương để tôn cao vinh
hiển của Đấng Christ là điều cần phải làm.
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hật tuyệt khi sứ đồ Phao-lô đã nói vài điều rất
chung về toàn bộ Cựu Ước – và tôi cho rằng

những lời đó càng đúng đối với Tân Ước. Ông nói rằng:
“Vả, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu
cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy
mà chúng ta được sự trông cậy” (Rô-ma 15:4). Tất cả
những câu chuyện lịch sử, tất cả luật pháp, tất cả những
câu nói châm ngôn và thi thiên, tất cả những lời tiên tri –
“mọi sự đã chép” – đều có ý cho chúng ta được sự trông
cậy (hy vọng).

Và sự hy vọng là sức mạnh thực sự để yêu thương trong
những hoàn cảnh nguy hiểm đáng sợ nhất. Sự trông cậy
mà Đức Chúa Trời ban cho là nguồn sức mạnh để liều
lĩnh vì ích lợi của người khác. Sứ đồ Phao-lô khuyên
những tín hữu tại Cô-lô-se về “sự yêu thương của anh
em đối với mọi thánh đồ, vì cớ sự trông cậy để dành cho

NHỮNG CÂU CHUYỆN LIỀU LĨNH TRONG 
CỰU ƯỚC
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anh em ở trên trời” (Cô-lô-se 1:4-5). Yêu thương vì có sự
trông cậy. Vậy, vì yêu thương, hãy xem thử “điều gì được
chép để chúng ta được sự trông cậy” – một vài câu
chuyện liều lĩnh trong Cựu Ước.

"Nguyện Đức Giê-hô-va làm theo ý Ngài lấy làm tốt”

Hãy bắt đầu với II Sa-mu-ên 10. Người Am-môn sỉ nhục
các sứ giả của dân Y-sơ-ra-ên và khiến họ trở nên ghê
tởm trước mặt Đa-vít. Để bảo vệ chính mình, người Am-
môn đã chiêu mộ dân Sy-ri để hiệp lại với họ đặng chống
nghịch với dân Y-sơ-ra-ên. Giô-áp, là tổng binh dân Y-sơ-
ra-ên, thấy rằng mình đang bị bao vây bởi dân Am-môn ở
phía nầy và dân Sy-ri ở về phía còn lại. Vì thế, ông chia
quân đội của mình thành hai đạo, đặt em mình là A-bi-sai
chịu trách nhiệm một đạo binh tinh nhuệ, và đạo còn lại
do chính ông chỉ huy.

Trong câu 11, họ hứa với nhau đặng vùa giúp nhau. Thế
là những lời đầy mạnh mẽ nầy xuất hiện trong câu 12 như
sau: “Hãy vững lòng bền chí, đánh giặc cách can đảm, vì
dân sự ta và vì các thành của Đức Chúa Trời chúng ta;
nguyện Đức Giê-hô-va làm theo ý Ngài lấy làm tốt!”
Những lời cuối cùng nầy có ý nghĩa gì: “nguyện Đức Giê-
hô-va làm theo ý Ngài lấy làm tốt”? Những lời nầy có
nghĩa là Giô-áp đã đưa một quyết định chiến lược cho
thành phố của Đức Chúa Trời và ông chẳng biết mọi sự
sẽ diễn ra sau đó như thế nào. Ông không hề nhận được
khải tượng đặc biệt nào từ Đức Chúa Trời trong vấn đề
nầy. Ông phải đưa ra quyết định dựa vào sự khôn ngoan.
Ông phải, hoặc là liều lĩnh hoặc là bỏ chạy. Ông không
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biết kết quả cuộc chiến sẽ như thế nào. Vì thế ông đã
quyết định, và ông phó thác kết quả cho Đức Chúa Trời.
Và điều nầy là hoàn toàn đúng đắn.

"Nếu tôi phải chết thì tôi chết”

Hoàng hậu Ê-xơ-tê là một ví dụ khác về sự liều lĩnh can
đảm trong sự phục vụ vì tình yêu thương và vì cớ sự vinh
hiển của Đức Chúa Trời. Lúc bấy giờ, có một người Giu-
đa tên là Mạc-đô-chê, là người sống vào thế kỷ thứ 5
trước Đấng Christ vào thời kỳ dân Giu-đa bị lưu đày. Ông
có một đứa con gái nuôi mồ côi, con của cậu mình, tên là
Ê-xơ-tê. Nàng lớn lên rất đẹp và thậm chí được vua A-
suê-ru xứ Ba-tư chọn làm nữ hoàng. Ha-man, một trong
những tể tướng của vị vua A-suê-ru, căm ghét Mạc-đô-
chê và tất cả những người Giu-đa tị nạn và là người
thuyết phục nhà vua ban chiếu lệnh trừ diệt họ. Nhà vua
không ngờ hoàng hậu của mình là người Giu-đa.

Mạc-đô-chê truyền nói sự việc nầy với Ê-xơ-tê để đi đến
trước mặt vua và cầu xin cho hoàn cảnh của dân sự.
Nhưng Ê-xơ-tê biết rằng ở trong cung vua có luật định
rằng hễ ai đến cùng vua mà không được vời đến sẽ bị xử
tử, trừ khi nhà vua giơ cây phủ việt vàng ra. Bà cũng biết
rằng mạng sống của dân sự mình đang bị đe dọa. Ê-xơ-
tê truyền nói cùng Mạc-đô-chê những lời sau:

“Bà Ê-xơ-tê bèn biểu đáp lại cùng Mạc-đô-chê
rằng: Hãy đi nhóm hiệp các người Giu-đa ở tại
Su-sơ, rồi hãy vì tôi kiêng cữ ăn trong ba ngày và
đêm, chớ ăn hay uống gì hết; tôi và các nàng hầu
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tôi cũng sẽ kiêng cữ ăn nữa; như vậy, tôi sẽ vào
cùng vua, là việc trái luật pháp; nếu tôi phải chết
thì tôi chết” (Ê-xơ-tê 4:15-16).

“Nếu tôi phải chết thì tôi chết”. Điều nầy có nghĩa gì? Điều
đó có nghĩa là Ê-xơ-tê không hề biết được hậu quả của
những gì bà sắp sửa làm. Bà không hề có sự mặc khải
đặc biệt nào từ Đức Chúa Trời. Bà đưa ra quyết định dựa
trên sự khôn ngoan và tình yêu của bà dành cho dân tộc
mình và tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Bà phải liều lĩnh hay
bỏ chạy. Bà không biết mọi sự sẽ xảy ra như thế nào. Vì
vậy, bà quyết định và trao phó kết quả cho Đức Chúa
Trời. “Nếu tôi phải chết thì tôi chết”. Và đây là hành động
đúng đắn.

“Chúng tôi không hầu việc các thần của vua”

Hãy xem xét thêm một ví dụ nữa trong Cựu Ước. Bối
cảnh bấy giờ là tại xứ Ba-by-lôn. Người Do Thái đang bị
lưu đày. Nhà vua trị vì tên là Nê-bu-cát-nết-sa. Ông dựng
nên một pho tượng vàng, rồi ra lệnh rằng khi tiếng kèn
thổi vang lên, tất cả mọi người đều phải quỳ lạy trước
pho tượng đó. Nhưng chỉ riêng Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-
bết-nê-gô không làm điều đó. Họ thờ phượng Đức Chúa
Trời chân thật của Y-sơ-ra-ên.

Thế là, vua Nê-bu-cát-nết-sa đe dọa họ và nói rằng nếu
họ không quỳ lạy trước pho tượng, họ sẽ bị quăng vào lò
lửa hừng. Họ trả lời rằng:
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“Hỡi Nê-bu-cát-nết-sa, về sự nầy, không cần chi
chúng tôi tâu lại cho vua. nầy, hỡi vua! Đức Chúa
Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi
thoát khỏi lò lửa hực, và chắc cứu chúng tôi khỏi
tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng
chúng tôi không hầu việc các thần của vua, và
không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã
dựng” (Đa-ni-ên 3:16-18).

Đây thực sự là sự liều lĩnh. “Chúng tôi tin rằng Đức Chúa
Trời của chúng tôi sẽ giải cứu chúng tôi. Nhưng thậm chí
nếu Ngài không làm điều đó, thì chúng tôi sẽ không thờ
phượng pho tượng vàng của vua đâu”. Họ không biết sự
việc sẽ ra sao. Họ nói điều tương tự như hoàng hậu Ê-
xơ-tê nói rằng: “Nếu tôi phải chết thì tôi chết”. Rồi họ phó
thác mọi sự trong tay Chúa giống như Giô-áp và A-bi-sai
đã làm: “Nguyện Đức Giê-hô-va làm theo ý Ngài lấy làm
tốt”. Điều nầy quả thật rất phải. Nó đúng khi liều lĩnh vì
Đức Chúa Trời.





N

4

gười liều lĩnh vĩ đại trong Tân Ước là sứ đồ Phao-
lô. Hãy hình dung, lần đầu tiên, sứ đồ Phao-lô, sau

nhiều năm chịu khổ vì cớ Đấng Christ ở khắp nơi ông đi
đến, ông quay trở lại thành Giê-ru-sa-lem. Ông đã buộc
mình vào Đức Thánh Linh (Công vụ 19:21) để trở lại thành
Giê-ru-sa-lem. Ông đã gom góp tiền của cho người
nghèo, và ông đang trên đường để nhìn thấy công việc
trung tín nầy. Ông đi thật xa đến thành Sê-ra-sê, một tiên
tri tên là A-ga-bút ở xứ Giu-đê xuống, rồi lấy dây lưng của
Phao-lô trói chân tay mình cách tượng trưng mà nói rằng:
“nầy là lời Đức Thánh Linh phán: Tại thành Giê-ru-sa-lem,
dân Giu-đa sẽ trói người có dây lưng nầy như vậy, mà
nộp trong tay người ngoại đạo” (Công vụ 21:11).

"Tôi sẵn lòng vì danh Đức Chúa Jêsus Christ chịu
chết”

NGƯỜI LIỀU LĨNH VĨ ĐẠI TRONG 
TÂN ƯỚC
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Khi các tín hữu nghe như vậy, họ nài xin Phao-lô đừng đi
lên thành Giê-ru-sa-lem. Ông trả lời rằng: “Anh em làm
chi mà khóc lóc cho nao lòng tôi? Vì phần tôi sẵn lòng
chẳng những để bị trói thôi, lại cũng sẵn lòng vì danh Đức
Chúa Jêsus chịu chết tại thành Giê-ru-sa-lem nữa” (Công
vụ 21:13). Sau đó, trước giả Lu-ca cho chúng ta biết
rằng, mọi người trở nên dịu lại: “Người chẳng khứng chịu
khuyên dỗ, thì chúng ta không ép nữa, mà nói rằng: Xin
cho ý muốn của Chúa được nên!” (Công vụ 21:14).

Nói cách khác, sứ đồ Phao-lô tin rằng chuyến đi nầy đến
thành Giê-ru-sa-lem là cần thiết vì cớ danh của Đấng
Christ. Ông không biết cách chi tiết điều gì xảy ra ở đó
hay hậu quả là gì. Bị bắt và hoạn nạn là điều chắc chắn.
Nhưng sau đó là gì? Cái chết? Bị bỏ tù? Bị trục xuất?
Chẳng ai biết cả. Vậy họ đã nói gì với nhau? Họ đồng ý
với nhau rằng: “Xin cho ý muốn của Chúa được nên!” Hay
như Giô-áp nói rằng: “Nguyện Đức Giê-hô-va làm theo ý
Ngài lấy làm tốt”. Điều nầy quả thật phải lắm!

"Từ thành nầy sang thành khác… hoạn nạn đương
đợi tôi đó”

Thật ra, trọn cuộc đời của sứ đồ Phao-lô là sự liều lĩnh
hết lần nầy đến lần khác. Ông nói trong Công vụ 20:23
như sau: “Duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng
từ thành nầy sang thành khác dây xích và hoạn nạn đang
đợi tôi đó”. Nhưng ông chẳng hề biết những việc đó xảy
đến với hình trạng như thế nào, hay lúc nào nó sẽ đến,
hay bởi người nào đem đến. Phao-lô đã quyết định liều
mạng sống của mình trở về thành Giê-ru-sa-lem với một
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tâm trí hiểu rất rõ kết cuộc sẽ như thế nào. Với những
điều mà ông đã chịu đựng khiến ông không hề nghi ngại
trước những điều sẽ xảy ra tại thành Giê-ru-sa-lem:

“Năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu
một roi đầy bốn chục; ba lần bị đánh đòn; một lần
bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển
sâu một ngày một đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường,
nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với
giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong
các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên
biển, nguy với anh em giả dối; chịu khó chịu nhọc,
lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải
nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự
khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các
Hội thánh”.

Điều nầy nghĩa là sao? Nghĩa là sứ đồ Phao-lô chẳng bao
giờ biết được điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. Mỗi ngày ông
liều chính mạng sống của mình vì cớ Đức Chúa Trời. Mọi
nẻo đường trên đất chẳng hề có sự an toàn nào. Đường
biển cũng chẳng đem đến sự bình yên. Chính dân tộc
mình, là người Giu-đa, cũng không phải là chỗ an toàn.
Đại dương cũng chẳng có sự tĩnh lặng. Thậm chí ngay cả
những người xưng mình là Cơ Đốc nhân cũng không phải
chỗ nương cậy. An toàn chỉ còn là ảo tưởng. Điều đó
chẳng hề tồn tại đối với sứ đồ Phao-lô.

Ông có hai sự lựa chọn: lãng phí cuộc đời mình hay sống
với sự liều lĩnh. Và ông đã trả lời cho lựa chọn nầy rất rõ
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ràng: “Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quí, miễn
chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi
Đức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin lành của ơn
Đức Chúa Trời” (Công vụ 20:24). Ông không biết ngày lại
ngày sẽ có điều gì. Nhưng con đường vác thập tự giá
đang vẫy gọi ông. Và ông đã liều mạng sống mình mỗi
ngày. Điều nầy quả thật rất phải!

"Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi”

Để chúng ta khỏi nghĩ rằng sống cuộc đời liều lĩnh như
thế nầy thì chỉ có một mình Phao-lô, ông đã khuyên các
Cơ Đốc nhân trẻ tuổi rằng họ sẽ phải đối diện với những
khó khăn không lường trước được. Sau khi thiết lập các
hội thánh mới trong chuyến hành trình truyền giáo đầu
tiên của mình, ông quay trở lại vài tháng sau đó để “giục
các môn đồ vững lòng, khuyên phải bền đỗ trong đức tin,
và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới
vào được nước Đức Chúa Trời” (Công vụ 14:22). Khi ông
viết cho các tín hữu tại hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, ông bày
tỏ mối quan tâm của ông rằng họ chắc phải rúng động
bởi những sự khốn khó và nói tiếp rằng: “vì anh em tự
biết rằng ấy đó [tức là, những sự hoạn nạn] là điều đã
định trước cho chúng ta” (I Tê-sa-lô-ni-ca 3:3). Nói cách
khác, là Cơ Đốc nhân tức là được kêu gọi để liều lĩnh.

Chúa Jêsus đã phán rất rõ về điều nầy. Ngài phán, ví dụ,
trong Lu-ca 21:16 rằng: “Các ngươi cũng sẽ bị cha, mẹ,
anh, em, bà con, bạn hữu mình nộp mình; và họ sẽ làm
cho nhiều người trong các ngươi phải chết”. Từ khóa ở
đây đó là nhiều. “Nhiều người trong các ngươi phải
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chết”. Chính từ nầy đặt mạng sống của các môn đồ vào
tình trạng không hề chắc chắn. Không phải tất cả sẽ chết
vì cớ Đấng Christ. Nhưng cũng không phải tất cả sẽ sống
vì cớ Ngài. Nhiều người sẽ chết. Và nhiều người sẽ sống.
Đây là ý nghĩa mà tôi muốn nói về sự liều lĩnh. Đó là ý
muốn của Đức Chúa Trời mà chúng ta không hề biết rõ
cuộc sống trên đất nầy sẽ ra thể nào cho chúng ta. Và do
đó, ý muốn của Đức Chúa Trời chính là chúng ta phải liều
lĩnh vì cớ Ngài.

Cuộc sống đã từng rất khắc nghiệt với Chúa Jêsus, và
Ngài cũng phán rằng, nó cũng khắc nghiệt với những kẻ
theo Ngài. “Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ
chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng
bắt bớ các ngươi; bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời
các ngươi”. Vì thế, sứ đồ Phi-e-rơ cảnh báo các hội
thánh tại Tiểu Á rằng sự ngược đãi là điều tất nhiên sẽ
xảy đến. “Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa
thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác
thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó
của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu,
hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em
cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng anh em vì cớ
danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước; vì
sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên
anh em” (I Phi-e-rơ 4:12-14).
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a thế kỷ đầu tiên của hội thánh Cơ Đốc đã cho thấy
khuôn mẫu của việc trưởng thành dưới những sự

đe dọa. Stephen Neill, trong quyển sách Sứ Mạng Lịch
Sử Của Cơ Đốc Giáo [History of Christian Missions], viết
rằng: “Không còn nghi ngờ, các Cơ Đốc nhân dưới thời
đế chế La-mã không hề có quyền lợi nào để tồn tại, và
phải sống trong điều kiện rất nghiêm nhặt của luật pháp…
Mỗi Cơ Đốc nhân đều biết rằng sớm hay muộn cũng phải
xưng nhận niềm tin của mình với cái giá phải trả bằng cả
mạng sống của họ”.1

Thật mạnh mẽ. Có một sự liều lĩnh. Nó luôn hiện hữu. Có
thể chúng ta sẽ bị giết vì là Cơ Đốc nhân. Có thể không.
Đó là liều lĩnh. Điều đó đã từng là thứ rất bình thường.
Việc là Cơ Đốc nhân phải sống trong những hoàn cảnh
như thế là đúng.

KHI CON CÁI ĐỨC CHÚA TRỜI LIỀU LĨNH 
VÀ LÚC HỌ KHÔNG LIỀU LĨNH
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Thế hệ đã từng liều lĩnh

Thật vậy, tình yêu tôn cao Đấng Christ mà Cơ Đốc nhân
đã bày tỏ ra, mặc dầu liều lĩnh, nhưng đã làm cả thế giới
ngoại đạo phải sững sốt. Vị hoàng đế La-mã Julian (332-
363 SC) đã rất muốn thổi một sức sống mới vào thứ tôn
giáo ngoại đạo cũ kỹ nhưng lại chứng kiến ngày càng
nhiều người đến với Cơ Đốc giáo. Ông đã viết những lời
đầy thất vọng nầy chống lại “những kẻ vô thần” (là những
người không tin vào các vị thần của La-mã, mà tin nơi
Đấng Christ) như sau:

Thuyết vô thần [đó là nói đức tin Cơ Đốc giáo] đã phát
triển một cách quá đặc biệt thông qua sự phục vụ đầy
tình yêu thương dành cho những kẻ khách lạ, và qua
cách họ cẩn thận chôn cất người chết. Một sự nhục nhã
thay, chẳng có một tên Do Thái nào là ăn mày, và những
kẻ vô thần đến từ Ga-li-lê nầy không chỉ quan tâm đến
người nghèo giữa vòng họ mà còn chăm sóc những kẻ
nghèo giữa vòng chúng ta nữa; trong khi những kẻ đó ở
giữa chúng ta thì lại chẳng nhận lấy một sự quan tâm
nào.2

Theo Đấng Christ phải trả giá. Sự liều lĩnh có ở khắp mọi
nơi. Nhưng chính bởi tính liều lĩnh nầy mà giá trị của Đấng
Christ được soi rạng càng hơn.

Thế hệ đã không biết liều lĩnh

Nhưng chuyện gì xảy ra khi dân sự của Đức Chúa Trời
không thoát khỏi cái sở thích ở trong sự an toàn dối trá?
Chuyện gì xảy ra nếu họ cứ cố gắng sống trong cái ảo
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giác an toàn của mình? Câu trả lời là những cuộc đời lãng
phí. Bạn còn nhớ những lần đó không?

Nó xảy ra chỉ sau đó 3 năm khi quyền năng của Đức
Chúa Trời đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Lúc
bấy giờ, họ đang đứng ngay đường biên giới của vùng
Đất hứa. Chúa phán cùng Môi-se rằng: “hãy sai những
người đi do thám xứ Ca-na-an, là xứ ta ban cho dân Y-
sơ-ra-ên” (Dân 13:2). Vậy, Môi-se sai Ca-lép, Giô-suê và
10 người khác. Sau đó 40 ngày, họ trở về với một chùm
nho được treo trên cây sào hai người gánh. Ca-lép đặt
vấn đề với đầy sự hy vọng kêu gọi dân sự: “Chúng ta hãy
đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta thắng hơn được” (Dân
13:30). Nhưng những người khác thì nói rằng: “Xứ mà
chúng tôi đã đi khắp đặng do thám, là một xứ nuốt dân
sự mình; hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó,
đều là kẻ hình vóc cao lớn” (câu 31).

Ca-lép lúc đó không thể làm tiêu tan cái ảo tưởng an
toàn. Dân sự bị cái sở thích ở trong chỗ an toàn dối trá đó
kìm hãm mình – cái khái niệm được coi là con đường an
toàn cho cuộc sống lại không phải là con đường vâng
phục tôn cao Đấng Christ. Họ lằm bằm nghịch với Môi-se
và A-rôn rồi quyết định quay trở lại Ai-cập – cái ảo tưởng
an toàn vĩ đại thay. Giô-suê đã cố gắng đánh thức họ
thoát khỏi tình trạng hờ hững.

Hai người nói cùng cả hội dân Y-sơ-ra-ên rằng: Xứ mà
chúng tôi đã đi khắp đặng do thám thật là một xứ rất tốt;
nếu Đức Giê-hô-va đẹp lòng cùng chúng ta, ắt sẽ đem
chúng ta vào xứ nầy mà ban cho; ấy là một xứ đượm sữa
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và mật. Chỉ các ngươi chớ dấy loạn cùng Đức Giê-hô-va,
và đừng sợ dân của xứ, vì dân đó sẽ là đồ nuôi chúng ta,
bóng che chở họ đã rút đi khỏi họ rồi, và Đức Giê-hô-va ở
cùng ta. Chớ sợ chi.

Giô-suê không chỉ không thể làm tiêu tan cái ảo tưởng an
toàn. Dân sự bị đắm chìm trong cái thế giới an toàn ảo
tưởng. Họ còn muốn ném đá Giô-suê và Ca-lép nữa. Hậu
quả là có đến hàng ngàn cuộc đời lãng phí và những năm
tháng lãng phí. Thật rõ ràng là sai khi không liều lĩnh để
đánh trận với những gã khổng lồ trong xứ Ca-na-an. Ôi!
Sẽ còn lãng phí như thế nào nữa khi chúng ta không liều
lĩnh vì cớ Đức Chúa Trời!
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iều lĩnh là đúng. Và lý do không đúng đó là Đức
Chúa Trời hứa rằng mọi nỗ lực liều lĩnh của chúng

ta đều thành công vì cớ Ngài. Không có lời hứa nào nói
rằng mọi nỗ lực của chúng ta vì cớ Đức Chúa Trời sẽ đều
thành công, ít ra là sẽ không xảy ra trong tích tắc.

Không có lời hứa cho thành công tích tắc

Khi Vua Hê-rốt ly dị vợ mình để cưới vợ của em mình,
Giăng Báp-tít đã liều lĩnh khuyên can Vua đừng phạm tội
thông dâm. Vì cớ hành động nầy mà Giăng đã bị chặt
đầu. Và ông đã làm điều đúng đó là liều lĩnh mạng sống
mình vì cớ Đức Chúa Trời và lẽ thật. Chúa Jêsus không
phê phán, mà chỉ khen ngợi (Ma-thi-ơ 11:11).

Sứ đồ Phao-lô đã liều mạng lên thành Giê-ru-sa-lem để
làm xong chức vụ cho người nghèo. Ông đã bị đánh và
bỏ tù trong vòng 2 năm rồi bị chuyển sang La-mã và sau

NHỮNG LÝ DO ĐÚNG SAI ĐỂ LIỀU LĨNH
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đó 2 năm ông đã bị hành hình. Và ông đã làm đúng vì đã
liều mạng sống mình vì cớ Đấng Christ. Tại Châu Phi và
Châu Á có bao nhiêu ngôi mộ của hàng ngàn giáo sĩ trẻ
tuổi bởi quyền năng Đức Thánh Linh đã được giải phóng
khỏi cái ảo tưởng an toàn rồi liều mạng sống mình vì cớ
Đấng Christ giữa vòng các nhóm dân tộc chưa được
vươn đến trên thế giới!

Và bây giờ, bạn thì sao? Bạn có đang dính vào cái ảo
tưởng an ninh, bị tê liệt không dám liều lĩnh vì cớ Đức
Chúa Trời chăng? Hay bạn đã nhờ Đức Thánh Linh được
tự do khỏi cái ảo tưởng an toàn và thoải mái của xứ Ai-
cập chưa? Bạn có phải là những người đồng thanh với
Giô-áp nói rằng: “Vì cớ danh Ngài, tôi sẽ đánh liều!
Nguyện Đức Giê-hô-va làm theo ý Ngài lấy làm tốt”
chăng? Còn các chị em có thể nói như Ê-xơ-tê rằng: “Vì
cớ Đấng Christ, tôi sẽ đánh liều! Nếu tôi phải chết, thì tôi
chết” được không?

Liều lĩnh vì những lý do sai trật

Có nhiều hơn là một sự nguy hiểm trong việc kêu gọi Cơ
Đốc nhân sống liều lĩnh. Cho một lý do, chúng ta có thể
trở nên quá máu trong việc từ bỏ chính mình đến nỗi
không thể tận hưởng những thú vui đúng mực trong đời
sống nầy mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Mối nguy
hại khác, là cái còn tệ hơn nhiều, đó là chúng ta có thể
kéo mình đến với lối sống liều lĩnh với những lý do tự tôn
chính mình lên. Chúng ta có thể cảm thấy tuyến hóc-môn
của tính anh hùng dâng lên. Chúng ta có lẽ sẽ coi thường
sự lười biếng, hèn nhát và cảm thấy mình là siêu đẳng.
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Chúng ta cũng có thể xem sự liều lĩnh giống như một loại
hành động công bình nào đó để được Đức Chúa Trời đón
nhận. Cái thiếu xót từ hầu hết những điều nầy đó là đức
tin như con trẻ dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời và
trong tình yêu đắc thắng của Ngài.

Tôi đã và vẫn đang cho rằng sức lực và động cơ đằng
sau việc liều lĩnh vì cớ Đức Chúa Trời không phải là chủ
nghĩa anh hùng, hay tính ham thích phiêu lưu, hay cái
dũng cảm tự lực cánh sinh nào đó, hay nhu cần muốn
kiếm được ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, mà là đức
tin trong hết thảy mọi sự cung ứng, sự tể trị và thỏa mãn
hoàn toàn nơi Con của Đức Chúa Trời, là Chúa Jêsus
Christ. Nguồn sức lực dám liều lĩnh đầu phục vì cớ Đấng
Christ là loại đức tin khiến tình yêu thương của Đức Chúa
Trời sẽ nâng đỡ bạn trong lúc cuối cùng của mình và làm
chứng cho lý do của bạn. Sức mạnh của sự liều lĩnh từ
bỏ tiền bạc vì cớ Phúc Âm là loại đức tin tin rằng chúng
ta có của cải ở thiên đàng là nơi không bao giờ mất
được. Sức mạnh của sự liều lĩnh dám từ bỏ mạng sống
mình trong thế gian nầy là loại đức tin nơi lời hứa nói rằng
ai mất sự sống mình trong thế gian sẽ được lại khi
kỳ mãn.

Đây là điều hết sức khác biệt giữa chủ nghĩa anh hùng và
sự tự lực cánh sinh. Khi chúng ta liều lĩnh từ bỏ sỉ diện
hay tiền bạc hay sự sống vì cớ chúng ta tin rằng Đức
Chúa Trời sẽ luôn vùa giúp chúng ta và sử dụng sự mất
mát đó của mình, sau cùng hết mọi sự, để khiến chính
chúng ta vui cười trong sự vinh hiển của Ngài, thì như thế



44 LIỀU LĨNH LÀ ĐÚNG|

chúng ta không phải là những kẻ nhận được sự tán
dương vì ai đó quá dũng cảm; mà Đức Chúa Trời là Đấng
xứng đáng nhận được sự ngợi khen vì sự chăm sóc của
Ngài. Như vậy, sự liều lĩnh phản ánh Đức Chúa Trời là
Đấng đáng được tôn cao, không phải tinh thần dũng cảm
nào đó của chúng ta đâu.

Không nên cố tiếp nhận điều quá căn bản về tính can
đảm nầy. Chúng ta bị buộc phải liều lĩnh vì những lý do
sai trật. Không có Đấng Christ, chúng ta hết thảy đều là
những kẻ tuân theo pháp luật hay phóng đãng nào đó mà
trong lòng – muốn làm điều mình muốn, hay muốn làm
công việc của Đức Chúa Trời theo cách muốn chứng tỏ
khả năng hơn người của chúng ta. Khi chúng ta bị ràng
buộc như vậy, chúng ta cần sự bảo vệ. Đức Chúa Trời có
ban cho chúng ta một phương cách khác để đeo đuổi sự
liều lĩnh. Hãy làm điều nầy “bởi sức lực mà Đức Chúa
Trời cung ứng cho – hầu cho trong mọi sự Đức Chúa Trời
được vinh hiển qua Đức Chúa Jêsus Christ” (I Phi-e-rơ
4:11). Và cách mà Đức Chúa Trời cung ứng sức lực cho
chúng ta là bởi đức tin dựa trên những lời hứa của Ngài.
Mọi sự mất mát mà chúng ta đánh đổi khi liều lĩnh, chính
là để làm vinh hiển Đấng Christ, Đức Chúa Trời hứa rằng
Ngài sẽ làm ơn đến ngàn lần với một mối thông công đầy
sự thỏa mãn trong Ngài.
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rước đó, tôi đã đề cập Lu-ca 21:16, là câu Kinh
Thánh mà Chúa Jêsus phán cùng các sứ đồ rằng:

“họ sẽ làm cho nhiều người trong các ngươi phải chết”.
Nhưng tôi chưa đề cập lời hứa theo sau đó: “Các ngươi
sẽ vì cớ danh ta bị mọi người ghen ghét. Nhưng một sợi
tóc trên đầu các ngươi cũng không mất đâu” (câu 18).
Đây là một trong những nghịch lý đau thương nhất trong
Kinh Thánh: “họ sẽ làm cho nhiều người trong các ngươi
phải chết…nhưng một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng
không mất đâu”! Điều nầy có nghĩa gì? Chúa Jêsus đang
muốn phán điều gì với chúng ta khi Ngài nói rằng: “Hãy đi
ra và liều mình trong sự vâng phục; họ sẽ làm cho nhiều
người trong các ngươi phải chết; nhưng một sợi tóc trên
đầu các ngươi cũng không mất đâu”?

Số 8 Vĩ Đại

SỐ 8 VĨ ĐẠI VÀ NỀN TẢNG CHO SỰ 
LIỀU LĨNH
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Tôi nghĩ những lời chú giải hay nhất cho câu Kinh Thánh
Lu-ca 21:16 nầy là Rô-ma 8:35-39. Rô-ma 8 được gọi là
“Số 8 Vĩ Đại” bởi vì bề cao của sự cứu rỗi và chiều sâu
nền tảng của nó đều tập trung trong phân đoạn nầy theo
cách mà không chỗ nào trong Kinh Thánh có thể vĩ đại
bằng. Không có sự mô phỏng về chiều sâu của một nền
tảng nào chắc chắn cho chúng ta có sự hy vọng để tự do
liều lĩnh tất cả mọi thứ vì cớ Chúa Jêsus tốt hơn là phân
đoạn Kinh Thánh nầy.

Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng
Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát,
trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? Như có
chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi
chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại,
trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà
thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự
sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc
hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật
nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương
mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức
Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.

Hãy so sánh những lời lẽ thậm tệ và tuyệt vời nầy với
những gì Chúa Jêsus phán: “họ sẽ làm cho nhiều người
trong các ngươi phải chết…nhưng một sợi tóc trên đầu
các ngươi cũng không mất đâu”. Giống như Chúa Jêsus,
sứ đồ Phao-lô nói rằng tình yêu thương của Đấng Christ
dành cho chúng ta không loại trừ sự chịu khổ. Ngược lại,
việc chúng ta dính dáng với Đấng Christ sẽ đem đến sự
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chịu khổ. Câu trả lời của Phao-lô cho chính câu hỏi của
mình trong câu 35 là: “Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu
thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng,
bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm
giáo chăng?”

Câu trả lời của ông trong câu 37 là KHÔNG vang rền!
Nhưng không bỏ qua ẩn ý của câu hỏi: Lý do những điều
nầy sẽ không thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương
của Đấng Christ không phải vì những điều đó sẽ không
xảy ra với những kẻ mà Đấng Christ yêu. Có đấy. Lời trích
dẫn của sứ đồ Phao-lô từ Thi Thiên 44:22 cho thấy rằng
những điều nầy thật ra sẽ xảy ra với những ai thuộc về
Đấng Christ. “Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi
chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt”. Nói
cách khác, tình yêu thương của Đấng Christ dành cho
chúng ta không miễn trừ sự chịu khổ. Sự liều lĩnh là có
thật. Cuộc đời Cơ Đốc nhân là một đời sống đầy sự khó
nhọc. Không thiếu sự vui mừng. Nhưng chẳng thiếu sự
chịu khổ.

Đức Chúa Trời có tiếp trợ mọi sự chúng ta cần
chăng?

Đây là ý nghĩa của một từ rất nhỏ “trong” được tìm thấy ở
câu 37 chép rằng: “Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ
Đấng yêu thương mình thắng hơn bội phần”. Chúng ta
thắng hơn bội phần trong mọi sự hoạn nạn, không bằng
cách tránh né những điều đó. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô đồng
ý với Chúa Jêsus rằng: “họ sẽ làm cho nhiều người trong
các ngươi phải chết”. Vâng lời là liều lĩnh. Và thật đúng
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để chúng ta liều mình vì cớ Chúa. Một số sự liều lĩnh
được đề cập trong câu 35:

“hoạn nạn” – rắc rối và áp bức đủ mọi loại hình
mà sứ đồ Phao-lô nói rằng chúng ta cần phải
vượt qua trên chặng đường hướng về thiên
đàng (Công vụ 14:22).
“khốn cùng” – những đau khổ đem đến căng
thẳng và đe dọa để bẻ gẫy chúng ta như một cái
cây (II Cô-rinh-tô 6:4; 12:10).
“sự bắt bớ” – sự chống đối tích cực từ phía kẻ
thù của Phúc Âm (Ma-thi-ơ 5:11-12).
“nguy hiểm” – bất kỳ mối đe dọa nào cho thân
thể, linh hồn và gia đình (II Cô-rinh-tô 11:26).
“gươm giáo” – thứ vũ khí đã giết Gia-cơ (Công
vụ 12:2).
“đói khát và trần truồng” – sự thiếu đồ ăn và áo
quần.

Tôi để sự “đói khát và trần truồng” ở phía sau cùng bởi vì
chúng là vấn đề lớn nhất. Không phải Chúa Jêsus nói
rằng:

Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: Đừng vì sự sống
mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo
đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân
thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao... Ấy vậy, các
ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? Uống
gì? Mặc gì? Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường
tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần
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dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm
nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài
sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. (Ma-thi-ơ 6:25,
31-33).

“Vậy, cái nào đây?” chúng ta có thể đang thắc mắc như
vậy. Số phận của Cơ Đốc nhân là bị “đói khát và trần
truồng” chăng, hay Đức Chúa Trời sẽ tiếp trợ “mọi điều
ấy nữa” khi chúng ta cần chăng? Cơ Đốc nhân sẽ không
bao giờ đói hay thiếu ăn hay thiếu quần áo chăng? Các
sứ đồ vĩ đại trên thế giới không phải họ đã từng bị lột trần
truồng và bỏ đói sao?

Thế còn Hê-bơ-rơ 11:37-38 thì sao? “Họ đã bị ném đá,
tra tấn, cưa xẻ; bị giết bằng lưỡi gươm; lưu lạc rày đây
mai đó, mặc những da chiên da dê, bị thiếu thốn mọi
đường, bị hà hiếp, ngược đãi, thế gian không xứng đáng
cho họ ở, phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi, trong
hang, trong những hầm dưới đất”.

Điều bạn cần làm theo là ý muốn của Ngài và được
vui mừng mãi mãi

Như vậy, Chúa Jêsus muốn nói gì: “Mọi điều ấy nữa – tất
cả thức ăn và áo quần – sẽ được ban thêm cho các
ngươi khi các ngươi trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa
Trời” phải không? Ý Ngài muốn nói trong câu Kinh Thánh
nầy cũng như vậy khi phán rằng: “Họ sẽ làm cho nhiều
người trong các ngươi phải chết…nhưng một sợi tóc trên
đầu các ngươi cũng không mất đâu” (Lu-ca 21:16-18).
Ngài muốn nói rằng bạn sẽ có mọi thứ bạn cần để thực
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hiện ý muốn của Ngài và được vui mừng tột cùng và đời
đời ở trong Ngài.

Bao nhiêu thức ăn và áo quần là cần thiết? Cần thiết cho
việc gì? Chúng ta phải hỏi. Cần thiết để cảm thấy thoải
mái chăng? Không, Chúa Jêsus không hứa là sẽ có sự
thoải mái. Cần thiết để không bị xấu hổ chăng? Không,
Chúa Jêsus kêu gọi chúng ta chịu lấy sự sỉ nhục vì cớ
Danh Ngài với niềm vui. Cần thiết để sống sao? Không,
Ngài không hứa sẽ miễn trừ chúng ta khỏi cái chết – dù
hình thức chết như thế nào. Sự bắt bớ và dịch bệnh nuốt
lấy các thánh đồ. Nhiều Cơ Đốc nhân phải chết trên đoạn
đầu đài và chết vì dịch bệnh. Đó là lý do vì sao Phao-lô
viết rằng: “lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Đức
Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi
sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta
vậy” (Rô-ma 8:23).

Điều Chúa Jêsus muốn nói đó là Cha trên thiên đàng của
chúng ta sẽ không bao giờ để chúng ta phải chịu thử
thách quá sức mình đâu (I Cô-rinh-tô 10:13). Nếu bạn cần
chỉ một miếng bánh vỡ vụn, là con của Đức Chúa Trời, để
không rời bỏ đức tin của mình đang khi chết đói trong
chốn ngục tù tối tăm, thì bạn sẽ có miếng bánh vụn đó.
Đức Chúa Trời không hứa là sẽ có đủ thức ăn để sống
một cuộc đời thoải mái – lời hứa của Ngài là đủ hầu cho
bạn có thể tin cậy Ngài và làm theo ý muốn của Ngài.1

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng Christ – ngay cả khi
phải chịu đói
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Khi sứ đồ Phao-lô hứa như sau: “Đức Chúa Trời tôi sẽ
làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự
giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus
Christ”, ông vừa nói rằng: “Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng
biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả,
dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm
được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp
4:12-13, 19). “Mọi sự” tức là “Tôi có thể chịu đói nhờ
Đấng ban thêm sức cho tôi. Tôi có thể bị thiếu ăn và áo
quần nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi”. Đó là điều Chúa
Jêsus hứa. Ngài sẽ không lìa chúng ta và bỏ chúng ta
(Hê-bơ-rơ 13:5). Nếu chúng ta chịu đói khát, Ngài sẽ là
bánh đời đời nuôi sống chúng ta. Nếu chúng ta bị tủi hổ vì
cớ trần truồng, Ngài sẽ là sự công bình trọn vẹn cho
chúng ta. Nếu chúng ta bị hành hạ và phải la hét trong
cơn đau đớn chết dần của mình, Ngài sẽ giữ chúng ta
khỏi việc rủa sả Danh Ngài và sẽ phục hồi thân xác bị
đánh đập của chúng ta nên sự đẹp đẽ đến đời đời.
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iềm an ủi và bảo hiểm cho mỗi cuộc liều lĩnh của
chúng ta vì cớ Đấng Christ đó là chẳng điều gì sẽ

phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ.
Sứ đồ Phao-lô nói: “Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu
thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng,
bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm
giáo chăng?” (Hê-bơ-rơ 8:35). Câu trả lời là KHÔNG! Nói
cách khác, không có sự khổ sở nào mà một Cơ Đốc nhân
thực sự từng trải qua là bằng chứng nói rằng mình đã bị
phân rẽ khỏi sự yêu thương của Đấng Christ. Sự yêu
thương của Đấng Christ đắc thắng mọi sự khổ sở. Rô-ma
8:38-39 cho thấy rất rõ ràng: “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự
chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây
giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu,
hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự
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yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta
trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta”.

Ở khía cạnh xa hơn cho mỗi cuộc liều lĩnh – thậm chí là
nếu kết cuộc là cái chết – thì tình yêu thương của Đức
Chúa Trời vẫn đắc thắng. Đây là đức tin cho chúng ta có
được sự tự do để liều lĩnh vì cớ Đức Chúa Trời. Không
phải là chủ nghĩa anh hùng hay thèm muốn những cuộc
phiêu lưu kỳ thú nào đó, hay lòng tự tin can đảm, hay
những nỗ lực để có được sự chú ý của Đức Chúa Trời.
Đó là đức tin như con trẻ trong tình yêu đắc thắng của
Đức Chúa Trời – đó là ở phía bên kia của tất cả mọi cuộc
liều lĩnh của chúng ta, vì sự công bình, Đức Chúa Trời sẽ
vẫn giữ lấy chúng ta. Chúng ta sẽ được đời đời thỏa mãn
trong Ngài. Không có điều chi gọi là đã lãng phí cả.

Như thế nào là thắng hơn bội phần?

Nhưng còn nhiều nữa trong lời hứa giúp chúng ta chịu
đựng trong những lúc phải liều lĩnh vì cớ Đấng Christ. Sứ
đồ Phao-lô hỏi rằng: “Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao?
Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch
với chúng ta? (Rô-ma 8:31). Câu trả lời mà ông muốn
chúng ta đưa ra là: “Chẳng điều gì cả”. Cũng giống như
nói rằng: “Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, chẳng ai
nghịch với chúng ta được”. Nghe có vẻ ngờ nghệch.
Giống như nói khi đầu của mình bị chặt đi rằng: “Chẳng
một sợi tóc trên đầu của mình mất đi”. Dường như đây là
những lời tuyên bố quá dư thừa lại có ý nói nhiều hơn
những điều chúng ta đã nói từ nãy đến giờ. Chúng được
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dự định để nói nhiều hơn những thánh đồ đang chết dần
sẽ không bị phân rẽ khỏi Đấng Christ.

Cái “nhiều hơn” nầy đến từ những lời lẽ “thắng hơn bội
phần”. “Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu
thương mình mà thắng hơn bội phần” (Rô-ma 8:37).
“Thắng hơn bội phần” có nghĩa là gì? Làm thế nào được
thắng hơn bội phần khi bạn liều lĩnh vì cớ Đức Chúa Trời
rồi bị tổn hạy từ việc đó?

Nếu bạn liều lĩnh hành động trong sự vâng lời, mà hành
động đó tán dương giá trị xứng đáng tột cùng của Chúa
Jêsus Christ, rồi bị tấn công bởi một trong những kẻ thù
được đề cập trong câu 35 nói rằng: đói khát và gươm
giáo, điều gì phải xảy ra với bạn để đơn giản được gọi là
“một người có sự thắng hơn”? Trả lời rằng: bạn không bị
phân rẽ khỏi sự yêu thương của Chúa Jêsus Christ. Mục
đích của những kẻ tấn công bạn là muốn hủy hoại bạn,
muốn phân rẽ bạn khỏi Đấng Christ, và khiến bạn phải
sụp đổ hoàn toàn mà không có Đức Chúa Trời. Bạn là
người có sự thắng hơn nếu bạn đánh bại mục đích nầy
và giữ mình trong tình yêu thương của Đấng Christ. Đức
Chúa Trời đã hứa rằng điều nầy sẽ phải xảy ra. Hãy tin
vậy, còn chúng ta thì: liều lĩnh.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra trong việc phải chiến đấu với sự
đói khát và gươm giáo nếu bạn được gọi là thắng hơn
bội phần? Một câu trả lời mang tính Kinh Thánh đó là:
một người chiến thắng phải khuất phục kẻ thù mình.
Người chiến thắng luôn vô hiệu hóa mục đích của kẻ thù;
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một người thắng hơn bội phần luôn khiến kẻ thù phục vụ
mục đích của mình. Một người chiến thắng hạ gục kẻ thù
mình; một người thắng hơn bội phần luôn khiến kẻ thù
làm nô lệ mình.

Theo thực tiễn thì nghĩa là sao? Hãy sử dụng chính
những lời lẽ của sứ đồ Phao-lô trong II Cô-rinh-tô 4:17 “Vì
sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho [tác động
hay làm cho hay đem đến cho] chúng ta sự vinh hiển cao
trọng đời đời, vô lượng vô biên”. Ở đây chúng ta có thể
nói rằng “sự hoạn nạn” là một trong những kẻ thù đang
tấn công. Điều gì xảy ra khi Phao-lô chạm trán nó? Nó
thực chất không thể phân rẽ ông khỏi sự yêu thương của
Đấng Christ. Mà hơn thế, nó bị bắt nhốt. Nó bị bắt làm tôi
mọi và khiến phục vụ cho niềm vui đời đời của Phao-lô.
“Sự hoạn nạn”, trước đây là kẻ thù, bây giờ thì đang làm
việc cho Phao-lô. Nó đang chuẩn bị cho Phao-lô “một sự
vinh hiển cao trọng đời đời”. Kẻ thù giờ đây là nô lệ của
ông. Ông không chỉ chinh phục được kẻ thù. Ông còn
làm hơn cả việc chinh phục nó nữa.

Sự hoạn nạn giơ gươm của nó lên đặng chặt đứt cái đầu
đức tin của Phao-lô. Nhưng thay vì thế, bàn tay đức tin
liền bắt lấy cánh tay của sự hoạn nạn và ép nó chặt đứt
con người xác thịt của Phao-lô. Sự hoạn nạn bị làm cho
trở thành nô lệ của sự tin kính, sự khiêm nhường và tình
yêu thương. Sa-tan muốn điều đó là xấu, nhưng Đức
Chúa Trời khiến trở nên tốt lành. Kẻ thù trở thành nô lệ
của Phao-lô và khiến ông được sự vinh hiển cao trọng
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hơn cả trước khi ông từng có một cuộc chạm trán nào.
Nhờ đó sứ đồ Phao-lô – và mỗi người đi theo Chúa Jêsus
– được thắng hơn bội phần.

Con đường duy nhất dẫn đến sự vui mừng dài lâu

Đây là lời hứa thêm sức cho chúng ta để chọn lấy sự liều
lĩnh vì cớ Đấng Christ. Nó không phải là những thôi thúc
cho chủ nghĩa anh hùng, hay lòng tham muốn có một
chuyến phiêu lưu nào đó, hay lòng tự tin dũng cảm, hay
nhu cầu muốn có được sự chú ý của Đức Chúa Trời. Đó
chỉ là lòng tin cậy đơn sơ nơi Đấng Christ – tức là trong
Ngài, Đức Chúa Trời sẽ làm mọi điều cần thiết hầu cho
chúng ta tận hưởng việc làm vinh hiển Ngài đến đời đời.
Mọi điều tốt lành để chúc phước chúng ta và mọi sự dữ
lần lượt nghịch cùng chúng ta, đến cuối cùng sẽ giúp
chúng ta khoe mình nơi thập tự giá, tán dương Đấng
Christ, và làm vinh hiển Đấng Tạo Hóa của chúng ta. Đức
tin dựa trên những lời hứa nầy giải phóng chúng ta để
liều lĩnh và để tìm thấy trong chính trải nghiệm của chúng
ta nói rằng: mất đi sự sống tốt hơn là lãng phí nó.

Do đó, liều lĩnh vì cớ Đấng Christ là đúng. Đúng hơn là
giao tranh với kẻ thù và nói rằng: “Nguyện Đức Giê-hô-va
làm theo ý Ngài lấy làm tốt”. Đúng hơn là phục vụ dân sự
của Đức Chúa Trời và nói rằng: “Nếu tôi phải chết thì tôi
chết!” Đúng hơn là đứng trước lò lửa hoạn nạn và từ chối
quỳ lạy trước các tượng thần của thế gian. Đích đến của
bất kỳ con đường nào khác – sự an ninh và liều lĩnh theo
ý mình – thì chúng ta sẽ phải vuốt mặt và nói rằng: “Mình
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đã lãng phí cuộc đời!” Nhưng đích đến của những con
đường liều lĩnh, trông cậy vào những lời hứa được chuộc
bằng huyết của Đức Chúa Trời, sẽ có sự vui mừng và
khoái lạc trọn vẹn đến đời đời.
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