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Ăn Năn Hay Lên Án?
Lời Tác giả: Bài này được quảng bá trong Mùa Lễ Phục Sinh và cũng là thời điểm của
những sự cướp giật tài sản người dân, các hành động bắt bớ đàn áp, mà đảng cướp VC
dành cho các tôn giáo, nhất là Thiên Chúa Giáo tại Việt Nam. Thiết nghĩ chúng ta cũng
cần mở miệng mình để nói thay cho những người thấp cổ bé miệng, như Kinh Thánh đã
dạy. Chúng ta sẽ không thể vì sự khiếp nhược mà làm ngơ trước những bất công của đời
này. Cho dù chúng ta có đang nhắm Nước Thiên Đàng mà “chạy nước rút” đi nữa, thì lẽ
nào mình lại có thể dễ dàng quên quê hương trần gian của mình là nước Việt Nam đang
bị VC dâng cho bọn Tàu cộng xâm lược. Coi chừng, không khéo, Thiên Đàng chúng ta
chưa lên được mà chỗ đứng dưới trần gian đã mất, vì chúng ta tự biến mình trở thành
những kẻ vô Tổ Quốc.
Một người vừa là bạn cùng niềm tin, vừa là độc giả lâu dài về các bài viết của tôi, đã
khuyên tôi rằng “anh đừng nên viết những điều nhạy cảm, vì anh từng bị mang tiếng là
làm chính trị là bơi ngược nước”. Tôi có trả lời trong tình thân với người ấy rằng: “Bạn
quan tâm đến tôi, tôi cảm ơn, nhưng nếu sợ thì tôi đã không viết hay không nói, mà nếu
tôi đã viết hay đã nói thì chắc chắn tôi không sợ. Đây không phải là thái độ cao ngạo,
nhưng đây là cách sống của tôi. Nếu ai thích hiểu sai, hay muốn người khác hiểu sai về
tôi thì cứ tự nhiên tiếp tục làm điều mình thích. Tôi không ngạc nhiên về điều này vì
Thánh Kinh (Châm-ngôn 15:12) có nhấn mạnh: “Kẻ nhạo báng không ưa người ta quở
trách mình”.
(HQB)

Hằng năm vào cao điểm của Lễ Phục Sinh, nhiều con dân Chúa kiêng ăn trong mùa
này. Tinh thần kiêng ăn, cầu nguyện là một truyền thống tốt đẹp mà Chúa Cứu Thế Jesus
từng dạy các môn đệ của Ngài, chứ không phải một thói quen của con người ngày nay.
Kiêng ăn là một hình thức hãm mình, bày tỏ lòng ăn năn tội lỗi và dành thì giờ tương
giao với Chúa. Kiêng ăn là sự tình nguyện nhịn đói trong thời gian dài hoặc ăn thật ít và
để dọn lòng và dành nhiều thì giờ cầu nguyện, chứ không phải một hình thức ép xác để
được phước, hoặc với mục đích làm cho thân thể mình được giảm cân cho mục đích thẩm
mỹ, hoặc để chứng tỏ mình là người đạo đức.
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Nói về sự kiêng ăn, Chúa Cứu Thế Jesus đã phán với các môn đệ của Ngài: “Khi các
ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình; vì họ nhăn mặt, cho mọi người
biết họ kiêng ăn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình
rồi. Song khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, và rửa mặt, hầu cho người ta không
xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ Cha ngươi là Ðấng ở nơi kín nhiệm xem thấy
mà thôi; và Cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi.” (Mat. 4:16-18)
Những điểm chính thường được nhắc đến trong Mùa Lễ Phục Sinh gồm có: Sự phản bội
của Giu-đa (Judas Iscariot), là môn đệ của Ngài. Sự chịu đựng những thương khó mà
Chúa Cứu Thế Jesus phải gánh chịu trong thân xác con người. Các môn đồ của Ngài bỏ
chạy. Đức Chúa Cha đã quay lưng với tội lỗi mà Chúa Cứu Thế Jesus đã gánh thay cho
con người. Ngài bị giết chết trên cây thập tự, được đem chôn trong một hang đá, Ngài đã
sống lại rồi hiện ra cho các môn đồ thấy và sau đó đã thăng thiên.
Ngày nay, hằng năm tại các Nhà Thờ, Thánh Đường, qua các phương tiện truyền thông,
chúng ta được nghe nhiều bài giảng, bài viết với những lời bình phẩm hoặc lên án Giu-đa
một cách gắt gao, hùng hồn. Mọi người lên án Giu-đa là vì ông đã bán Thầy của mình chỉ
vì ba mươi nén bạc. Giu-đa đã chỉ điểm cho binh lính La-mã bắt Thầy của mình bằng cái
hôn giả dối, nhưng sau đó Giu-đa đã ăn năn, ném bạc trả lại, và đi thắt cổ tự tử. Dù hành
động này không phải là giải pháp để Giu-đa đền sạch tội, nhưng theo tiêu chuẩn của con
người bình thường, đối với tôi Giu-đa vẫn còn khá hơn những ai đang giỏi đóng kịch
trong vỏ bọc “đạo đức” mà Chúa Cứu Thế Jesus từng lên án là thành phần đạo đức giả
của xứ Do Thái ngày xưa cũng như ngày nay, mà Ngài cho rằng họ không muốn vào
thiên đàng, nhưng ai vào thì ngăn trở: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người
Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các
ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở.” (Mat. 23:13)
Nếu chúng ta nhận mình là con dân Chúa hay “con cái của sự sáng”, v.v. Có bao giờ
chúng ta tự hỏi: Ngày xưa Giu-đa phản Chúa, còn ngày nay chúng ta thì sao? Giu-đa chỉ
điểm để binh lính La-mã bắt Thầy của ông bằng cái hôn giả dối và ngày nay chúng ta có
hãm hại anh em mình bằng những lời đạo đức ngoài môi hay không? Giu-đa phản Chúa
chỉ vì ba mươi nén bạc, chúng ta có phản chúa vì say mê chạy theo vật chất hay quyền
lực của đời này hay không? Câu hỏi này tôi không loại trừ một vài cá nhân trong hàng
ngũ giáo quyền, đó là những thành phần thích bám trụ, say mê quyền lực trong vỏ bọc
“thiêng liêng”, sợ VC hơn sợ Thiên Chúa, sẵn sàng cách chức, loại trừ hay “dứt phép
thông công” đối với những ai nghịch ý mình hay làm trở ngại cho việc bám trụ của
mình... Rồi lại nhố nhăng cho rằng mình “đang chịu khổ nạn vì danh Chúa”. Hoặc chúng
ta có phản bội anh em cùng niềm tin với mình, ruồng bỏ những ai cùng chung dòng huyết
báu cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Jesus với chúng ta, khi thỏa hiệp với những kẻ vô thần
là con cái của ma quỷ để hãm hại họ, chỉ vì sự khiếp nhược được che đậy bằng vỏ bọc
thiêng liêng, đạo đức nửa vời chăng?
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Giu-đa, ăn năn, ném bạc trả lại, sau khi nhận ra: “Tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội...”
Còn chúng ta có dám từ bỏ những gì không thuộc về mình hay không? Chúng ta có ăn
năn, sám hối, và tự xử khi nhận ra tội lỗi của mình, hay tìm cách che đậy? Chúng ta dám
cho rằng mình xứng đáng là “con trời” hay người lương thiện, đạo đức để lên án Giu-đa
phản Chúa hay không? Đây là câu hỏi mà ngày nay mỗi chúng ta đều phải nghiêm chỉnh
trả lời với Chúa trong những lúc tương giao với Ngài qua lời cầu nguyện, chứ không cần
phải chờ ngày Chúa Cứu Thế Jesus trở lại rồi mới cung khai.
Cách đây hơn 12 năm, trong ba ngày Hội Nghị Các mục sư Tin Lành các sắc dân toàn thế
giới (Global Pastors Network) được tổ chức tại Floria từ 21 đến 23-01-04, tôi có tham dự
và được dịp xem trọn phim “The passion of the Christ” trước khi được trình chiếu. (Tôi
xin tạm dịch phim này là “Sự chịu đựng đau thương của Đấng Christ”). Trước khi xem
phim, chúng tôi phải ký giấy cam kết với đạo diễn Mel Gibson là không được quay phim,
không chụp hình và không kể lại những tình tiết trong phim, cho đến khi phim được trình
chiếu tại các rạp chiếu bóng. Theo dõi diễn tiến của các đoạn trong phim, người xem
chứng kiến hình ảnh một nhân vật chính mang tên Jesus đã bị binh lính La-mã tra tấn một
cách vô cùng dã man trước khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, đã làm cho hơn năm
ngàn người trong hội trường phải bật khóc, trong số những người đó có cá nhân tôi.
Theo lời đạo diễn Mel Gibson: “Nhiều người đóng các vai trong phim, đã tiếp nhận Chúa
Jesus làm Cứu Chúa của họ sau khi bộ phim được hoàn tất...” Nếu ai từng đọc các sách
Phúc Âm thì đã biết rõ nhục hình mà Chúa Cứu Thế Jesus phải gánh chịu. Riêng tôi, một
hình ảnh tuy nhỏ trong phim nhưng tôi vẫn không quên, đó là: Trong lúc binh lính La-mã
giải Ngài lên đồi gô-gô-tha để đóng đinh Ngài. Vì trước đó Ngài bị tra tấn một cách quá
tàn độc nên không còn sức vác nổi thập tự giá, cho nên bọn lính La-mã đã bắt một người
thanh niên trong đoàn dân vác hộ cho Ngài. Dù người này không phải là môn đệ của
Ngài, dù người này có thể không quan tâm về nhân vật Jesus, nhưng đứng trước hành
động tàn ác của những kẻ sử dụng bạo lực với người cô thế nên anh ấy đã dõng dạc nói:
“nếu các ông tiếp tục hành hạ người này, tôi sẽ không vác thập tự giá nữa, dù là bước
thêm một bước, và tôi sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì các ông dành cho tôi...” Kết quả,
bọn lính La-mã đã tạm ngưng đánh đập Chúa Cứu Thế Jesus. Tôi chú ý điểm này trong
phim, là vì tôi liên tưởng đến cảnh đồng bào vô tội và các tôn giáo tại Việt Nam đang bị
VC đàn áp; đây là phản ứng cần có tại Việt Nam hay các nước độc tài, để chỉ thẳng vào
bạo lực khi chúng trấn áp những người thấp cổ bé miệng trong tay không tấc sắt. Làm
được việc này không phải là làm chính trị, nhưng là một nghĩa vụ của một con người có
lòng nhân đạo và có tình yêu thương đích thực.
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Trở lại với Thánh Kinh, chúng ta thấy rằng trước khi Ngài bị bắt đi, trong cơn sầu não
Chúa Cứu Thế Jesus đã cầu xin với Đức Chúa Cha rằng: “Cha ơi! Nếu có thể được, xin
cho chén này lìa khỏi con! Song không theo ý muốn con, mà theo ý muốn Cha.” (Mat
26:39).
Trong thân xác của con người trần gian, Chúa Cứu Thế Jesus chịu tra tấn vô cùng dã
man, nên Ngài không chỉ đau đớn về thể xác, nhưng cũng cô đơn về tinh thần, vì các môn
đồ bỏ chạy, Đức Chúa Trời đã quay lưng, bởi bao nhiêu tội lỗi của nhân loại đổ lên Ngài.
Trong cơn đau đớn tột cùng, Chúa Jesus đã kêu lên rằng: “Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài
lìa bỏ tôi...”
Sau khi bị đóng đinh, Ngài được đem chôn trong một hang đá, đến ngày thứ ba, Chúa
sống lại; nhưng các Thầy tế lễ đã dùng tiền mua chuộc lính canh để phao tin đồn rằng xác
Chúa Jesus đã được các môn đệ lấy trộm đi. Sau đó Chúa Cứu Thế Jesus đã hiện ra, tuy
nhiên cũng còn có những môn đệ nghi ngờ. Thô-ma một môn đệ của Ngài đã xem xét dấu
đinh trên hai bàn tay của Ngài nên đã tin là Thầy mình đã chết thật, và nay đã sống lại.
Do đó Chúa Cứu Thế Jesus đã phán: “Vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin. Phước cho
những ai chẳng từng thấy mà đã tin vậy!” (Giăng 20:29)
Nếu quý vị là người chưa từng đọc Thánh Kinh, chưa từng nghe nói về nhân vật Jesus
của hơn hai ngàn năm trước mà Thánh Kinh cho biết đó là Con Trời giáng thế trong thân
xác loài người, để cứu những ai tin rằng Ngài đã chết vì tội lỗi của nhân loại, trong đó có
quý vị và tôi, thì quý vị có tin không? Đây là câu hỏi mà con người trần gian gồm những
người yếu đuối, bất toàn phải suy nghĩ?
Hãy tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa để linh hồn mình được tồn tại đời đời. Tin nhận Ngài,
không phải để theo một tôn giáo hay phải đến Nhà Thờ mỗi Chúa Nhật hay giữ một số lễ
nghi do con người đặt ra, nhưng để nhận được sự bình an thật mà nhân loại không thể ban
cho nhau; và việc đến Nhà Thờ hay Thánh Đường chỉ là kết quả của niềm vui sướng,
hạnh phúc sau khi mời Chúa ngự vào lòng, chứ không phải do sự gượng ép hay bị ai ép
buộc, hoặc để tạo công đức cho đời này.
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Tôi nhận thấy có một số điều mà tôi và quý vị cần suy gẫm trong Mùa Phục Sinh hay sau
mùa này. Những điều đó là: Nếu chúng ta là người đã biết về ơn cứu rỗi của Chúa, ngày
nay đọc lại hay nghe lại những chi tiết Giu-đa phản Chúa... Thay vì chúng ta lên án sự
phản bội của ông, chúng ta nên tự xét lòng mình và tự hỏi chính mình rằng: Chúa Cứu
Thế Jesus bị giết chết vì Giu-đa, hay người Do Thái? Vì sao Chúa Jesus phải chịu đau
đớn, chết trong nhục nhã? Tại sao Đức Chúa Trời quay lưng với Con Một của Ngài? Nếu
Thiên Chúa can thiệp thì ai có khả năng giết được Con Trời? Tại sao bị hành hạ một cách
tàn nhẫn mà người mang tên Jesus vẫn cầu xin với Đức Chúa Cha rằng: “Lạy Cha, xin
tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì.” (Lu-ca 23:34). Còn chúng ta là những
người tội lỗi, có những tội đã bị người khác biết, nhưng cũng có những tội chưa ai hay,
hoặc chính chúng ta biết rõ bản chất tội lỗi và sự bất toàn của mình, nhưng lại không chịu
tha thứ cho những ai có tội mà biết ăn năn.
Căn cứ vào bốn sách Phúc Âm trong Kinh Thánh Tân Ước và những điều được viết bàn
bạc nhiều chỗ trong Thánh Kinh, chúng ta phải hiểu rằng: Nếu Đức Chúa Trời không
muốn, thì: Giu-đa không thể gián tiếp hay trực tiếp giết Chúa bằng cách nộp Chúa cho kẻ
gian. Người Do Thái không giết được Chúa, vì Chúa Cứu Thế Jesus là Con Trời, là Thiên
Chúa Ngôi Hai. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là: Ai đã giết Chúa Jesus? Câu trả lời là:
Chính Đức Chúa Trời đã để Chúa Cứu Thế Jesus, con một của Ngài bị giết chết, vì tội lỗi
của Chúng ta.
Kết luận: Chúng ta cần cầu xin Chúa Tha thứ tội lỗi của chúng ta. Xin Chúa Thánh Linh
giúp chúng ta biết sống khiêm nhường, và biết ăn năn thay vì lên mình kiêu ngạo, bởi
nghĩ rằng mình mới là người đạo đức hơn người khác, nhưng thực chất chúng ta chỉ là
những kẻ mà Kinh Thánh gọi là giả hình. Nhân Mùa Lễ Phục Sinh chúng ta cùng kỷ
niệm sự thương khó mà Chúa Cứu Thế Jesus đã từng gánh chịu và cùng vui mừng về sự
sống lại của Ngài.
Chúng ta đừng hùng hồn lên án Giu-đa, mà hãy lên án chính mình. Đừng chê cười các
môn đệ phản Chúa, mà chính mình hãy có sự thủy chung với đồng bào ruột thịt của mình,
với anh em cùng niềm tin với mình... Hãy can đảm bênh vực khi họ bị chế độ độc tài hà
hiếp. Chúng ta cần ý thức rằng Chúa Cứu Thế Jesus đã chết vì mình, để rồi mình cũng
phải hết lòng góp phần rao giảng sự cứu rỗi của Chúa đến người khác theo lời dạy mà
Ngài đã phán cùng các môn đệ, trước khi Ngài thăng thiên: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn
dân, hãy nhơn danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho
họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở
cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. (Mat. 28:19-20) A-men!
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