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VIỆC CHÚA CHỌN GIUĐA
Mác 14:17 – 25. Câugốc. Hêb 5:8

Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời
bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi,
thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài,

Để chuẩn bị cho bài giảng tuần tới, mục sư xin quí ông bà về nhà đọc
trước Mác 17. Trước giờ giảng Chúa nhật sau đó ông hỏi: Ai đã đọc Mác
17 ? hầu hết đều đưa tay.
Mục sư buồn! đáp: Mác chỉ có 16 đoạn…người ta vấp phạm nhiều cách
lắm…
KT cho ghi gương tốt lẩn xấu để thấy hình ảnh mình trong đó.
- Sự Thương khó của Chúa Giêxu, trong đó có một nhân vật gắn liền với
cái chết của Ngài. Nhân vật đó là Giuđa. Một số câu hỏi, có nhiều thắc
mắc, hiểu đúng, hiểu sai..vv..
- Bức hình trên phong đen. Chúng ta không học nhiều về Giuđa, nhưng
mượn cuộc đời Giuđa để thấy những đức tính nỗi bậc gương mẫu của
Chúa Giêxu. Đêm tối đen dầy đặc thì mặt trăng càng sáng tỏ hơn.
I. VÀI CÂU HỎI.
Một vài câu hỏi về Giuđa.
1. Chúa có nhầm khi chọn Giuđa?
Lý luận nầy cho rằng: Chúa Giêxu khi chọn Giuđa còn nhầm lẫn, mục
đích câu nói nầy thưởng dùng để tự an ủi mình khi có một sự lựa chọn
hay quyết định nào sai lầm.
- Câu trả lời. Chúa Giêxu là Đức Chúa Trời, toàn tri nên không có sự
nhầm, hoặc hiểu một cách thiếu sót về người, hoàn cảnh nào.

- Phản nộp là công việc của sa-tan,
Lu 22:3 Vả, quỉ Sa-tan ám vào Giu-đa, gọi là Ích-ca-ri-ốt, ….
Công 1:18 Tên đó lấy tiền thưởng của tội ác mình

Đức Chúa Trời toàn năng xử dụng mọi hoàn cảnh để hoàn thành ý định
Ngài, tuyệt đối không tạo nên việc sai lầm để hoàn thành ý định. Xử dụng
hoàn cảnh và tạo nên hoàn cảnh là 2 việc khác nhau.
Êphêsô 5:11 và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì
hơn;

3. Chúa có giao việc giữ tiền cho Giuđa?
Có thể họ dựa câu KT:
Giăng 13:29 Có kẻ tưởng rằng tại Giu-đa có túi bạc, nên Đức Chúa Jêsus biểu người:
Hãy mua đồ chúng ta cần dùng về kỳ lễ; hay là: Hãy bố thí cho kẻ nghèo.

- Giuđa giữ túi bạc không vì chức vụ, mà lấy cắp để ở trong.

Giăng 12:4. Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, … - 6 Người nói vậy, chẳng phải lo cho kẻ nghèo
đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp, và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong.

- Giuđa giữ túi bạc là việc bất thường, Lu 10:4 Đừng đem túi, bao, giày, Lu
22:35 Đoạn, Ngài lại phán rằng: Khi ta đã sai các ngươi đi, không đem túi, bao, giày
chi hết, các ngươi có thiếu gì không? Môn đồ thưa rằng: Không thiếu chi hết.

Có thể nào Chúa dạy Đừng đem túi....rồi quay sang Giuđa và nói: hãy giữ
túi bạc cho ta, và của các môn đồ.
- Chúa Giêxu đã có một chức vụ bước đi bằng đức tin. Ngài đã dạy môn
đồ và cũng đã sống một cuộc đời như thế.
II. LỜI THÁNH KINH.
Câu trả lời từ trong Kinh thánh, và Câugốc. Hêb 5:8-9.
1. Chúa chọn vì vâng phục Chúa Cha.

Giăng 2:25 Đương lúc Ngài ở thành Giê-ru-sa-lem để giữ lễ Vượt Qua, có
nhiều người thấy phép lạ Ngài làm, thì tin danh Ngài. 24 Nhưng Đức Chúa Jêsus
chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người, 25 và không cần ai
làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta.

Hêb 5:8 Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời ……

2. Chúa có xếp đặt để Giuđa bán Chúa?
Lý luận nầy cho rằng, Chúa chọn Giuđa, để ở gần bên Chúa, hầu ông có
được cơ hội phản nộp Chúa, nhờ đó Ngài mới hoàn thành chương trình
Cứu rỗi được.
-Trả lời: Việc phản nộp bị Chúa lên án là tội, vì thế Ngài không bao giờ “
dùng phương cách sai không bao giờ đến đích đúng được ”.

Luca 6:12 Trong lúc đó, Đức Chúa Jêsus đi lên núi để cầu nguyện; và thức
thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. 13 Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến,
chọn mười hai người gọi là sứ đồ: 14 Si-môn, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Anh-rê
em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Phi-líp và Ba-thê-lê-my, 15 Ma-thi-ơ, và
Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Si-môn gọi là Xê-lốt, 16 Giu-đe con của Gia-cơ,
và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là kẻ phản Ngài.
Giăng 6:64 Song trong vòng các ngươi có kẻ không tin. Vì Đức Chúa Jêsus
biết từ ban đầu, ai là kẻ không tin, ai là kẻ sẽ phản Ngài.

Giacơ 1:13 Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời
cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài
cũng không cám dỗ ai.

- Ngài đã thức thâu đêm để cầu nguyện? Là sự chiến đấu vâng phục:

-Vâng phục để lời Kinh thánh được ứng nghiệm.

Giăng 18:12 Đang khi Con còn ở với họ, Con gìn giữ họ trong danh Cha, là
danh Cha đã ban cho Con. Con đã gìn giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra, thì
trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời Kinh thánh được
ứng nghiệm.
Giăng 13:18 Ta không nói về các ngươi hết thảy, ta biết những kẻ ta đã lựa
chọn; nhưng lời nầy trong Kinh thánh phải được ứng nghiệm: Người ăn bánh
ta, dở gót nghịch cùng ta.

- Chúa Giêxu đã làm nên sự ứng nghiệm đó.
Giăng 13:26 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ấy là kẻ mà ta trao cho miếng bánh ta
sẽ nhúng đây. Đoạn, Ngài nhúng một miếng, rồi lấy cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, con
trai của Si-môn.
(bản phổ thông. 26 Chúa Giê-xu đáp,“Ta sẽ nhúng miếng bánh nầy vào dĩa
nước chấm. )

 Học tập sự vâng phục của Chúa Giêxu:
- Sự vâng phục được xác nhận xuyên suốt đời chức vụ của Ngài: Từ khi
bắt đầu cám dỗ samạc Mat 4:6 Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì
hãy gieo mình xuống đi; cho đến trên Thập tự giá: Mat 27:40 Nếu ngươi là
Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự!

Đối với chúng ta lắm khi tưởng đã tin Chúa, thì vâng phục Chúa dễ hơn,
nhưng thật ra vâng phục là bài học chiến đấu và thắng hơn, sự thay đỗi
bản chất Ađam trong tấm lòng, trong tâm trí, trong hành động nguời tin
theo Chúa.

3. Chúa chọn để cảnh tỉnh các môn đồ.
Hêb 5:9 và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu
rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài,

Nếu không có Giuđa trong 12 sứ đồ, bài học nào sẽ dành cho người hầu
việc Chúa. Thiên sứ giả, tiên tri giả, sứđồ? Ngày nay, thức ăn cũng giả!!!
IICôr 11:13 Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo
chức sứ đồ của Đấng Christ.

Nói khác hơn: Sự vâng lời là sự cứu rỗi thực nghiệm.
- Sự vâng lời xảy ra tại thời điểm tin nhận và liên tục xuyên suốt cuộc đời
người đó.
Philíp3:13 Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích,

- Sự kêu gọi là đem vào một tiến trình để trở nên như hình ảnh Chúa
muốn, mỗi người được Chúa cho một linh trình khác nhau, có người bắt
đầu bằng tin Chúa, có người bắt đầu bằng chức vụ như các môn đồ đầu
tiên. Bằng cách nào đi nữa thì sự gây dựng bắt dầu là chính mình.
- Giuđa theo Chúa nhưng chưa bao giờ đi trên linh trình.
1/ Gi 17:12

Con đã gìn giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra,

Giuđa đã không bao giờ trở nên người của Chúa Giêxu. Giuđa đã có
nhiều cơ hội hơn nhiều người khác, được kêu gọi, đi chung ăn chung,
nghe giảng, thấy phép lạ Ngài làm. Chúa vẫn gọi ông là đứa con của sự
hư mất.

2. Chúa chọn chấp nhận trong chức vụ.

2/ Công 1:25 .., thay vì Giu-đa đã bỏ đặng đi nơi của nó.

Hêb 5:8 …. học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu,…

Đi theo Chúa nhưng cuối cuộc đời vẫn ở điểm bắt đầu.
Ba năm rưỡi theo Chúa cuối cùng vẫn phải trở về nơi của nó .
Theo Chúa là một hành trình. Mỗi ngày phải là sự bắt đầu mới.

Sự khốn khổ là bài học để vâng lời. Hãy suy nghĩ đến: - Chúa Giêxu biết
trước Giuđa sẽ phản nộp Ngài, và mỗi ngày nhìn thấy Giuđa đi bên cạnh
cuộc đời và chức vụ của Ngài suốt 3 năm rưỡi. Bài học của sự chấp nhận.
 Học cách Chúa Giêxu đã chấp nhận.
Ngài đã thực hành lời dạy của Ngài. Chúa dạy hạ mình bằng hành động
rửa chơn môn đồ. Chúa dạy chấp nhận trong thí dụ cỏ lùng trong
ruộng, thì Ngài sống chung với Giuđa.
Mathiơ 13:30 Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt; đến mùa
gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng: Trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi;
song hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta. 38 ruộng, là thế gian; giống tốt, là con cái
nước thiên đàng; cỏ lùng, là con cái quỉ dữ;

Chúa không cho phép sự đoán xét nhau, có thể bị nhầm lẫn đến nỗi là anh
em thật trong Chúa mà lại cắn nuốt nhau.
Galati 5:15 Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau, thì hãy giữ, kẻo kẻ nầy bị diệt
mất bởi kẻ khác.

- Trao miếng bánh cho Giuđa. là dấu hiệu ông là kẻ phản Ngài, theo thứ
tự sách Mác, Giuđa không được dự Tiệc thánh. bánh nầy vào dĩa nước chấm. Giuđa có thể nhận lấy thân của Chúa, nhưng chỉ có bánh mà không có
huyết, sự dừng lại, sự thấy đủ khi thiếu sự tương thông sự sống trong
dòng huyết Chúa.
- Suy nghĩ “bánh và dĩa nước chấm” thì thật đáng sợ. – Giuđa nhận
miếng bánh đã chấm vào dĩa nước chấm, có ý nghĩa gì không? Phải
chăng đây là lời cảnh báo:
Nếu không bước vào sự đầy trọn trong Chúa Giêxu,
người ta sẽ pha vào đời thuộc linh mình một thứ khác.

