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VƯỢT QUA THỬ THÁCH
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Mác 14: 26-31; Luca 22: 24- 40. Câugốc. c28,29
Còn như các ngươi đã bền lòng theo ta trong mọi sự thử thách ta,
29
nên ta ban nước cho các ngươi,…

Bốn ngọn nến được thắp lên trong phòng.
- Ngọn nến thứ nhất: Tôi là ngọn nến Hoà bình, các bạn nghĩ thế nào nếu không
có tôi trên thế gian nầy.
- Ngọn nến thứ hai, Tôi là ngọn nến Trung thành, không có tôi làm sao giữ hoà
bình cho lâu dài được.
- Ngọn nến thứ ba cất tiếng, các bạn ơi tôi là ngọn nến tình yêu, không có tôi thì
hoà bình trung thành mà không có yêu thương thì thế giới đầy thù hận?
Cánh cửa căn phòng mở ra, cậu bé chạy vào. Bỗng ngọn gió lùa vào cả 3 ngọn
nến đều vụt tắt. Cậu bé khóc òa lên.
- Lúc nầy ngọn nến thứ tư lên tiếng, câu bé ơi, khi tôi còn cháy thì 3 ngọn nến
kia sẽ được thắp sáng lại. Tên tôi là ngọn nến Hy vọng.
Lau những giọt nước mắt, cậu bé cầm ngọn nến thứ tư thắp lại 3 ngọn nến đã tắt.

Đừng bao giờ đánh mất hy vọng dầu trong bất cứ hoàn cảnh nào,
cũng là thông điệp Chúa Giêxu trao cho môn đồ trước giờ Chúa
chịu thương khó.
Chúa Giêxu báo trước về sự thử thách họ sắp trãi qua, đồng thời
cũng Ban cho họ niềm hy vọng, Trang bị cần thiết để đối diện.
I. CHÚA BÁO TRƯỚC.
1. Sự thử thách đến từ đâu.

- 31 Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy, quỉ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa
mì. Chữ “ngươi ” là đại danh từ số nhiều, satan đòi cám dỗ hết thảy
môn đồ, chứ không riêng Phierơ. 28 Còn như các ngươi đã bền lòng
theo ta trong mọi sự thử thách ta,

Được nghe các bài giảng của các Ms đó đây, dường như song song
với những biến động địa chấn trên cõi thiên nhiên, thì về phương
diện thuộc linh Hội thánh khắp nơi cũng đang trãi qua cuộc sàng
sảy thuộc linh. Maquỉ biết thì giờ mình chẵng còn bao lâu nên….
Hết thảy môn đồ đều là nạn nhân đáng thương, satan là nguồn gốc.
2. Sự thử thách sẽ đến đâu.
IICôr 2:11 hầu đừng để cho quỉ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta
chẳng phải là không biết mưu chước của nó.
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Môn đồ lại cãi lẫy nhau, cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong
đám mình.
Tranh với nhau lãnh vực không thuộc về mình, lớn nhỏ quyền Chúa.

- Mục tiêu đến với môn đồ: sự tranh luận trong lãnh vực không
thuộc của mình sẽ không có đáp số, dẫn đến ai đi đường nấy. “đoàn
kết thì sống, chia rẽ thì chết ” satan muốn rằng các môn đồ sẽ đi mỗi
người một hướng trước giờ thương khó của Chúa.
- Mục tiêu đến với Chúa Giêxu: Xong Cứu rỗi nhưng chỉ còn lại
một mình. Hãy nhìn thấy xa hơn:
*Chúa Giêxu sẽ đi vào vườn Ghếtsêmanê một mình? Trên thập giá?

Chúa sống lại? lúc đó các môn đồ ai đi đường nấy thì sao?
- Satan tấn công vào môn đồ nhưng thật ra mục tiêu chính là Chúa
Giêxu và sự cứu rỗi. Sự thất bại những người theo Ngài sẽ là sự
thất bại của Chúa? Không! Trong Chúa có sự đắc thắng.
- Chúa có chương trình, satan có thử thách.
- Một cái nhìn mới: Có một số việc trong tương lai satan có thể
biết, vì vậy khi có sự sàng sảy hãy đặt niềm vui nầy: Chúa có điều
gì mới cho mình đây, hãy mạnh mẽ bước qua thử thách.
II. CHÚA BAN HY VỌNG.
1. Sự thử thách có lời hứa.
Những lời hứa có tính chất rất đặc biệt:
- theo ta trong mọi sự thử thách ta, sự kêu gọi chịu thử thách với Chúa
chung cho mỗi người, nhưng đây trong giờ Chúa chịu thương khó là một
vinh dự đặc biệt chỉ có 11 môn đồ. Dẫn đến vinh dự đặc biệt hơn.
- 29 nên ta ban nước cho các ngươi, một số bản dịch khác nước chỉ về “uy
quyền cai trị ” sự tao cho bính quyền. Xem thêm IITim 2:12.
- 30 để các ngươi được ăn uống chung bàn trong nước ta, chung tiệc cho
người được cứu, nhưng đồng bàn là vinh dự ban cho riêng.
- được ngồi ngai để xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên. Ban cho riêng
Mat 19:28 sẽ ngồi trên mười hai ngôi, mà xét đoán mười hai chi phái Ysơ-ra-ên. Vinh dự xét đoán 12 chi phái Ysơraên chỉ ban cho 12 sứ
đồ. (Trong bài đối chiếu sơ đồ tổ chức Cựu và Tân ước)

* Vinh dự tùy theo thử thách.
2. Sự thử thách cách đối diện.
+ Chúa cùng Phierơ đối diện với thử thách.

- 32 Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, Chúa Giêxu trình cho Đức Chúa
Cha trước khi nói với Phierơ, cho thấy cần nhất Chúa đã làm là cầu

nguyện.
+ Phierơ đối diện với thử thách một mình.
- 33 Phi-e-rơ thưa rằng: Thưa Chúa, tôi sẵn lòng.= tôi có thể..không sao!.
* Phierơ đã không biết sức mạnh satan?…..

* Phierơ đã không biết sức mình tới đâu ………
* Chúng ta có thể vấp ngã ngay trong lãnh vực tưởng mình mạnh
mẽ nhất: Ápraham điểm mạnh của ông là đức tin, thử thách của
ông là đức tin, và thất bại cũng đức tin. Môise được kể là khiêm
nhu nhất, nhưng vì lời nói thiếu suy nghĩ ông đã không được Chúa
cho vào đất hứa.
ICôr 10:12 Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã.

III. CHÚA BẢO TRANG BỊ.
c35-38. Là những lời khó hiểu.

- c36,38. 36 Ngài phán rằng: Nhưng bây giờ, ai có túi bạc, hãy lấy đi, ai
có bao, cũng vậy; ai không có gươm, hãy bán áo ngoài đi mà mua.
38
Các sứ đồ thưa rằng: Thưa Chúa, có hai thanh gươm đây. Ngài phán
rằng: Ấy là đủ.

Khó hiểu vì Chúa Giêxu nói về một thời kỳ mới, những lời mang ý
nghĩa thuộc linh, mà các môn đồ hiểu theo nghĩa đen.
Trước đây Chúa bên cạnh môn đồ, nhưng bây giờ các môn đồ sẽ
không thấy Ngài ở bên nữa, hãy trang bị hãy sắm và mang đi cho
mình những trang bị cần thiết để vượt qua thử thách.
Trang bị đó là gì?
Có 3 điều khó hiểu, cũng là 3 điều Chúa trang bị cho môn đồ.
1. Túi và bao, nghĩa là gì? ( theo Thánh kinh giải nghĩa thế kỷ 21, và
Thánh kinh giải nghĩa Warren W Wiersbe.)
Túi và bao là tích lũy cho mình sự còn lại đời đời.
Lu 12:33 Hãy bán gia tài mình mà bố thí. Hãy sắm cho mình túi không
hư, và của báu không hề hao kém ở trên trời,

*Hãy tích lũy điều còn lại đời đời. Giuđa đã tích luỹ cho mình cho
đời nầy, cho túi tiền và đã thất bại.
*Xin Chúa cho có tầm mắt thuộc linh trước khi lo việc thuộc linh.
Lo thuộc linh mà thiếu thuộc linh xảy ra nan đề là điều tất nhiên.
2. Gươm, Chúa muốn nói gì ở đây? Chúa không nói về vũ khí,
Mat 26:52 Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hãy nạp gươm vào vỏ; vì hễ
ai cầm gươm thì sẽ bị chết vì gươm, Mat 26:53 53 Ngươi tưởng ta không
có thể xin Cha ta lập tức cho ta hơn mười hai đạo thiên sứ sao? 185
ngàn..
*Gươm là tình thương, vì trước đó họ đã tranh luận xem ai là lớn,

họ đã thiếu tình thương. Ngài muốn nói rằng hãy trang bị gươm

thuộc linh là yêu thương, nếu không các ngươi sẽ không vượt qua
được. Chúa đã chinh phục thế gian bằng tình yêu.

IPhierơ 4:7 7 Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan
tỉnh thức mà cầu nguyện. 8 Nhứt là trong vòng anh em phải có lòng yêu
thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi.
*Gươm cũng là lời Đức Chúa Trời.
Êph 6:17 và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời.
Hêb 4:12 Vì lời của Đức Chúa Trời ….. sắc hơn gươm hai lưỡi
Khải 2:16 lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó.

3. Ấy là đủ. câu nầy có nghĩa là gì?
Câu nầy giống như.
Phục 3:26. Thôi; chớ còn nói về việc nầy cùng ta nữa.
Giăng 14:30 Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa,
Giăng 16:12 Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây
giờ những điều đó cao quá sức các ngươi.

Vì vậy Chúa phán: Ấy là đủ, có nghĩa là Ta nói với các ngươi
chừng đó thôi, hãy chờ đợi được Đức Thánh Linh để có thể hiểu
được.
*Phía sau những gì xảy ra bày tỏ một nhu cầu thuộc linh. Chúa
phán những lời thuộc linh, các môn đồ vận dụng sự hiểu biết thuộc
thể nên không thể giải thích được.
ICôr 2:13,14

dùng tiếng thiêng liêng để giãi bày sự thiêng liêng. không có
thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.

+Nhìn một góc độ khác:
Sự tranh luận của môn đồ là điều đáng mừng, vì nếu “không lo sẽ
không cãi ”, chỉ tiếc các môn đồ thời điểm đó chưa hiểu được
vương quốc thuộc linh, đang khi Chúa Giêxu nói về sự vinh hiển,
sự làm xong việc Cha giao cho là chuẩn bị chịu chết, thì họ lại
tưởng rằng Ngài sắp lập quốc, họ thấy mình cần phải lo xa, nên sắp
xếp trước ai sẽ làm gì trong nước Trời trên đất.
Khoảng cách thuộc linh có thể tạo ra nan đề,
nhưng sự khôn ngoan thuộc linh giúp vượt qua nan đề..

* Có 3 trang bị:
Thứ nhất là khí giới thuộc linh như túi, bao, chỉ về sự đầu tư cho cõi
đời đời ; trang bị thứ hai gươm là lời Chúa, là tình yêu; trang bị thứ
ba chính là sự nhận lãnh Đức Thánh Linh, để có thể hiểu được
những công việc thuộc linh làm việc thuộc linh.

