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Kinh Thánh Nói Gì Về Ơn Nói Tiếng Lạ
Gần đây có nhiều con cái Chúa đã hỏi về vấn đề nói tiếng lạ trong Hội Thánh. Có người cho
nói tiếng lạ là không phù hợp với Kinh Thánh. Có người chủ trương tiếng lạ là dấu hiệu của sự
đầy dẫy Thánh Linh. Đâu là đúng? Thánh Kinh là thẩm quyền của niềm tin của chúng ta nói gì
về ơn nói tiếng lạ? Để trả lời cho các câu hỏi nầy chúng tôi xin trích bài tóm lược của Tiến sĩ
Ron Rhoads, học giả Thánh Kinh, đã được đăng trên tờ Christianity Today.
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Mục sư Tiến sĩ Dale Sewall

“Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có,
thì không thể làm môn đồ Ta.” (BHĐ)
Lu-ca 14:33 dường như không hợp lý theo những câu
trước đó. Nó có vẻ hợp lý hơn sau câu 27, là câu cho biết
rằng chúng ta không thể làm môn đồ Đấng Christ nếu
chúng ta không muốn vác thập tự giá mình mà theo Ngài.
Nhưng câu 28-32 nói về việc tính phí tổn trước khi xây
một cái tháp, và xem xét sức mạnh của quân đội mình
trước khi ra trận chống lại một đội quân mạnh gấp đôi.
Trong trường hợp xây tháp, người xây tháp quyết định
không xây vì phí tổn quá cao và danh tiếng của mình sẽ
bị hủy hoại vì không hoàn thành dự án. Trong trường hợp
khác, nhà vua quyết định không ra trận, nhưng muốn cầu
hòa vì sợ rằng mình sẽ thất trận. Người xây tháp cũng
như nhà vua, cả hai đều chưa sẵn sàng “từ bỏ mọi sự” họ
có. Và kế đó Chúa Giê-su bảo chúng ta phải từ bỏ mọi thứ
mình có.

Kết luận của tôi là Chúa Giê-su bảo chúng ta đừng
làm điều gì nếu chúng ta thấy đó là hợp lý. Việc không
xây cái tháp với phí tổn quá cao là điều hợp lý. Chuyện
không ra trận vì có khả năng thua một đội quân mạnh
gấp đôi là điều hợp lý. Và việc không theo Chúa Giê-su
có vẻ hợp lý lắm nếu chúng ta phải từ bỏ tất cả mọi thứ
mình có để theo Ngài. Trong mỗi trường hợp, điều khôn
ngoan là trước tiên phải tính phí tổn. Và nếu phí tổn quá
cao thì không nên hành động.
Chúng ta có khuynh hướng đọc phân đoạn này như là
sự dạy dỗ về sự “tính giá phải trả” trước khi chúng ta
theo Chúa Giê-su. Nhưng nếu chỉ nghĩ như thé thôi là
chúng ta bỏ qua sự bất ngờ lý thú và quyền năng trong
sự dạy dỗ của Chúa Giê-su về việc trở nên môn đồ Ngài.
Tôi có thể tóm tắt diễn tiến những câu này như sau:
1. Tính phí tổn trước khi xây tháp. Chi phí quá cao.
Không xây tháp.
2. Tính phí tổn trước khi ra trận chống lại kẻ thù
mạnh gấp đôi. Giá phải trả quá cao. Không ra trận.
3. Tính giá phải trả để trở nên môn đồ Đấng Christ.
Giá phải trả là tất cả mọi thứ mình có. Giá phải trả không
quá đắt. Hãy trở nên môn đồ ngài.

Theo quan điểm của con người, từ bỏ tất cả mọi
thứ mình có là một giá quá đắt cho bất cứ điều gì đó.
Nó không hợp lý chút nào nếu bỏ đi tất cả mình có
để chỉ đạt được một điều, cho dù điều đó tốt cỡ nào.
Nhưng Chúa Giê-su thì khác. Ngài kể ẩn dụ một
người kia tìm thấy kho báu trong một cánh đồng, và
anh ta bán mọi thứ mình có để mua cánh đồng đó.
Người kia bán mọi thứ mình có để mua “viên ngọc
quý giá nhất”. Đó là giá trị của nước thiên đàng,
Chúa Giê-su nói... tất cả mọi thứ! (Mat. 13:44-45)
Sứ đồ Phao-lô nói rằng ông xem tất cả mọi sự
như là thua lỗ để có thể trải nghiệm “sự nhận biết
Chúa Giê-su Christ, Chúa tôi, là quý hơn hết.” (Philíp 3:8)
Và đó là những gì chúng ta có được qua sự trao
đổi. Chúng ta từ bỏ mọi thứ và ngược lại có được sự
nhận biết Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta, là điều
quý hơn hết. Đây là công việc của Chúa Thánh Linh.
Với khả năng của chúng ta, tôi không nghĩ rằng
chúng ta sẽ khám phá được rằng sự nhận biết Chúa
Giê-su là có giá trị hơn bất cứ điều quý giá nào trên
thế gian này. Chúng ta sẽ không bao giờ quyết định,
mà không có sự giúp đỡ của Chúa Thánh Linh, để từ
bỏ mọi thứ để nhận biết Ngài là điều quý hơn hết, và
giá phải trả không quá đắt. Nếu không có sự vùa
giúp của Chúa Thánh Linh, chúng ta sẽ không bao
giờ đói khát Chúa và sự công chính của Ngài hơn
bất cứ điều gì mà thế gian có thể ban cho.
Trong Tuần Thánh vừa qua, và đặc biệt là ngày
Thứ Sáu Tuần Thánh, nhiều tín hữu suy nghiệm đến
giá mà Chúa Giê-su phải trả vì chúng ta. Ngài từ bỏ
mọi thứ vì chúng ta. Hê-bơ-rơ 12:2 viết, “là Đấng vì
niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá”.
Tôi nghĩ Chúa Giê-su đã nói giá phải trả không quá
đắt.
Chúa Giê-su bảo chúng ta phải từ bỏ mọi thứ để
trở nên môn đồ Ngài. Và để có được niềm vui trong
sự nhận biết Ngài, chúng ta sẵn sàng. Chúng ta đừng
bao giờ đánh mất tinh thần sẵn sàng này. Mọi người
cần biết rằng sự nhận biết Chúa Giê-su là điều quý
giá hơn hết và đáng phải từ bỏ mọi thứ. Nếu họ nhận
thấy điều đó trong chúng ta, và Chúa Thánh Linh tác
động lòng họ, chắc chắn họ sẽ trả giá và
quyết định theo Ngài.
Hãy tính giá phải trả. Giá phải trả là
tất cả mọi thứ. Giá phải trả không quá đắt.
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Giáo sư TS Raymond Bakke, Viện trưởng Viện
Thần Học Anh Ngữ của UUC, thuyết trình về
tình hình Hội Thánh tại Trung Đông tại nhà thờ
Grace Presbyterian Church, Long Beach, California vào ngày 1 tháng 4 năm 2014.
Một lớp trong
chương trình
Chứng Chỉ
Mục Vụ thuộc
Union College

Ngày 1 tháng 4 vừa qua, Giáo sư Fletcher
Tink, Phó Hiệu trưởng Học vụ của UUC đã
hướng dẫn một ngày hội thảo với đề tài
“Thần Học Làm Việc” tại Việt Nam nhằm tìm
hiểu quan điểm Thánh Kinh và Thần Học về
công việc làm, làm việc, và lao động. Có
khoảng gần 30 người tham dự trong tinh
thần cởi mở, tích cực, và mong muốn giáo
sư sẽ trở lại để hướng dẫn tiếp đề tài nầy
trong một tương lại gần đây.

Cảm Tạ & Cầu Thay —

Tôi ca ngợi chúc tụng Chúa Giê-hô-va vì:

Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi.
Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở tôi.
Tôi sẽ được nương náu dưới bóng cánh Ngài.
Ngài ẵm tôi vào lòng.
Ngài an ủi tôi như người mẹ an ủi con mình.

Dù người mẹ quên con mình, Chúa vẫn không bao giờ quên tôi.
(TT 91:2-4; Es 40:11; 49:15; 66:13)

