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Nhập Đề

Nuôi Chiên
Ba tháng nầy chúng ta nghiên cứu hai bức thư của Phi-e-rơ, chúng ta sẽ
học những lời viết bởi một người đã từng ở cạnh Đức Chúa Giê-su dường
như trong hầu hết các giờ phút nghiêm trọng nhất trong toàn cuộc đời
truyền giáo của Ngài. Ông Phi-e-rơ cũng đã trở thành một nhà lãnh đạo
lớn của hội thánh đầu tiên của Chúa. Các sự kiện trên cũng đủ cho chúng
ta thấy hai bức thư của ông đáng cho chúng ta đọc. Không những vậy, các
bức thư nầy được viết cho các hội thánh trong giai đoạn phôi thai, khi họ
phải đối diện nhiều khó khăn: họ gặp sự bắt bớ từ bên ngoài, và sự nguy
hiểm của các giảng sư giả từ bên trong hội thánh.
Sứ đồ Phi-e-rơ cảnh báo họ nhiều điều nhưng hơn hết là về các thầy
giáo giả nầy sẽ dạy và cổ động lòng nghi ngờ về sự tái lâm của Đức Chúa
Giê-su. Các kẻ khuấy phá ấy sẽ đặt câu hỏi, “Bao giờ thì lời hứa về sự tái
lâm được thực thi?”, họ sẽ nói, “Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì
từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt
đầu sáng thế.” (2 Phi-e-rơ 3:4). Ngày hôm nay, chúng ta sống gần 2000 năm
sau ông Phi-e-rơ, chúng ta hiểu lời thách thức đó là thế nào.
Ngoài những lời dặn dò về các giáo sư giả, sự chịu đựng của các hội
thánh cũng là một đề tài Phi-e-rơ nhắc đến nhiều lần. Sự chịu đựng nầy,
ông nói, tương tự như sự thương khó mà Đức Chúa Giê-su phải trải qua
khi Ngài cất lấy tội lỗi của chúng ta mà chất lên thân Ngài khi Ngài chết
trên cây thập giá (1 Phi-e-rơ 2:24). Nhưng tin mừng cho chúng ta là sự chết
của Đức Chúa Giê-su đã giải phóng chúng ta khỏi cái chết vĩnh viễn do
tội lỗi mang đến; mà Ngài cho những kẻ trông cậy nơi Ngài một đời sống
trong sự công chính (1 Phi-e-rơ 2:24).
Ông Phi-e-rơ nói rằng Đức Chúa Giê-su không chỉ chết thay cho chúng
ta vì tội lỗi của chúng ta, nhưng Ngài sẽ trở lại thế gian để mang sự phán
xét của Đức Chúa Trời (2 Phi-e-rơ 3:10-12). Ông nhấn mạnh điều thực
tế ấy là ảnh hưởng của sự phán xét sẽ đến phải là điều cảnh báo cho mọi
người trong cách họ sống ở đời nầy. Khi Đức Chúa Giê-su tái lâm, Ngài sẽ
hủy diệt mọi tội lỗi và tẩy sạch thế gian bằng lửa (2 Phi-e-rơ 3:7). Và rồi
mọi kẻ tin Đấng Christ sẽ được thừa hưởng phần gia tài mà Đức Chúa Trời
đã để dành cho họ nơi thiên quốc (1 Phi-e-rơ 1:4).
Sứ đồ Phi-e-rơ có những lời rất thực tế về cách mà mỗi Cơ Đốc nhân
cần phải sống. Hơn hết thảy, Cơ Đốc nhân (tín đồ của Đấng Christ) phải
yêu thương nhau. Ông tóm lại trong 1 Phi-e-rơ 3:8, “Rốt lại, hết thảy anh
em phải đồng lòng đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhơn từ và
đức khiêm nhường.”
Hai bức thư của Phi-e-rơ cũng là những lời thôi thúc sự rao truyền tin
lành của Chúa, là trọng tâm của toàn Kinh Thánh. Kinh nghiệm bản thân

3

của Phi-e-rơ cho ông sự giác ngộ rằng mọi người có được cứu ấy chỉ là nhờ
nơi ân điển Chúa. Vì đây chính là con người đã từng hèn nhát chối Chúa,
“Ta không biết người nầy là ai” (và cả bằng những lời nguyền rủa niềm tin
mình), sau đã trở thành người môn đệ mà Đức Chúa Giê-su đã phán dặn,
“Hãy nuôi chiên ta” (Giăng 21:17). Hai bức thư nầy là những thí dụ cho
chúng ta thấy quả Phi-e-rơ đã làm theo lời Chúa dạy, nuôi chiên Chúa.
Và, dĩ nhiên nuôi dưỡng chiên là phải nuôi chiên của Chúa bằng chân lý
quí báu về sự cứu rỗi và giữ vững đức tin trong Đấng Christ, là một chủ đề
mà người bạn đồng công của ông là sứ đồ Phao-lô, đã truyền giảng mạnh
mẽ. Đây là lẽ thật về hồng ân (ân điển) của Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ biết
điều nầy rất tỏ tường qua kinh nghiệm của cuộc đời mình.
Ông Martin Luther trong lời bình luận về Phi-e-rơ đã viết, “Hai bức thư
của Thánh Phi-e-rơ là một trong những quyển sách quí báu nhất của Tân
Ước, và các thư nầy là Phúc Âm thật, tinh xảo nhất. Bởi vì Phi-e-rơ, cũng
như Phao-lô hay hết thảy những người truyền đạo tin lành rằng ông đã
chạm khắc giáo lý thật của đức tin, rằng chính Đấng Christ đã được ban
cho chúng ta, và là Đấng cất lấy tội lỗi khỏi phàm nhân và cứu họ.” – Giảng
Luận về Các Thư của Phi-e-rơ và của Giu-đe của Martin Luther (xuất bản
1982 bởi Kregel Publications), trang 2, 3.
Đức Chúa Giê-su bảo với người môn đồ tên Phi-e-rơ của Ngài rằng hãy
nuôi chiên Ngài. Chúng ta là bầy chiên của Chúa. Hãy để những lời của
Phi-e-rơ nuôi dưỡng chúng ta.
Tác giả Rober K. McIver sinh trưởng tại New Zealand và phần lớn sự
nghiệp ông ở tại Trường Đại Học Avondale College, nơi ông dạy về bộ môn
Kinh Thánh và khảo cổ học. Ông là tác giả một số sách, trong đó có cuốn Bốn
Gương Mặt của Đức Chúa Giê-su (Four Faces of Giê-su) và cuốn Đi Xa Hơn
Mật Dấu Da Vinci (Beyond the Da Vinci Code).
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