
 
BAN HÀNH LỂ LUẬT (Xh 20-24) 

  
Trong các chương này chúng ta sẽ thấy Lề luật được ban hành, bị vi phạm, rồi được tái tục. Cho tới thời 
điểm này trong lịch sử của Israen tất cả là hồng ân và lòng thương xót. TC đã nghe tiếng kêu than của dân 
bị nô lệ và đã trả lời họ. Chúa đã chọn một thủ lãnh và huấn luyện ông. Chúa đánh bại quân thù của họ. 
Chúa nuôi họ nhưng họ vẫn phản đối Ngài. Bây giờ một trật tự mới đang thành hình tại Sinai. 
 
Lề luật đòi hỏi phải toàn bích. Thánh vịnh nói “Luật của Chúa thì hoàn hảo (TV 19:7; 8-11). Chỉ có một 
người duy nhất có thể giữ lề luật trọn vẹn kể từ khi nó được ban hành đó là ĐKT. Ngài chẳng những giữ 
luật mà còn hoàn tất án phạt cho những vi phạm nưã. Ngài đã chịu đau khổ để cứu chúng ta (Dt 9: 13-15; 
10:1-22; 1Pr 1:18-20) 
 
Nếu con người không thể giữ lề luật, tại sao nó đã được ban hành? Thưa để cho chúng ta biết chúng ta tội 
lỗi biết chừng nào. Lề luật không làm cho con người phạm tội, nhưng nó cho họ biết họ là tội nhân. Bác sĩ 
đến thăm và nhìn thấy ở đứa trẻ những dấu hiệu của bệnh sởi. Ông ta cho em thuốc để sởi trong người 
phát ra làm cho em khỏi bệnh. Bác sĩ không làm cho đứa bé mang bệnh sởi, nhưng ông ta chứng mình 
rằng bệnh sởi đang có trong người em (Gl 4:4,5; Rm 8:1-4; 3:19-28) 
 
Lề luật là tấm gương của Chúa để phản chiếu cho chúng ta thấy tội lỗi vô chừng của chúng ta. Như vậy lề 
luật là thánh, và điều răn cũng là thánh, đúng và tốt. (Rm 7:12) 
 
Có hai đỉnh núi đứng đối chọi nhau trong Lời Chúa. 

1. Núi Sinai, với tất cả sự khủng khiếp tuôn trào ra lề luật (Xh 19) 
2. TC làm ngược lại với điều này tại Calvary. Núi Calvary lấy đi tất cả lưả và sấm sét và tạo nên một 

chỗ gặp gỡ giưã TC và tội nhân. 
 
Mỗi người chúng ta tự lưạ chọn thái độ để đến với TC hoặc bằng luật hay bằng máu (Dt 12:18-29) 
 
Không có một dự trù trong lề luật cho sự thất bại. Hoặc tất cả hoặc không có gì cả (all or nothing) – hoặc 
toàn thể điều luật hoặc là phạm luật. Một lỗ thủng trong cái chén, một vết nứt trong chiếc bình, sẽ làm hỏng 
mục đích của nó. Cũng vậy một sai lầm hay thiếu sót trong một nét làm hỏng sự toàn vẹn TC đòi hỏi ở lề 
luật. 
 
Lề luật có thể chia làm hai phần: 

1. Luật liên quan đến thái độ của con người đối với TC 
2. Luật liên quan đến thái độ của con người đối với tha nhân 

 
Chúng ta được kể rằng TC ban tất cả những lời này (Xh 20:1) TC ban toàn thể giao ước và con người nhận 
toàn thể trách nhiệm thực thi nó. (Xh 19:8). Tại sao Israen chấp nhận lề luật hơn là cầu xin lòng thương 
xót? Sự kiêu căng tự mãn con con người luôn làm cho chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể làm vui lòng TC 
với sức mình. Ngay cả trước khi Israen nhận lề luật hay bắt đầu giữ nó, họ đã nhẩy múa chung quanh con 
bò vàng, và thờ một chúa do họ làm ra (Xh 32: 1-10, 18). 


