DIỄN TỪ THỨ HAI CỦA ÔNG MÔSÊ: “HÃY NHÌN LÊN”
ĐNL 5-26
Trong Đnl 12:1 chúng ta thấy chià khoá của phần này. “Đây là những thánh chỉ
và quyết định mà anh em phải lo đem ra thực hành, trong đất mà Đức Chúa, TC của
cha ông anh em, đã ban cho anh em để anh em chiếm hữu, mọi ngày anh em sống trên
mặt đất”. Israen đang vào vùng đất mới và mọi chuyện sẽ tuỳ thuộc vào sự vâng lời
kiên trì và thông mình của họ đối với Chúa Đấng ban đất cho họ. Chúa muốn dạy
Israen rằng tình yêu mới thực sự là điều làm kiện toàn lề luật. (Mt 22:37-40; Rm 13:810).
Môsê bây giờ đặt luật lệ đơn giản và rõ ràng để nó có xâm nhập vào đời sống
của dân chúng. Chúa phán, “Các ngưoi là dân của Ta; Ta yêu thương các ngươi. Ta đã
chọn các ngươi; ta ở giữa các ngươi. Ta sẽ bảo vệ các ngươi. Ta chỉ đòi hỏi các ngươi
vâng phục Ta vì lợi ích của các ngươi”. Ngài phán Hãy nên thánh thiện vì Ta là Đấng
thánh thiện. vì Dân Chúa là của Ngài, Ngài muốn họ đi trong thế gian trên đường lối
mang lại lợi ích cho họ, và tách biệt họ khỏi sự dữ (C. 14). Họ phải tỏ lòng bác ái vị tha
đối với tha nhân (C. 15). Họ phải tụ họp lại để thờ phượng Ngài (c. 16). Dothái 10:25.
Ngày nay người ta không quan tâm đi nhà thờ và dự lễ. Điều này nói lên sự suy
sụp về tinh thần. TC đòi hỏi kỷ luật. (C. 17)
Trong ĐNL 18, TC nói về vị Tiên tri cao cả, Chúa Giêsu Kitô. Mình Ngài biết
được tương lai. Ngày nay người ta tìm đến những nhà ma thuật, thày bói, người đoán
vận mệnh, đồng cốt, tử vi với những thần linh quen thuộc và những quỷ thuật đủ mọi
loại. Linh đạo mọc um tùm. Nếu muốn biết Chúa nghĩ gì về sự dâm dật của thời đại hãy
đọc Isaia 8:19,20; Levi 19:31; 20:6; và tìm học chuyện đen trong 1 Samuen 28 trong
ánh sáng của 1 Sử Niên Biên 10:13.
TC chỉ cho Israen rằng bổn phận cao quý nhất là phô bày tinh thần yêu chuộng
sự vâng phục. Họ phải luôn biết tạ ơn, phải, rất biết ơn. Họ phải đầy niềm vui và hoan
lạc. Họ không vui mừng sao được khi sống trong miền đất tốt nhất thế gian và với vị
T.Chúa là Đức Chúa? Dĩ nhiên họ phải khoan hỉ và yêu mến T.Chúa của họ với hết tâm
hồn.
Nhưng lòng ô. Môsê vẫn nặng nề bởi ông biết rằng Israen cứng lòng và dân
chúng thì theo ý riêng (Đnl 31:24-29). Có bao nhiêu người trẻ ngày nay (đọc miêu tả
của Phaolô trong 2 Tim 3:1-9), sẽ phải chết dưới nghiêm lệnh của ĐNL 21:18-21?
Chú ý! Một đứa trẻ không vâng lời chống lại cha mẹ là đáng kinh tởm đưới mắt
T.Chúa.
Nếu chúng ta đọc ĐNL 21:22-23 và so sánh nó với Gioan 19:31, chúng ta sẽ
thấy tại sao Đức Kitô bị nguyền rủa khi Ngài bị treo giữa trời và đất trên thập giá. Trong
Galát 3:10-13 chúng ta đọc được rằng Ngài bị nguyền rủa bởi vì Ngài mang lấy tội của
chúng ta (2 Cor 5:21). Điều này có ảnh hưởng gì trên Phaolô? (2 Cor 5:14-15)

