36-SA-UN, VUA ĐƯỢC CHỌN
(1Sam 8-15)
TC không bao giờ có ý định cho Israen có một vua nào khác ngoài một mình Ngài
thôi. Ngài gởi đến họ những nhà lãnh đạo tài ba nhưng những người này sẽ nhận
mệnh lệnh trực tiếp từ Ngài. Nhưng Israen dần dần xa rời TC và trở nên bồn chồn
không yên. Họ muốn có vua như những dân tộc chung quanh họ. Và chúng ta thấy
TC đã chiều ý họ. Ở đây có một bài học lớn: chúng ta có thể có cái tốt nhất hay cái
tốt loại hai của Chúa, có thể có ý muốn hướng dẫn hay ý muốn nuông chiều của
Ngài.
Saun vị vua đầu tiên của họ là một thất bại. Ông có dáng vẻ đẹp trai, cao ráo và quý
phái. Ông bắt đầu thật tốt đẹp. Ông chứng tỏ là một vị tướng có khả năng. Ông đánh
bại các kẻ thù của ông - quân Philitinh, quân Amalếch và Ammon.
Lúc đầu ông khiêm tốn, nhưng dần dần ông trở nên kiêu hãnh và tỏ ra bất tuân đối
với Chúa. Không ai có cơ hội lớn hơn ông, nhưng cũng không ai thất bại tệ hại hơn
ông. Việc ông ghen tức với Đavít làm ông mất trí.
Có phải vì Saun được làm vua Israen do đòi hỏi tội lỗi của họ muốn chống lại ý
Chúa nên ông không có cơ hội nào để “làm tốt”trong mắt Chúa không? Ông có thể
nào thành công trong hoàn cảnh như vậy không? Có phải ông bị kết án phải thất bại
ngay cả trước khi ông bắt đầu làm vua không?
Chúng ta tìm thấy câu trả lời trong Lời Chúa. Chương 12 câu 12-25 ngôn sứ của
Chúa bảo Israen rằng, mặc dầu đòi hỏi có vua riêng của họ ngược lại ý Chúa,
nhưng bao lâu họ và nhà vua của họ kính sợ Đức Chúa và phục vụ Người thì họ sẽ
được mọi sự tốt đẹp. Chú ý đến điều đi theo sau lời của Samuen (c.16-18) chúng ta
sẽ thấy sự thực là Israen thú tội vì đã đòi cho được một ông vua (c.19), và Samuen
bảo đảm với Israen rằng họ sẽ được chúc phúc nếu họ phụng sự Chúa.
Lý do duy nhất một linh hồn bị Chúa từ chối là linh hồn đó đã từ chối Chúa trước.
Chúa khởi xưóng việc yêu thương. “Chúng ta yêu Người, bởi vì Người yêu chúng ta
trước” (1Ga 4:19). Con người khởi xướng việc phạm tội (1Sam 15:23).
Ghi chú bốn việc trong lễ tấn phong của Saun.
1. Lễ tấn phong của Chúa (9:3-20). Ông đi với sợi giây cương và trở về với
vương trượng.
2. Lễ tấn phong của ngôn sứ (10:1). Samuen vừa là thày vừa là bạn. Thật làmột
cơ hội tuyệt vời nhưng cơ hội đã bị làm uổng phí. Ngày nay chúng ta cũng
thường làm như vậy.
3. Lễ tấn phong của Thần khí. Thần khí Chúa ngự trên ông (10:10). Ông nhận
Thần khí này, rồi ông dập tắt Ngài. Nếu muốn Thánh thần Chúa ở với ta,
chúng ta phải yêu mến và vâng lời Ngài.
4. Lễ tấn phong của dân chúng. Và mọi người la to: Vạn tuế đức vua! (10:24).

Saun phạm đến Chúa bằng nhiều cách:
1. Ông kiêu căng trước bàn thờ Chúa (13:8-13)
2. Đối xử tàn nhẫn với con mình là Giônathan (14:36-44)
3. Bất tuân trong vấn đề của Amalếch (15:16-23)
4. Ghen tương và thù ghét Đavít (18:17-29)
5. Tìm đến phù thuỷ của Enđo (28:4-19)
Saun phát động sáu chiến dịch:
1. Chống lại quân Ammon: khởi đầu triều đại của ông: chống lại những trở ngại
khó vựợt qua; quân đội di chuyển nhanh chóng; quân Ammon hoàn toàn bị
tiêu diệt, uy tín của vương quyền ông được củng cố.
2. Chống lại quân Philitinh: Tội của Saun trong việc thi hành nhiệm vụ của tư tế;
Chúa từ bỏ ông, Sự can đảm của Giônathan và người bạn duy nhất tạo nên
sự hoảng hốt giữa quân Philitinh, kẻ thù rút lui.
3. Chống lại quân Amalếch: Saun đuổi quân thù vào sa mạc; sự thành công bị
làm hỏng bởi việc không vâng lời; tịch thu những của cải có giá trị; nói dối
Samuen; ngôn sứ lập lại rằng Chúa đã từ bỏ ông.
4. Chống lại quân Philitinh: Saun ở trong tình trạng chiến tranh liên miên với
quân Philitinh; bé Đavít xuất hiện sau khi được xức dầu; gặp Gôliát người
khổng lồ của quân Philitinh, bắn ná ông ta; tạo nên hoảng hốt; Đavít được
trọng vọng.
5. Chống lại Đavít: sự ghen tuông mù quáng làm Saun tìm giết Đavít; Đavít trở
thành người vô gia cư; Đavít trốn thóat nhiều lần; Saun là kẻ thù của Đavít
cho đến khi chết; tình bạn bất tử của Đavít với con trai của Saun.
6. Chống lại quân Philitinh: chiến trường ở đồng bằng Ghinbôa khi Saun bóng
tối thăm phù thuỷ của Enđo; Samuen được gọi tới; sự thất trận và cái chết
được loan báo, Israen hoàn toàn bại trận; Saun và ba con trai bị tru diệt.
Qua nhiều năm Samuen khóc thương Saun. Khi Saun phạm tội, Samuen kiên trì
cảnh báo ông, rồi khi ở một mình ông khóc thương Saun (15:34-35).
Trong trận chiến với quân Philitinh, Saun và ba người con gặp thần chết.
Đây là một cuộc đời đầy hứa hẹn nhưng kết thúc trong thất trận và phá sản. Saun
tuyệt đối không vâng lời Chúa. Thí dụ tôi bán một ngàn mẫu đất và muốn để dành lại
một mẫu ở giưã, tôi phải bảo đảm được quyền đi qua một ngàn mẫu để đến đất của
tôi. Có một vấn đề nơi chúng ta là chúng ta dành một phòng cho Satan trong trái tim
mình và hắn biết hắn có quyền vào đó. Đấy chính là vấn đề của Saun.
Hãy thử nghĩ về sự khác biệt giữa Saun thành Tarsus (Phaolô) và Saun nhà
vua! Một người đặt Chúa ưu tiên, còn một người đặt mình ưu tiên.
TC được trình bày trong cuốn sách này là Ngài phải là tất cả ; rằng con cái
Ngài sẽ không được chúc phúc nếu rời khỏi Ngài.
Buổi bình minh của cuộc đời Saun sáng rực nhưng không lâu sau đó bầu trời
trở nên u ám. Rồi hoàng hôn của ông lặn trong bão mây đen kịt. Chúng ta nên theo
dõi cẩn thận sự phát khởi, lúc trị vì, và sự phá sản của ông.

