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Phần 4: Phúc Âm và Vấn Đề Sống Độc Thân 

Dr. David Platt 

08/06/08 

Nếu quý vị có Kinh thánh xin mời mở ra 1 Cô-rinh-tô chương 7. Hôm nay 

chúng ta sẽ nói về Phúc âm và vấn đề sống độc thân. Cách đây khoảng hơn 

100 năm, 90% - một số người nói hơn 90% - số người trưởng thành tại Hoa 

kỳ đã lập gia đình. Đa số đều kết hôn khi còn trẻ. Ly hôn là việc hết sức bất 

thường và về cơ bản thì sự trưởng thành đồng nghĩa với hôn nhân. Tình 

trạng sống độc thân là hết sức hiếm. 100 năm sau thì quý vị thấy một bức 

tranh hoàn toàn khác. Gần một nửa những người trưởng thành ngày nay 

không kết hôn. Nhiều người chưa từng kết hôn đang trì hoãn việc lập gia 

đình. Rồi có nhiều người khác thì ly thân và ly dị. Có nhiều người bị mất 

người phối ngẫu vì cái chết. Bức tranh ở đất nước chúng ta ngày nay là con 

số những người sống độc thân và những người lập gia đình gần như tương 

đương nhau. Câu hỏi được đặt ra là: Chúng ta nghĩ gì về điều này? Đó là 

một điều tốt hay là một điều xấu? Nguyên nhân nào tạo ra sự thay đổi lớn 

này và chúng ta phải đối phó với tình trạng này như thế nào? 

Tôi hy vọng rằng câu trả lời mà chúng ta tìm thấy trong Kinh thánh sẽ tốt 

hơn câu trả lời mà Hội Thánh đã đưa ra trong những năm gần đây. Quý vị có 

thể tìm thấy trong các hiệu sách Cơ đốc đủ mọi loại sách về hôn nhân và gia 

đình. Chúng ta đã nói về điều này trong những tuần trước. Nhưng thực tế thì 

quý vị hầu như không tìm thấy những sách viết về vấn đề độc thân. Rất 

nhiều sách về đề tài hôn nhân. Có rất nhiều sách về đề tài gia đình. Nhưng 

quá ít sách về đề tài độc thân và hầu hết các sách về độc thân đều nói về việc 



Mối Liên Kết 

 2 

tìm kiếm đúng đối tượng. Làm thế nào để tìm được một người chồng hoặc 

một người vợ phù hợp. Có một điều thật sự thú vị khi quý vị nhìn vào nội 

dung của cả hai loại sách này. Các sách về hôn nhân đều đề cập đến những 

nan đề của hôn nhân và cách giải quyết các nan đề đó. Mặt khác, các sách về 

vấn đề độc thân thì hầu như đều xem tình trạng độc thân là một nan đề và 

giải pháp cho nan đề đó dĩ nhiên là hôn nhân. Như vậy, khi quý vị giải quyết 

nan đề này thì lại bước vào đủ loại nan đề trong hôn nhân. Hôm nay chúng 

ta sẽ nghiên cứu 1 Cô 7, và tôi xin nói trước để quý vị biết rằng những câu 

trả lời mà chúng ta tìm thấy ở đây sẽ không như những câu trả lời trong nền 

văn hóa chúng ta ngày nay. Chúng ta sẽ đối mặt với sứ đồ Phao-lô, là người 

đã viết rất nhiều sách trong Tân-ước, và ông thực sự khuyến khích việc sống 

độc thân. Ông nói rằng đó là điều tốt hơn. Sẽ có một cám dỗ nói rằng: “Đó là 

Phao-lô. Ông là loại người đặc biệt, là người cực đoan.” Thành thực mà nói 

nếu Phao-lô sống trong Hội Thánh ngày nay thì tôi tin chắc rằng ông sẽ bị 

gạt qua một bên bởi vì là một lãnh đạo Hội Thánh độc thân. 

Rõ ràng có điều gì đó không ổn với Phao-lô. Có thể đó là cái nhìn của ông. 

Có thể ông không hấp dẫn. Có thể là sự thông thái của ông. Có thể là những 

kỹ năng xã hội của ông hoặc là ông có những tiêu chuẩn cao. Có thể đó là 

khuynh hướng tình dục của ông. Chúng ta đặt ra đủ mọi loại câu hỏi để tìm 

ra lý do vì sao ông sống độc thân. 

Đó là cách chúng ta thường nhìn về vấn đề độc thân trong Hội Thánh, xem 

đó như là một điều không tốt. Nhưng Phao-lô nói trong 1 Cô 7 rằng ông là 

một người độc thân không phải vì đó là một điều xấu, cũng không phải đó là 

một điều sai. Ông sống độc thân bởi vì đó là điều tốt đối với cuộc đời ông. 

Chúng ta sẽ khám phá những hình ảnh trong 1 Cô 7 để hiểu được Phúc âm 

về vấn đề độc thân. Chúng ta thường suy nghĩ rằng Phúc âm thì có liên hệ gì 
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với vấn đề độc thân. Tôi hy vọng quý vị sẽ thấy được điều đó. Nếu quý vị 

kiên nhẫn cùng tìm hiểu với tôi thì sẽ thấy rằng Phúc âm có một ảnh hưởng 

vô cùng lớn đối với tình trạng độc thân kể cả trong thời Kinh thánh và thời 

đại chúng ta ngày nay.  

Tôi không nhận mình là một chuyên gia về vấn đề độc thân. Mới 21 tuổi, 

vừa tốt nghiệp đại học thì tôi đã bị Heather xâm lược cuộc sống độc thân của 

tôi. Khi nói xâm lược thì có lẽ đó không phải là một từ tốt nhất, nhưng tôi đã 

bị xâm lược một cách rất tốt. Tôi đã kết hôn lúc 21 tuổi và vì vậy cuộc sống 

độc thân không kéo dài được bao lâu và tôi không thể hình dung được những 

trường hợp 20, 30, 40, 60, 70 tuổi mà chưa kết hôn. Tôi biết có nhiều người 

trong gia đình đức tin này nằm trong trường hợp đó, và những người độc 

thân do ly hôn, những người làm cha mẹ đơn thân do vợ hoặc chồng đã qua 

đời, có thể mới đây hoặc có thể đã lâu rồi. Tôi không cho rằng mình biết hết 

mọi tình huống của mọi người tại đây. Tôi chỉ biết về Lời Chúa và cầu xin 

Đức Chúa Trời áp dụng Lời Chúa một cách thích hợp vào tấm lòng của quý 

vị.  

Đó là điều mà tôi cầu nguyện và tôi xin quý vị đừng nghĩ rằng: “Đây là vấn 

đề độc thân và vì vậy tôi không có liên quan gì.” Chúng ta cần phải khám 

phá cách khích lệ, phục vụ và giúp đỡ cách tốt nhất cho những anh chị em 

độc thân trong gia đình đức tin của chúng ta. Vì vậy, phân đoạn Kinh thánh 

này là dành cho tất cả quý vị. Công việc mà chúng ta sẽ làm đó là đọc 1 Cô 

7:1-40 và tôi xin nói trước với quý vị rằng có nhiều điều mà sứ đồ Phao-lô 

nói sẽ làm cho quý vị phân vân: “Điều ông muốn nói ở đây là gì?” Và chúng 

ta sẽ không có đủ thời gian để đào sâu tất cả mọi vấn đề nên chỉ đề cập đến 

vấn đề chính là tình trạng độc thân đã được nói ngay từ đầu cũng như được 

nhắc lại ở phần cuối trong phân đoạn trên. Chúng ta sẽ xem xét vấn đề Phao-
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lô nói về tình trạng độc thân, nhưng cần xem xét trong bối cảnh của nó. 

Chúng ta cần biết rằng khi ông viết 1 Cô-rinh-tô 7, Phao-lô không nghĩ rằng: 

“Tôi muốn cung cấp cho những người trong thế kỷ 21 một thần học về hôn 

nhân và đời sống độc thân.” Ngay từ câu đầu tiên, chúng ta thấy ông viết để 

trả lời những câu hỏi và những tình huống đang xảy ra tại Hội Thánh non trẻ 

ở Cô-rinh-tô –  và những tín hữu non trẻ tại đó. Cô-rinh-tô là một thành phố 

của dân ngoại đầy dẫy tình trạng vô đạo đức, đặc biệt là vấn đề tình dục. 

Như vậy hình ảnh mà chúng ta thấy trong 1 Cô-rinh-tô 7  là Phao-lô đang 

giải quyết những vấn đề cụ thể, những câu hỏi cụ thể. Điều bất lợi đối với 

chúng ta là chỉ nghe cuộc đàm thoại từ một phía. Chúng ta chỉ nghe Phao-lô 

nói. Chúng ta không biết điều gì đang xảy ra và được nói từ phía bên kia. Đó 

là một thách thức đối với chúng ta trong khi nghiên cứu Kinh thánh.  

Chúng ta sẽ đọc khoảng 40 câu Kinh thánh và tôi xin quý vị hãy hình dung 

như mình đang ở tại Cô-rinh-tô tại thế kỷ thứ nhất, một thành phố dân ngoại 

đầy dẫy nạn tà dâm và mọi hình thức lầm lạc về tình trạng sống độc thân, 

hôn nhân và ly dị. 

“
Luận đến các điều hỏi trong thơ anh em, tôi tưởng rằng đàn ông không 

đụng đến đàn bà là hay hơn. Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì 

mỗi người đàn ông phải có vợ, mỗi người đàn bà phải có chồng. Chồng phải 

làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có 

quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng; chồng cũng vậy, không có quyền 

tự chủ về thân mình, bèn là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng 

thuận tạm thời, để chuyên việc cầu nguyện; rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo 

quỉ Sa-tan thừa khi anh em không thìn mình mà cám dỗ chăng. Ấy đó là sự 

tôi thuận cho phép, chớ chẳng phải sự tôi truyền biểu. Tôi muốn mọi người 

đều được giống như tôi; song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi 
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Đức Chúa Trời, người nầy thể nầy, kẻ kia thể khác. Vậy, tôi nói với những 

kẻ chưa cưới gả, và kẻ góa bụa rằng ở được như tôi thì hơn. Song nếu họ 

chẳng thìn mình được, thì hãy cưới gả; vì thà cưới gả còn hơn để cho lửa 

tình un đốt. Về những kẻ đã cưới gả rồi, thì tôi, nhưng chẳng phải tôi, bèn là 

Chúa, truyền rằng vợ không nên lìa bỏ chồng, (ví bằng đã phân rẽ nhau, thì 

nên ở vậy đừng lấy chồng khác; hay là phải lại hòa thuận với chồng mình), 

còn chồng cũng không nên để vợ.  Đến như những kẻ khác, chẳng phải 

Chúa, song là chính tôi bảo họ rằng: Nếu người anh em nào có vợ ngoại 

đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ. Lại nếu một người đàn 

bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì vợ cũng không nên lìa 

chồng.  Bởi vì, chồng không tin Chúa, nhân vợ mình được nên thánh, vợ 

không tin Chúa, nhân chồng mình tin Chúa được nên thánh; bằng chẳng 

vậy, con cái anh em nên chẳng sạch, song nay đều là thánh. Nếu kẻ không 

tin Chúa muốn phân rẽ, thì cho phân rẽ: Trong cơn đó, người anh em hay là 

người chị em chẳng phải cầm buộc ǵ. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở 

trong sự bình an.  Hỡi kẻ làm vợ kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng 

mình? Hỡi kẻ làm chồng kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ mình?  Rốt lại, 

ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình, và theo như Đức Chúa Trời 

đã gọi. Ấy đó là điều tôi dạy trong hết thảy các Hội thánh.  Có người nào đã 

chịu phép cắt bì rồi được gọi chăng? Nên cứ giữ cắt bì vậy. Có người nào 

chưa chịu phép cắt bì mà được gọi chăng? thì chớ chịu phép cắt bì.  Chịu 

cắt bì chẳng hề gì, không chịu cắt bì cũng chẳng hề gì; sự quan hệ là giữ 

các điều răn của Đức Chúa Trời.  Ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào, thì 

phải cứ ở theo đấng bậc ấy.  Ngươi đương làm tôi mọi mà được gọi chăng? 

Chớ lấy làm lo; song nếu ngươi có thể được tự do, thì hãy nhân dịp đó là 

hơn.  Vì kẻ tôi mọi được Chúa gọi, ấy là kẻ Chúa đã buông tha; cũng một lẽ 

ấy, ai đương tự do mà được gọi, thì làm tôi mọi của Đấng Christ.  Anh em 
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đã được chuộc bằng giá cao, chớ trở nên tôi mọi của người ta làm chi.  Hỡi 

anh em, ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào, thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy 

trước mặt Đức Chúa Trời.
 ” 

Từ câu 25- 40 ông tập trung đề cập đến những  người không kết hôn, những 

người sống độc thân. 

“
Về những kẻ đồng thân, tôi chẳng có lời Chúa truyền; song nhờ ơn thương 

xót của Chúa, tôi được làm người đáng tin, nên tôi ban lời khuyên bảo.  Vậy 

tôi tưởng vì cớ tai vạ hầu đến, một người nam cứ ở vậy là nên.  Có phải 

ngươi đã bị vấn vương với vợ chăng? Chớ tìm cách mà lìa mình ra. Có phải 

ngươi chưa bị vấn vương với vợ chăng? Đừng kiếm vợ.  Nhưng nếu ngươi 

lấy vợ, thì chẳng phạm tội gì; và nếu người nữ đồng trinh lấy chồng, thì 

cũng chẳng phạm tội gì. Song những người cưới gả sẽ có sự khó khăn về xác 

thịt, và tôi muốn cho anh em khỏi sự đó.  

 Hỡi anh em, vậy thì tôi bảo nầy: Thì giờ ngắn ngủi. Từ nay về sau, kẻ có vợ 

hãy nên như kẻ không có;  kẻ đương khóc, nên như kẻ không khóc; kẻ đương 

vui, nên như kẻ chẳng vui; kẻ đương mua, nên như kẻ chẳng được của gì;  

và kẻ dùng của thế gian, nên như kẻ chẳng dùng vậy; vì hình trạng thế gian 

nầy qua đi.  Vả, tôi muốn anh em được thong thả chẳng phải lo lắng gì. Ai 

không cưới vợ thì chăm lo việc Chúa, tìm phương cho Chúa đẹp lòng.  Song 

ai cưới vợ rồi thì chăm lo việc đời nầy, tìm cách cho vợ mình thỏa dạ.  

Người nữ có chồng và đồng trinh cũng khác nhau như vậy: Ai không chồng 

thì chăm lo việc Chúa, đặng cho thân thể và tinh thần đều được thánh; 

nhưng ai có chồng thì chăm lo các việc đời nầy, tìm cách cho đẹp lòng 

chồng mình.  Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho anh em, chớ chẳng phải để gài 

bẫy, song để dắt anh em theo lẽ phải, hầu cho không phân tâm mà hầu việc 
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Chúa.  Nếu có ai tưởng chẳng nên cho con gái đồng trinh mình lỡ thì, và 

phải gả đi, thì người đó có thể tùy ý mình mà làm, không phạm tội gì; trong 

cơn đó, người con gái nên lấy chồng.  Song có ai được tự chủ về việc mình 

làm, không bị sự gì bắt buộc, mà trong lòng đã quyết định cách vững vàng 

giữ con gái mình đồng trinh, thì nấy làm phải lẽ mà cứ theo như mình đã 

quyết chí.  Thế thì kẻ gả con gái mình làm phải lẽ; song kẻ không gả, còn 

làm phải lẽ hơn nữa.  Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải buộc chặt với 

chồng bấy lâu; nếu chồng chết, vợ được tự do, muốn lấy ai tùy ý, miễn là 

theo ý Chúa.  Nhưng, theo ý tôi, nếu cứ ở vậy, thì có phước hơn. Vả, tôi 

tưởng tôi cũng có Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
 ” 

Phao-lô muốn nói đến điều gì ở đây? Tôi muốn chúng ta bắt đầu với một số 

nền tảng về tình trạng độc thân trong 1 Cô-rinh-tô 7. Chúng ta sẽ dành phần 

lớn thời gian để nói về hai nền tảng đầu tiên vì nó rất quan trọng. Mới nhìn 

qua chúng ta có thể nghĩ rằng chúng quá đơn giản có thể lướt qua. Dù đơn 

giản nhưng chúng rất quan trọng và thiết lập nền tảng cho sự tìm hiểu của 

chúng ta về Phúc âm và về vấn đề độc thân.  

Nền tảng thứ nhất: cả sống độc thân và có gia đình đều tốt. Trong câu 1, ông 

bắt đầu phần trình bày của mình như sau: “Luận đến các điều hỏi trong thơ 

anh em, tôi tưởng rằng đàn ông không đụng đến đàn bà là hay hơn.” Điều 

này trông có vẻ đơn giản, đặc biệt là trong nền văn hóa của chúng ta có đến 

một nửa số người không kết hôn, nhưng điều mà chúng ta cần nhận ra là câu 

Kinh thánh này nói lên một phát biểu đáng kinh ngạc của Phao-lô. Để nhận 

ra điều đó, chúng ta phải hiểu được bức tranh về tình trạng độc thân không 

chỉ  trong 1 Cô-rinh-tô 7 mà cả trước đó. 
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Tôi muốn quý vị cùng quay lại Sáng thế ký chương 1. Vì chúng ta sẽ không 

có đủ thời gian để giở Kinh thánh tất cả những chỗ này, nên quý vị có thể 

ghi lại địa chỉ của nó. Tôi muốn quý vị nhìn thấy nền tảng cho vấn đề sống 

độc thân trong Kinh thánh từ đầu cho đến 1 Cô-rinh-tô 7. 

Sáng thế ký 1:27 chép: “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; 

Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên 

người nam cùng người nữ.” Như vậy Đức Chúa Trời đã dựng nên loài 

người, và trong câu 28 Ngài phán: “Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy 

dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng.” Như vậy, mạng lịnh thứ nhất mà Đức 

Chúa Trời phán với người nam và người nữ là: “Hãy sanh sản, thêm nhiều, 

làm cho đầy dẫy đất.”  

Điều đó được thực hiện như thế nào? Hãy chuyển sang chương 2. Sáng thế 

ký 2:24 là câu trả lời của Kinh thánh cho câu hỏi đó: “Bởi vậy cho nên 

người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một 

thịt.” Đây là một mạng lịnh của Đức Chúa Trời. Ngài ban phước để họ có thể 

làm cho đầy dẫy đất, và họ làm điều đó qua việc đến với nhau trong hôn nhân, 

và về cơ bản thì đây là cách mà con người sinh sản và làm cho đầy dẫy đất. 

Bây giờ hãy chuyển đến Sáng thế ký 12.  

Đức Chúa Trời đã kêu gọi Áp-ra-ham và nói với ông rằng Ngài sẽ ban 

phước cho ông cùng làm nổi danh ông. Sáng thế ký 12:1-3 chép: “Vả, Đức 

Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng 

bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi 

nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và 

ngươi sẽ thành một nguồn phước.  Ta sẽ ban phước cho người nào chúc 
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phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ 

ngươi mà được phước.”  

Đức Chúa Trời làm điều đó bằng cách nào? Hãy chuyển đến Sáng thế ký 15. 

Ngài phán với Áp-ra-ham trong câu 4: “Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Áp-

ram rằng: Kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan 

ruột ngươi ra, sẽ là người kế nghiệp ngươi.” Đoạn, Ngài dẫn người ra ngoài 

và phán rằng: “Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao 

thì hãy đếm đi.” “ Ngài lại phán rằng: “Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy.”  

Phước lành của Đức Chúa Trời được bày tỏ như thế nào trong đời sống của 

Áp-ra-ham? Đó là dòng dõi của ông sẽ đông như sao trên trời. Đức Chúa 

Trời cũng lập lại lời hứa đó cho Y-sác, con trai Áp-ra-ham trong Sáng 26:3-

5, và cho Gia-cốp, con trai của Y-sác trong Sáng 28:14. Hình ảnh về phước 

lành của Đức Chúa Trời trong Sáng thế ký đồng nghĩa với con cháu. “Ta sẽ 

ban cho ngươi nhiều con cháu.” 

Thậm chí những vấn đề căng thẳng trong sách Sáng thế ký cũng xoay quanh 

hình ảnh này. Quý vị thấy Sa-ra và Ra-chên bị khốn khổ bởi tình trạng son 

sẻ và sự rủa sả của sự vô sinh; tôi nói là rủa sả bởi vì phước lành của Đức 

Chúa Trời gắn liền với con cái. Nếu quý vị không sinh được con thì bị coi là 

bị rủa sả. Cho nên nỗi khổ của Sa-ra là có thể sinh cho Áp-ra-ham một đứa 

con nối dõi không? Đến Sáng thế ký 22, sau khi Y-sác được sinh ra thì Đức 

Chúa Trời phán: “Hãy dâng Y-sác làm tế lễ.” Và đây là một thách thức khác. 

Cho đến Sáng thế ký 48:16 thì hình ảnh mà quý vị nhận được là con cái của 

quý vị là cơ nghiệp trên đời này, quý vị sẽ được lưu danh qua con cái, nhưng 

nếu quý vị không có con thì danh của quý vị sẽ bị mất đi. Phục 26:5 đã nói 

điều đó. Phước lành của Đức Chúa Trời đồng nghĩa với con cái. Nếu quý vị 

sống độc thân thì sẽ không có con cái, và điều đó có nghĩa là danh của quý 
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vị bị mất đi khỏi Y-sơ-ra-ên. Như vậy, theo Cựu ước, nếu quý vị độc thân thì 

sẽ không có một chỗ cho mình. Quý vị được coi là bị Đức Chúa Trời rủa sả. 

Hãy xem xét một số loại người độc thân trong Cựu ước. Một số người độc 

thân là hoạn quan. Hoạn quan là người đã phế bỏ khả năng sinh dục và vì 

vậy không thể sinh con. Quý vị cũng thấy một số người góa bụa trong Cựu 

ước và họ được khuyến khích tái hôn càng sớm càng tốt. Hoạn  quan hay 

góa bụa không phải là điều được ưa thích. Một dạng độc thân khác là những 

người bị phung hoặc bị bệnh làm cho họ bị cách ly. Hoặc là bị li hôn cũng là 

điều không được ưa chuộng trong Cựu ước. 

Chúng ta không thấy một hình ảnh tích cực nào về hình ảnh độc thân trong 

Cựu ước. Đặc biệt khi Đức Chúa Trời bảo tiên tri Giê-rê-mi không được 

cưới vợ thì đó là một hình ảnh ngược với văn hóa thời đó. Ê-li và Ê-li-sê là 

những trường hợp tương tự. Trong thời Cựu ước, nếu quý vị độc thân thì đó 

không phải là một điều tốt, bởi vì danh của quý vị sẽ bị chấm dứt. Phước 

lành của Đức Chúa Trời đồng nghĩa với con cái. Nếu quý vị độc thân thì có 

nghĩa là mất phước của Đức Chúa Trời. Đó là tinh thần mà quý vị thấy trong 

Cựu ước cho đến Ê-sai 53. Xin quý vị hãy lật Kinh thánh đến chỗ đó. 

Xin hãy lật ra Ê-sai 53:7. Trong khi quý vị mở Kinh thánh tôi xin nói đến 

một chút bối cảnh về Ê-sai 53. Đó là lời tiên tri về Chúa Giê-xu. Về sự hy 

sinh của Đấng Christ trên thập tự giá. 

Ê-sai 53:7 chép: “Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề 

mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước 

mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng.” Câu 8: “Bởi sự ức hiếp và xử 

đoán, nên người đã bị cất lấy; trong những kẻ đồng thời với người có ai suy 
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xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống, là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu 

đánh phạt?” 

Chúa Giê-xu, một người độc thân, con của Đức Chúa Trời chết một cái chết 

khủng khiếp trên cây gỗ. Ngài đã bị dứt khỏi đất kẻ sống. Đó là hình ảnh của 

sự rủa sả. Nhưng câu 10 chép: “Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn 

thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người 

làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ thêm 

dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng.” Điều này 

có nghĩa gì? Chữ dòng dõi ở đây có nghĩa gì? Ngài là một người độc thân. 

Ngài không có con cái. Làm sao có thể nói đến dòng dõi của Ngài?  

Chúng ta có một bức tranh hoàn toàn mới ở đây. Xin hãy nghe điều này: “Ý 

chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng.  Người sẽ thấy kết quả 

của sự khốn khổ linh hồn mình, và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta 

sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình; và 

người sẽ gánh lấy tội lỗi họ. Vậy nên ta sẽ chia phần cho người đồng với 

người lớn. Người sẽ chia của bắt với những kẻ mạnh, vì người đã đổ mạng 

sống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều 

người, và cầu thay cho những kẻ phạm tội.” Ngài là một người độc thân. 

Vậy dòng dõi của Ngài là gì? Ê-sai 53 cho chúng ta thấy dòng dõi của Đấng 

Christ là những người mà Ngài đã gánh lấy tội cho họ trên thập tự giá. Đó là 

dòng dõi thuộc linh, không phải là những con cháu về phương diện thuộc 

thể. Đây chính là chỗ mà tôi nói rằng Phúc âm có một ảnh hưởng to lớn đối 

với tình trạng độc thân. Khi Đấng Christ đến thì hình ảnh về sự độc thân 

trong Cựu ước được thay đổi một cách triệt để. 
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Quý vị thấy điều đó trong chương kế tiếp. Ê-sai 54:1 chép: “Hỡi kẻ son sẻ, 

không sanh đẻ kia, hãy ca hát. Hỡi ngươi là kẻ chưa biết sự đau đớn sanh nở, 

hãy hát xướng reo mừng.” Son sẻ là hình ảnh của sự rủa sả. Vậy sao người 

đàn bà son sẻ lại hát vui mừng? Vì “con cái của vợ bị bỏ sẽ đông hơn con cái 

của đàn bà có chồng, Đức Giê-hô-va phán vậy.” Điều này có nghĩa gì? Có 

phải là người đó sẽ bắt đầu sinh con cái không? Không phải vậy. Chúng ta 

có một hình ảnh về con cái hoàn toàn khác ở đây. 

“Hãy mở rộng nơi trại ngươi, giương màn chỗ ngươi ở. Chớ để chật hẹp; hãy 

giăng dây cho dài, đóng cọc cho chắc! Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và 

bên tả; dòng dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ nghiệp, và sẽ làm cho các 

thành hoang vu đông dân cư.  Đừng sợ chi; vì ngươi sẽ chẳng bị hổ thẹn. 

Chớ mắc cỡ; vì ngươi chẳng còn xấu hổ nữa. Ngươi sẽ quên điều sỉ nhục lúc 

còn thơ ấu, và đừng nhớ lại sự nhơ nhuốc trong khi mình đương góa bụa. Vì 

chồng ngươi tức là Đấng đã tạo thành ngươi; danh Ngài là Đức Giê-hô-va 

vạn quân. Đấng chuộc ngươi tức là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, sẽ được 

xưng là Đức Chúa Trời của cả đất.” 

Quý vị có thấy điều hy vọng ở đây không? Đó không phải là một hình ảnh 

về dòng dõi thuộc thể. Đó là hình ảnh về dòng dõi thuộc linh. Đó là hình ảnh 

sẽ xuất hiện khi Đấng Christ đến. Đó là sự sinh lại thuộc linh để trở thành 

dân của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã biết điều này. Chúng ta đã học về điều 

này cách đây vài tuần trong Giăng chương 3. Chúng ta được sinh lại. Nước 

Đức Chúa Trời, qua Đấng Christ, phát triển không phải bằng cách sinh sản 

những em bé mà được nhân rộng qua sự sinh sản thuộc linh. Điều này nhấn 

mạnh ý nghĩa và giá trị của đời sống độc thân. Hãy xem trong Ê-sai 56:3. 

Đây là chỗ cuối cùng chúng ta xem trong Cựu ước. “Người dân ngoại liên 
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hiệp cùng Đức Giê-hô-va chớ nên nói rằng: Đức Giê-hô-va chắc sẽ biệt ta ra 

khỏi dân Ngài. Kẻ hoạn cũng chớ nên nói rằng: Nầy, ta là cây khô.”  

Hãy nghe lời Đức Chúa Trời phán cùng các hoạn quan: “Những kẻ hoạn hay 

giữ các ngày Sa-bát ta, lựa điều đẹp lòng ta, cầm vững lời giao ước ta.  Thì 

ta sẽ ban cho họ tại trong nhà ta và trong tường ta một chỗ, và một danh tốt 

hơn danh của con trai con gái; ta lại sẽ ban cho họ một danh đời đời chẳng 

hề dứt đi.” Quý vị có thể hình dung được niềm hy vọng mà điều này đem lại 

cho các hoạn quan không? Quý vị có thể thấy điều này trong Công vụ các sứ 

đồ chương 8 khi một hoạn quan người Ê-thi-ô-bi đọc Kinh thánh. Quý vị sẽ 

không bao giờ đoán được ông ta đang đọc chương nào. Chính là Ê-sai 56, và 

rồi ông ta được giới thiệu đến với Phúc âm và nhận báp têm. 

Một nơi khác trong Tân-ước là Ma-thi-ơ 19. Đây là hình ảnh đã được nói 

tiên tri trong Cựu ước. Toàn cảnh trong Ê-sai 53, 54, 55, 56 đã đảo ngược sự 

việc, và lời tiên tri này sẽ đến qua Đấng Christ. Quý vị sẽ vẫn còn thấy một 

tinh thần của Cựu ước trong các sách Phúc âm, trong những người thời Chúa 

Giê-xu. Trong Mat 19 họ nói với Ngài về hôn nhân và về vấn đề ly dị. Họ 

hỏi Ngài về vấn đề ly dị và Ngài đã nói về những nan đề trong việc ly dị. Và 

rồi họ đã phản ứng lại như sau, trong Mat 19:10 “Môn đồ thưa rằng: Nếu 

phận người nam phải xử với vợ mình như vậy, thì thà không cưới vợ là 

hơn!”  

Chúa Giê-xu đã trả lời cho họ như sau: “Chẳng phải mọi người đều có thể 

lãnh được lời nầy, chỉ người sẵn có ban cho như vậy mà thôi. Vì có người 

hoạn từ trong lòng mẹ; có người hoạn vì tay người ta, và có người tự mình 

làm nên hoạn vì cớ nước thiên đàng. Người nào lãnh nổi lời ấy thì hãy lãnh 

lấy.” Như vậy, quý vị thấy rằng Chúa Giê-xu nói người bị hoạn vì nước 
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thiên đàng là tốt. Trong 1 Cô-rinh-tô chương 7 Phao-lô nói về việc sống độc 

thân là một điều tốt, và chúng ta nhận ra rằng nó tốt vì Đấng Christ đã làm 

cho nó thành tốt. Bởi vì Đấng Christ đã đến, bởi vì Phúc âm, Ngài đã hoàn 

toàn đảo ngược bức tranh. Bước vào nước Đức Chúa Trời là một sự gia nhập 

thuộc linh. Đó là sự sinh ra thuộc linh, chứ không phải sinh về mặt thuộc 

thể. Như vậy, cả kết hôn và sống độc thân đều là những điều rất tốt. 

Quý vị đã thấy Tin lành làm thay đổi mọi sự. Theo Kinh thánh, thì hôn nhân 

là điều được mong đợi. Đó là điều mà tôi tin Kinh thánh dạy chúng ta. Trong 

Mat 19 và 1 Cô 7, quý vị không thấy Phao-lô hay Chúa Giê-xu phủ nhận 

hôn nhân, không nói hôn nhân là một điều xấu. Thực ra, hôn nhân vẫn là 

điều bình thường. Đó là hình ảnh có từ Cựu ước, Sáng 2:24, và không hề 

thay đổi. Chúng ta đã thấy điều đó trong Ê-phê-sô 5. Trong 1 Ti 5:14, quý vị 

thấy Phao-lô khuyến khích mọi người nên kết hôn. Như vậy, hôn nhân là 

một điều tốt. Đó là một việc bình thường. 

Đồng thời, cũng theo Kinh thánh thì sống độc thân là một ngoại lệ. Tôi 

muốn quý vị theo dõi sát điều này. Tôi không có ý nói và tôi không tin Kinh 

thánh dạy rằng nếu quý vị không kết hôn là không sống đúng với mong đợi 

của Đức Chúa Trời. Đó không phải là điều Kinh thánh dạy, chắc chắn không 

phải là điều mà 1 Cô-rinh-tô chương 7 dạy. Tôi xin trích dẫn câu nói của 

một người tên là John Stott. Tôi không biết quý vị có biết John Stott hay 

không. Ông là một nhà thần học, một tác giả, một trong những tác giả yêu 

thích của tôi. Ông đã sống độc thân hơn 70 năm, đi khắp thế giới, đặc biệt là 

những nước thuộc thế giới thứ ba. Ông là người có nhiều con trai, con gái 

thuộc linh trên khắp hành tinh này. Tôi đã phỏng vấn John Stott về vấn đề 

độc thân và ông đã nói như sau: “Ý muốn chung của Đức Chúa Trời đối với 

con người là hôn nhân. Những người độc thân chúng ta không được chống 
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cự lại lẽ thật này. Hôn nhân là điều bình thường. Độc thân là không bình 

thường.” Như vậy, đây là một sự ngoại lệ, nhưng không phải ngoại lệ ở chỗ 

là quý vị không sống đúng kỳ vọng. Ngoại lệ theo ý nghĩa kỳ diệu, một điều 

rất tốt, một điều phi thường mà chúng ta thấy trong Kinh thánh. Quý vị thấy 

trong Tân-ước Phúc âm đã đề cao ý nghĩa của việc sống độc thân. Chúng ta 

hãy xem xét một số người độc thân, đặc biệt có ảnh hưởng trong Tân-ước. 

Trước hết là Giăng Báp tít. Ông mặc áo lông lạc đà, ăn châu chấu và mật 

ong. Ngoài ra còn có Chúa Giê-xu và Phao-lô. 

Chúng ta không có đủ thông tin về tất cả những người khác nhau, nhưng 

chúng ta thấy được trong cuộc đời và chức vụ của Phao-lô, trong các hành 

trình truyền giáo của ông, và những Hội Thánh mà ông đã thành lập. Chúng 

ta thấy có những người mà Kinh thánh không cho thấy rằng họ đã kết hôn 

như là Ti-mô-thê, Tít, Phê-bê, bốn người con gái đồng trinh của Phi-líp, và 

nhiều người khác trong Tân-ước đề cao đời sống độc thân. Khi quý vị xem 

xét lịch sử Hội Thánh và Hội Thánh ngày nay thì sẽ thấy rằng có những lúc 

Hội Thánh đã đề cao việc sống độc thân hơn là lập gia đình. Nếu quý vị 

muốn thực sự thánh khiết thì phải độc thân, nếu muốn trở thành lãnh đạo 

trong Hội Thánh thì phải độc thân. Đã có một thời mà một người không thể 

trở thành lãnh đạo trong Hội Thánh trừ phi họ độc thân.  

Rồi đến thời kỳ cải chánh thì hôn nhân lại được đề cao, và hầu như tới mức 

họ bắt đầu nhìn vấn đề độc thân một cách tiêu cực. Hình ảnh mà chúng ta 

thấy trong Kinh thánh là cả kết hôn và độc thân đều là những điều rất tốt. 

Chúng ta cần phải nhận thấy rằng hôn nhân là một điều tốt, và sống độc thân 

cũng là một điều tốt. Dựa trên nền tảng đó, chúng ta nói đến nền tảng thứ 

nhì. Đó là cả độc thân và kết hôn đều là món quà của Đức Chúa Trời. Trong 

1 Cô 7:7 Phao-lô nói “Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi; song 
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mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời, người nầy thể 

nầy, kẻ kia thể khác.”  

Có nhiều bàn luận về câu 7. Rõ ràng ở đây Phao-lô nói rằng độc thân là một 

ơn được ban cho và hôn nhân cũng là một ơn được ban cho. Sự bàn luận 

xoay quanh việc Phao-lô đang nói đến loại ban cho nào. Một số người cho 

rằng ông đang nói về một sự ban cho chủ quan giống như hình ảnh chúng ta 

thấy trong 1 Cô 12 về các ân tứ thuộc linh. Ân tứ này giúp cho một người 

sống độc thân. Tôi nhớ khi nói chuyện trong trường đại học về ân tứ sống 

độc thân thì các chàng trai hỏi rằng: “Làm sao biết được là tôi có ân tứ đó?” 

Và nếu một chàng trai không hề hẹn hò hay làm điều gì tương tự thì dường 

như nghĩ rằng “có lẽ tôi có ân tứ đó.” Nhưng thực tế là, nếu nói một cách 

thành thực, thì họ nói về điều đó giống như họ hoàn toàn không muốn điều 

đó. Giống như một món quà Giáng sinh mà quý vị không muốn và gởi trả 

ngay lập tức khi nhận được.  

Và tôi bắt đầu suy nghĩ rằng: “Làm thế nào một người biết được là mình có 

ân tứ đó? Và nếu đó là một ân tứ thì tại sao không ai muốn có nó?” Tôi 

không tin đó là điều Phao-lô muốn nói ở đây, và một lần nữa tôi xin nhấn 

mạnh là có nhiều người khác nhau nói những điều khác nhau ở đây. Vấn đề 

là như thế này: nếu như ân tứ đó không phải là cảm giác chủ quan mà chúng 

ta cần phải nhận ra là mình có hay không thì sao? Nếu như đó là một sự mô 

tả về tình trạng khách quan, giống như Rô 6:23 nói về “món quà sự sống đời 

đời” thì sao?  

Điều tôi muốn nói ở đây là: điều mà Phao-lô nói ở đây không phải là: 

“chúng ta phải xác định là mình có ân tứ đó hay không.” Bất kể một người 

độc thân trong phòng này nghĩ rằng mình có ân tứ đó hay không thì thực tế 
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người đó vẫn độc thân. Tôi xin minh họa điều này qua sự so sánh. Có bao 

nhiêu người có ân tứ kết hôn ngồi quanh đây nghĩ rằng: “Có phải tôi có ân tứ 

kết hôn không?” Đừng vội trả lời rằng: “Tất nhiên, là tôi có ân tứ kết hôn.” 

Rõ ràng là có những lúc quý vị phân vân rằng: “Tôi phải làm gì trong tình 

huống này? Tôi phải đối phó tình huống này như thế nào?” Nhưng thực tế là 

Đức Chúa Trời đã ban cho quý vị một ân tứ gọi là kết hôn và Ngài truyền 

cho quý vị phải hành động trong bối cảnh của ân tứ đó. 

Hình ảnh tương tự đối với ân tứ độc thân là gì? Bất kể cảm giác chủ quan là 

gì đi nữa thì điều mà Phao-lô muốn nói là: “Mỗi người được Chúa ban cho 

ơn riêng. Người có ơn kết hôn, người khác có ơn sống độc thân. Thực tế là 

mỗi người trong chúng ta đều có một trong hai ân tứ đó. Ngay lúc này một 

số người chúng ta có ân tứ kết hôn. Một số người trong chúng ta có ân tứ 

sống độc thân, không nhất thiết là ân tứ sống độc thân kéo dài đến 60 năm. 

Có thể một ngày nào đó Đức Chúa Trời thay đổi ân tứ sống độc thân của quý 

vị thành ân tứ kết hôn, và đó không phải sự thay đổi từ một ân tứ thấp kém 

sang một ân tứ siêu việt hơn. Nhưng cả hai đều tốt và đều là sự ban cho. Cả 

hai đều được Đức Chúa Trời ban cho quý vị. 

Có một nguy cơ khác với cảm giác chủ quan này là nó tạo ra một hệ thống 

độc thân hai bậc: những người độc thân có ân tứ và những người độc thân 

không có ân tứ. Nhóm độc thân có ân tứ cho rằng Đức Chúa Trời giúp đỡ họ 

sống độc thân. Nhóm độc thân không có ân tứ thì chán nản vì tình trạng độc 

thân của họ. Vấn đề trong 1 Cô-rinh-tô chương 7 không phải là quý vị có 

phải là độc thân hay kết hôn không. Vấn đề ở đây là chúng ta có thỏa mãn 

với sự ban cho của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình không. Vấn đề 

chính mà Phao-lô nói đến ở đây là Đức Chúa Trời hoạch định để chúng ta 

thỏa lòng với sự ban cho của Ngài. 
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Thỏa lòng có nghĩa là gì? Thỏa lòng là hết lòng tin cậy vào quyền tể trị của 

Đức Chúa Trời, và chúng ta thấy điều đó trong 1 Cô-rinh-tô 7. Trong câu 17, 

Phao-lô nói rằng: “Rốt lại, ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình, 

và theo như Đức Chúa Trời đã gọi. Ấy đó là điều tôi dạy trong hết thảy các 

Hội thánh.” Tương tự trong câu 20: “Ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào, thì 

phải cứ ở theo đấng bậc ấy.” Cũng như trong câu 24: “Hỡi anh em, ai nấy 

khi được gọi ở đấng bậc nào, thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy trước mặt Đức 

Chúa Trời.” Câu 27 chép: “Có phải ngươi đã bị vấn vương với vợ chăng? 

Chớ tìm cách mà lìa mình ra. Có phải ngươi chưa bị vấn vương với vợ 

chăng? Đừng kiếm vợ.” Giữa tất cả những điều đó Phao-lô nói rằng hãy tin 

cậy vào sự tể trị của Đức Chúa Trời trong đời sống của quý vị. Hãy nhớ rằng 

Ngài không quên quý vị, Ngài không hề mất đi một chút khôn ngoan nào, 

Ngài là người cha biết điều gì tốt nhất cho đời sống của quý vị. Một người 

thỏa lòng sẽ nói rằng: “Tôi hoàn toàn tin cậy Chúa nếu được ban cho ân tứ 

sống độc thân, bởi vì tôi có người Cha trên trời là Đấng khôn ngoan ban điều 

tốt nhất cho tôi.” 

Chúng ta phải cẩn thận bởi vì nếu sự thỏa lòng của chúng ta dựa vào một 

điều gì đó trong tương lai. Chẳng hạn như nói rằng: “Tôi sẽ thỏa lòng khi kết 

hôn. Tôi sẽ thỏa lòng khi có con. Tôi sẽ thỏa lòng khi có được điều đó.” 

Thực tế là khi chúng ta đạt được những điều đó rồi thì lại tìm kiếm một điều 

khác trong tương lai, bởi vì sự thỏa lòng của chúng ta không bao giờ được 

thỏa mãn bởi những ngoại cảnh. Nó phải được thỏa mãn bằng chính sự hiện 

diện của Đức Chúa Giê-xu Christ trong cuộc đời mình. Đây chính là điểm 

chính yếu trong 1 Cô-rinh-tô 7: Hãy tin cậy Đức Chúa Trời. Hãy tin cậy vào 

sự ban cho của Ngài và vui vẻ trong ân điển của Ngài. Đức Chúa Trời đã 

bày tỏ ân điển của Ngài trong đời sống chúng ta bằng ân tứ độc thân, ân tứ 
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kết hôn, hay những gì Ngài phó thác cho chúng ta. Đó là bằng chứng của ân 

điển Ngài trong đời sống chúng ta, và đó là điều tốt lành. 

Đức Chúa Trời biết chúng ta. Ngài biết điều gì làm thỏa mãn chúng ta và 

Ngài ban cho chúng ta tùy theo những điều đó. Đây thực sự là một tin tốt 

lành và vì vậy mà chúng ta không cần phải bận tâm suy nghĩ là có ân tứ này 

hay ân tứ kia hoặc điều này hay điều kia có xảy ra hay không. Điều chúng ta 

cần nhận biết là Đức Chúa Trời đã tuôn đổ ân điển của Ngài trên đời sống 

của mình, Ngài không hề quên và vẫn đồng hành với quý vị trong mỗi bước 

đi. Phao-lô khuyên hãy tin cậy Ngài và vui hưởng sự ban cho của Ngài. 

Nền tảng thứ ba là: cả độc thân và kết hôn đều vì sự vinh hiển của Đức Chúa 

Trời. Thưa quý vị, vấn đề tối hậu trong 1 Cô-rinh-tô 7 không phải là quý vị 

là độc thân hay kết hôn, mà là cuộc đời của quý vị có được đồng nhất với 

Đức Chúa Giê-xu Christ hay không. Định dạng của chúng ta không ở trong 

tình trạng hôn nhân của mình mà là ở trong Đấng Christ.  

Phao-lô nói rằng Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta ân tứ cách tùy tiện 

mà Ngài có mục đích khi ban các ân tứ cho chúng ta. Điều đó có nghĩa là dù 

quý vị độc thân hay kết hôn cũng phải phát huy những ân tứ đã được ban 

cho mình. 

Dựa trên những nền tảng đó, bây giờ chúng ta nói đến bốn lý do cho việc 

sống độc thân. Lý do thứ nhất là bởi vì thời đại chúng ta đang sống. Trong 

câu 25 Phao-lô nói rằng: “Về những kẻ đồng thân, tôi chẳng có lời Chúa 

truyền; song nhờ ơn thương xót của Chúa, tôi được làm người đáng tin, nên 

tôi ban lời khuyên bảo. Vậy tôi tưởng vì cớ tai vạ hầu đến, một người nam 

cứ ở vậy là nên.” Và trong câu 28: “Song những người cưới gả sẽ có sự khó 
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khăn về xác thịt, và tôi muốn cho anh em khỏi sự đó.” Phao-lô muốn nói đến 

điều gì khi nói tai vạ hầu đến?  

Có nhiều sự bàn cãi về vấn đề này. Tôi tin là trong bối cảnh của phân đoạn 

này thì nó xoay quanh hai điều chính: sự bắt bớ và sự trụy lạc. Nói cách 

khác là trong bối cảnh ở Cô-rinh-tô trong thế kỷ thứ nhất không phải là một 

thời kỳ dễ dàng đối với một người theo Đấng Christ. Nó đòi hỏi một người 

theo Đấng Christ phải trả giá rất nhiều, thậm chí cả mạng sống. Chỉ một vài 

năm sau khi Phao-lô viết bức thư này thì bạo chúa Nê-rô đã bắt những người 

theo Đấng Christ và quăng họ cho thú dữ ăn hoặc thiêu sống họ. Đó không 

phải là một thời kỳ dễ dàng đối với một người theo Đấng Christ. 

Khi đọc 2 Cô-rinh-tô 11:22-28, quý vị sẽ thấy tất cả những sự bắt bớ và 

hoạn nạn mà Phao-lô trải qua, và tưởng tượng nếu quí vị là vợ của Phao-lô 

thì đó không phải là một hình ảnh dễ dàng gì. Trong hoàn cảnh đó thì việc 

có gia đình không phải là dễ dàng. Một vấn đề khác nữa là tình trạng suy đồi 

đạo đức của thời đó, nếu có thể được thì hãy tiếp tục cuộc sống độc thân của 

mình. Đó là một điều tốt vì cớ thời đại mà chúng ta đang sống. 

Trong câu 29 ông giải thích như sau: “Hỡi anh em, vậy thì tôi bảo nầy: Thì 

giờ ngắn ngủi. Từ nay về sau, kẻ có vợ hãy nên như kẻ không có;  kẻ đương 

khóc, nên như kẻ không khóc; kẻ đương vui, nên như kẻ chẳng vui; kẻ 

đương mua, nên như kẻ chẳng được của gì;  và kẻ dùng của thế gian, nên 

như kẻ chẳng dùng vậy; vì hình trạng thế gian nầy qua đi.” Xin đừng quên 

điều này. Phao-lô nói rằng dù hôn nhân là một hình ảnh tốt đẹp nhưng đời 

này rồi sẽ qua đi và hôn nhân cũng sẽ không còn nữa. 

Mat 22:30 chép: “Vì đến khi sống lại, người ta không cưới vợ, cũng không 

lấy chồng, song những kẻ sống lại là như thiên sứ trên trời vậy.” Hình ảnh 
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được nói đến ở đây là sẽ đến một ngày mọi người độc thân cũng như mọi 

người nam, người nữ đã kết hôn sẽ tìm thấy chính họ qua Đấng Christ. Hãy 

tin vào Phúc âm. Hãy tìm chính mình trong tiệc cưới của Chiên con, Đấng 

Christ là chồng của quý vị, và quý vị là cô dâu của Ngài. Chúng ta sẽ vui 

hưởng vẻ đẹp và sự vui mừng của Ngài đời đời. Chúng ta sẽ vui hưởng điều 

đó trong năm mươi tỷ năm, và sau năm mươi tỷ năm thì nó cũng giống như 

ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, thậm chí còn tuyệt vời hơn. 

Điều này có nghĩa là trong hoàn cảnh khó khăn hiện thời thì sống độc thân là 

một điều tốt, bởi vì chúng ta hướng đến một hy vọng đời đời. Đó là điều mà 

Phao-lô khuyến khích chúng ta. Chúa Giê-xu cũng khuyến khích chúng ta 

điều đó. Hôn nhân ở đây là hình bóng của điều sẽ xảy đến. Vì vậy đừng cảm 

thấy như mất mát điều gì khi phải sống độc thân. Chúng ta đang hướng đến 

một hy vọng đời đời. 

Lý do thứ hai là vì sứ mạng của chúng ta đang thực hiện. Quý vị thấy được 

sự khẩn cấp. Thời giờ rất ngắn ngủi. Thế giới sẽ qua đi, cọng thêm với sự 

bắt bớ. Phao-lô đang nhận lãnh sứ mạng truyền giáo. Có rất nhiều việc cần 

phải hoàn thành. Còn nhiều người cần được nghe Phúc âm. Điều mà ông 

muốn nói là: “Chúng ta cần dâng cuộc đời mình cho công tác truyền giáo.” 

Những người độc thân hãy dành sự ưu tiên trong cuộc đời mình cho việc mở 

mang nước Đức Chúa Trời. Đó cũng là ưu tiên cho những người nam và 

người nữ đã kết hôn nữa. Hãy ưu tiên cho sự mở mang nước Trời. Đó là 

hình ảnh mà Chúa Giê-xu ngụ ý khi nói rằng: “Người nào theo Ta mà không 

ghét cha mẹ, anh chị em và cả vợ mình thì không đáng làm môn đồ Ta.” 

Hình ảnh được đề cập ở đây là lòng trung thành. Đó là lý do mà Ngài đã nói 

trong Ma-thi-ơ 19 rằng hãy trở nên như người bị hoạn vì cớ nước thiên đàng, 
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bởi vì chúng ta có một nhiệm vụ phải thực hiện và chúng ta hướng đến một 

hy vọng đời đời, chúng ta sống vì cơ nghiệp đời đời.  

Mạng lịnh hãy sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy dẫy đất trong Sáng thế 

ký 1:28 không được lặp lại trong Tân-ước. Thay vào đó, hình ảnh về sự gia 

tăng mà chúng ta có là Mat 28:19-20 “Hãy đi khiến muôn dân trở nên môn 

đồ Ta.” Bất kể quý vị là người độc thân hay đã kết hôn, thì ưu tiên trong 

cuộc đời của quý vị vẫn là sự truyền bá Phúc âm, không phải bằng con 

đường sinh sản thuộc thể nhưng qua sự sinh sản thuộc linh. Tuần trước 

chúng ta nói về vấn đề nuôi dạy con cái và đã đề cập đến Phúc âm là trung 

tâm của gia đình, cũng như sự truyền bá Phúc âm là trung tâm của gia đình. 

Lúc đó những người độc thân nghĩ rằng: “Tôi không có con cái, làm sao tôi 

có thể phát triển Phúc âm?” Bất kể chúng ta là độc thân hay có gia đình, bất 

kể có con cái hay không thì đều có thể sinh sản những con cái thuộc linh 

bằng cách đưa dẫn những người khác đến với Đấng Christ.  

Điều đó có nghĩa là nếu quý vị sống độc thân trọn đời và không có con cái 

nhưng khi quý vị dâng đời sống mình cho việc truyền giáo và cơ nghiệp đời 

đời, thì một ngày nào đó quý vị sẽ quỳ trước ngôi của Đấng Christ cùng với 

vô số người không thể đếm được từ mọi dân, mọi nước, mọi thứ tiếng mà 

cùng hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Đó là một mục đích đáng sống. Đó là 

một cơ nghiệp mà theo Ê-sai 56 là tốt hơn mọi con trai và con gái. Đó là một 

cơ nghiệp đời đời. Không có gì vĩ đại hơn là nghĩ rằng Đức Chúa Trời muốn 

chúng ta dâng cuộc đời để đưa dẫn những người khác đến kinh nghiệm mối 

quan hệ hôn nhân với Đấng Christ đời đời. 

Đó là sứ mạng mà chúng ta đang thực hiện, và chúng ta sống vì một cơ 

nghiệp đời đời. Quý vị thấy điều đó nơi Phao-lô. Quý vị cũng thấy điều đó 



Mối Liên Kết 

 23 

nơi Ly-đi trong Tân-ước. Quý vị thấy điều đó nơi Thomas Aquinas, Francis 

of Assisi, Joan of Arc, John Stott, Amy Carmichael, C. S. Lewis. Tất cả 

những người này hiến dâng cuộc đời cho nước Trời bằng cách sống độc 

thân. 

Lý do thứ ba cho việc sống độc thân là bởi vì chúng ta không muốn bị phân 

tán niềm đam mê của mình. Câu 32-35 Phao-lô nói về việc ông muốn chúng 

ta được thoát khỏi sự lo lắng. Một người độc thân thì tập trung vào mối quan 

hệ với Chúa, tìm cách làm vui lòng Chúa, nhưng người có gia đình thì lo về 

việc đời này, tìm cách làm vui lòng vợ mình nên bị phân tâm. Phao-lô không 

phủ nhận hôn nhân nhưng ông nói rằng sống độc thân có nhiều lợi thế hơn. 

Bởi vì hôn nhân gắn liền với thế giới sẽ qua đi này nên một người không bị 

sự ràng buộc đó thì sẽ không bị sự phân tán. Tuy nhiên, tôi muốn nêu ra hai 

điểm áp dụng ở đây bởi vì tôi tin rằng cuộc sống của người độc thân vẫn có 

sự ngăn trở dù không bị phân tâm bởi vợ hoặc chồng. Một vấn đề được nói 

đến trong 1 Cô-rinh-tô chương 7 mà chúng ta phải cảnh giác là ham muốn 

tình dục bất khiết, đặc biệt trong chương 7:2, 7:9 và 6:18, Phao-lô nói rằng 

“hãy tránh sự dâm dục.” Trong 1 Cô 6:13-15 ông nói về sự dâm dục này tại 

Cô-rinh-tô và khuyên rằng hãy tránh mọi sự thỏa mãn tình dục ngoài hôn 

nhân. Điều này có ý nghĩa to lớn đối với những người độc thân mà Phao-lô 

lặp đi lặp lại nhiều lần trong 1 Cô-rinh-tô chương 7. Ông không nói điều đó 

là dễ dàng. Một người độc thân theo Chúa phải chỗi dậy và bày tỏ đúng 

những gì mà Đấng Christ đã bày tỏ trong đời sống của Ngài, cũng như Phao-

lô đã bày tỏ trong đời sống của ông. Đó là không cần những ham muốn được 

thỏa mãn trong bối cảnh hôn nhân, và Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta 

những điều mình cần cho ân tứ mà Ngài đã ban cho chúng ta. Ngài là Đấng 

tốt lành. Ngài không ban cho chúng ta một ân tứ mà lại không ban cho 
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chúng ta khả năng để sử dụng ân tứ đó vì sự vinh hiển của Ngài. Vì vậy, hãy 

cảnh giác với những ham muốn, suy nghĩ, hành động hoặc bất cứ điều gì để 

thỏa mãn ham muốn tình dục ngoài hôn nhân. 

Điều thứ hai là phải cảnh giác với những ham muốn ích kỷ. Tôi muốn mượn 

lời của Stott nói về điều này như sau: “Hãy tránh xa sự cám dỗ về tình dục. 

Nguy hiểm lớn nhất mà tôi cho là chúng ta phải đối diện [khi sống độc thân] 

là tự cho mình là trung tâm. Chúng ta sống một mình và hoàn toàn tự do 

hoạch định thời gian biểu của mình, không cho ai sửa đổi hoặc góp ý. Nếu 

chúng ta không cẩn thận thì có thể coi cả thế giới đang xoay quanh chính 

mình.” Tôi muốn chia sẻ với quý vị hai trích dẫn từ những sách Cơ đốc phổ 

biến về vấn đề độc thân. 

Một là: “Độc thân là một hình thức tồn tại. Nó tạo điều kiện để khích lệ, 

khẳng định và duy trì sự độc lập của con người. Đó là lối sống thể hiện sự tự 

quan tâm, tự bảo toàn, tự khẳng định, tự thỏa mãn và tự chủ hoàn toàn.” 

Trích dẫn thứ hai lấy từ cẩm nang dành cho các mục sư: “Hội Thánh có vai 

trò trong việc giúp đỡ người độc thân nhận biết và chấp nhận chính mình. 

Mục tiêu là trở thành người chiến thắng sự tự ti. Hội Thánh có thể giúp đỡ 

người độc thân biết cách thiết lập một cam kết đối với bản thân qua công tác 

tư vấn cá nhân hoặc nhóm, và kết quả phải được thể hiện trong nguyên tắc tự 

trọng.”  

Điều tôi muốn nói ở đây là cả hai trích dẫn trên đều là sự lừa dối. Mục tiêu 

của người độc thân không phải là chiến thắng sự nhận thức thấp kém về bản 

thân, để tự thỏa mãn, tự khẳng định, tự bảo toàn và tự nhận thức. Mục tiêu 

của người độc thân theo Kinh thánh là phải chết chính mình để sống cho 

Chúa. Đừng quên điều đó. Đừng quên rằng vấn đề quan trọng đối với người 
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độc thân không phải là gắn bó với những điều thuộc về trần gian này. Hãy từ 

bỏ những ham muốn ích kỷ.  

Một vấn đề khác cũng cần nói đến ở đây, đó là sự hẹn hò. Đây là vấn đề mà 

tôi muốn chúng ta phải bỏ qua một bên bởi vì Kinh thánh không cho chúng 

ta một từ nào về sự hẹn hò. Nó không hiện hữu trong bức tranh này. Nhưng 

tôi muốn quý vị suy nghĩ sự hẹn hò đem lại điều gì cho người độc thân. Sự 

hẹn hò đáp ứng ham muốn tình dục và ham muốn ích kỷ. Trên thị trường, 

chúng ta mua các sản phẩm. Chúng ta mua đĩa CD, chúng ta mua ti-vi. 

Chúng ta mua cái này cái nọ. Rồi chúng ta mua người bạn đời, chúng ta mua 

một người phù hợp với nhu cầu của mình. Chúng ta phát hiện người đó 

không đáp ứng những điều mình muốn nên đem đến cửa hiệu để đổi lại và 

hy vọng rằng sẽ có một đối tượng tốt hơn. Chúng ta đi từ đối tượng này đến 

đối tượng khác trong sự hẹn hò. Đó không phải là tình yêu. Đó là sự ham 

muốn ích kỷ, là điều được đề cập đến trong 1 Cô-rinh-tô chương 7 và được 

thể hiện trong hình ảnh của sự hẹn hò ngày nay. 

Điều đó không làm vinh hiển Chúa và nó làm xấu đi hình ảnh của Đấng 

Christ trước thế giới này. Tôi muốn khuyên những người độc thân hãy tránh 

những ham muốn ích kỷ và những ham muốn tình dục, cũng như tránh sự ly 

dị và sự hẹn hò. Khi chúng ta tìm được một đối tượng dường như ưng ý, 

nhưng rồi một năm, hai năm, năm năm, mười năm, hai mươi, ba mươi năm 

sau đó chúng ta phát hiện ra đối tượng không còn giống như trước, thì lại 

đến lúc thay đổi. Đó không phải là hình ảnh của Kinh thánh về hôn nhân hay 

độc thân. Nó cũng không thể hiện chúng ta là người quản lý những ơn mà 

Đức Chúa Trời đã phó thác cho mình bởi ân điển của Ngài. Vì vậy, hãy cảnh 

giác với những điều này. Sự hẹn hò làm cho chúng ta gắn chặt với đời này 

thay vì kéo chúng ta ra khỏi đó. 
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Lý do cuối cùng của việc sống độc thân là bởi vì chúng ta không muốn bị 

phân tâm trong sự phục vụ Chúa. Phao-lô kết luận trong câu 35 rằng: “Tôi 

nói điều đó vì sự ích lợi cho anh em, chớ chẳng phải để gài bẫy, song để dắt 

anh em theo lẽ phải, hầu cho không phân tâm mà hầu việc Chúa.” Trong 

phần cuối cùng, hai lần Phao-lô nói rằng không kết hôn là điều tốt hơn bởi vì 

sẽ không bị phân tâm trong việc phục vụ Chúa. Như vậy hình ảnh mà chúng 

ta thấy trong 1 Cô-rinh-tô 7 là phải cảnh giác với những ham muốn ích kỷ và 

dâng mình cho một ước muốn duy nhất, đó là sử dụng sự ban cho của Chúa 

vì sự vinh hiển của Ngài. 

Ngay trước khi sang Trung Đông vào năm 1999, Kanessa Wells đã viết cho 

các bạn của cô như sau: “Mình có thể bỏ chuyến đi công tác tại nước ngoài 

rồi kết hôn và trở thành một giáo viên âm nhạc. Tất cả những điều này thật 

rất cao quý, rất chân thật và có vẻ tốt đối với mình; nhưng từ trong lòng 

mình, mình muốn thay đổi thế giới hơn là muốn có một người chồng và 

hưởng sự thoải mái. Mình cần cơ hội này để tăng trưởng và đặc biệt là nói 

cho người khác biết về Chúa Giê-xu.” Cô đã chia sẻ lòng yêu mến Đức Chúa 

Trời của mình với người Ai-cập, với người Palestin trong các trại tị nạn ở 

Jordan, với người Hồi giáo tại Pháp, với người Bedouins trong sa mạc. Hai 

năm sau, trong e-mail cuối cùng của cô gởi về nhà, người giáo viên và nhạc 

công 24 tuổi đã viết như sau: “Dường như mọi việc chúng tôi làm đều nhắm 

đến mục đích duy nhất: đó là sự vinh hiển của Chúa. Tôi cầu nguyện để cuộc 

đời của tất cả chúng tôi phản ánh điều đó. Dường như lòng tôi tràn ngập ước 

muốn chia sẻ về tình yêu của Chúa. Tôi có một niềm đam mê về điều đó mà 

không biết rằng Đức Chúa Trời đã ban nó cho tôi. Ngài đã ban điều đó cho 

tôi vì sự vinh hiển của Ngài.” Hai tuần sau khi viết những dòng chữ đó, và 
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hai tuần trước khi bay về nhà, Kanessa Wells đã chết trong một tai nạn xe 

bus trước lúc bình minh trong sa mạc Si-nai ở Ai-cập. 

Thế gian nghe câu chuyện này và thốt lên “Thật tội nghiệp.” Một người con 

gái 24 tuổi đầy tiềm năng, lẽ ra phải có chồng và gia đình cũng như hưởng 

thụ mọi thứ trên trần gian, đã mất tất cả và chết trong một tai nạn xe bus 

giữa sa mạc. Nhưng tôi muốn nhắc nhở quý vị rằng đây không phải là một 

thảm họa. Đó là một hình ảnh đẹp. Lý do mà tôi nói như vậy là vì ngay giây 

phút Kanessa Wells trút hơi thở cuối cùng tại sa mạc Si-nai ở Ai-cập, cô ta 

đã bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Giê-xu Christ và ngắm nhìn 

gương mặt của Ngài, bắt đầu vui hưởng sự thân mật và sự vui mừng cũng 

như được biết Chúa và kinh nghiệm mối quan hệ với Ngài mà không gặp 

một ngăn trở nào. Quý vị có biết cô ta hiện ở đâu bây giờ không? Cô ta vẫn 

ở nơi cũ. Và quý vị có biết cô ta sẽ ở đâu trong 100 tỷ năm sắp tới không? 

Cô ta vẫn ở nơi cũ. Tôi bảo đảm với quý vị rằng cô ta sẽ không hề hối tiếc 

về điều đã đánh mất trong cuộc đời này. Cô ta sẽ được vây quanh bởi những 

người Ai-cập, những người Palestin, những người Hồi giáo và những người 

Bedouins cùng hát ngợi khen Chúa trong cõi đời đời, vì cô ta đã không phí 

phạm đời sống độc thân của mình.  

Tôi không nói rằng tất cả những người độc thân đều cần phải thu xếp hành 

lý để đi ra nước ngoài. Tôi nghĩ đó là một điều to tát, nhưng không nhất thiết 

là phải như vậy. Nhưng cuộc đời của quý vị sẽ ra sao ngay trong giờ phút 

này tin cậy vào sự tể trị của Đức Chúa Trời, kế hoạch của Ngài, ân điển và 

sự thương xót của Ngài trong đời sống mình và hỏi Chúa rằng: “Làm sao để 

đời sống độc thân của con có thể sống cho sự vinh hiển của Ngài?” Đó là 

một câu hỏi đáng được đặt ra. Đó là câu hỏi mà Phúc âm cho chúng ta đặc 

ân để hỏi.  
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Xin mời quý vị hãy cúi đầu và nhắm mắt, và tôi muốn mời tất cả mọi người 

chứ không riêng gì những người độc thân. Chúng ta đã nói về người độc 

thân, nhưng người có gia đình và độc thân đều như nhau, quý vị có thỏa lòng 

không? Những người có gia đình, quý vị có hài lòng với sự ban cho của Đức 

Chúa Trời bởi ân điển của Ngài đối với mình không? Và những người độc 

thân, quý vị có hài lòng với ân điển được bày tỏ trong đời sống của mình 

bằng ân tứ độc thân mà Ngài đã phó thác cho quý vị ngay giờ phút này 

không? Tôi không nghĩ rằng đó là một câu trả lời dễ dàng đối với cả người 

kết hôn lẫn người độc thân trong những tình huống khác nhau. Điều mà tôi 

muốn khích lệ quý vị, dựa trên 1 Cô-rinh-tô chương 7, là ngay trong giờ này 

hãy thưa với Chúa rằng: “Con tin Ngài. Con tin vào quyền tể trị của Chúa. 

Lạy Chúa, con muốn vui hưởng chính Ngài và ân điển của Ngài.” 

Đó là điều quan trọng mà 1 Cô-rinh-tô chương 7 đề cập đến. Đừng hướng 

đến một điều gì khác, nhưng hãy hướng vào tình huống mà Đức Chúa Trời 

ban cho chúng ta hiện nay và ngợi khen Ngài, vui mừng trong Ngài và yêu 

mến Ngài. Lạy Cha, con ngợi khen Ngài vì cớ Phúc âm. Chúng con ngợi 

khen Chúa về sự sinh lại thuộc linh. Chúng con ngợi khen Chúa về hình ảnh 

của sự sinh lại. Chúng con ngợi khen Chúa vì cách thức chúng con được 

đem vào trong gia đình của Ngài. Nó đã đem lại cho những người độc thân 

cũng như những người có gia đình nhận thức đúng đắn. Con cầu nguyện đặc 

biệt cho những người độc thân. Cầu xin Cha hãy chăm sóc họ và bảo bọc họ 

trong cánh tay công bình của Ngài theo tinh thần của Thi thiên 31:15, vì 

cuộc đời của họ nằm trong tay Cha. Con xin Chúa hãy đem sự  thỏa lòng đến 

trong tấm lòng của họ. 

Cầu xin Chúa hãy dấy lên những anh chị em độc thân ở mọi lứa tuổi và 

trong mọi tình huống trong gia đình đức tin này để họ vui mừng trong cuộc 
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sống độc thân vì cớ nước Trời, bởi vì chúng con muốn vị Vua của mình 

được vinh hiển và tôn quý. Con cầu xin Chúa hãy gìn giữ họ cho đến cuối 

cùng, ban ân điển lớn của Ngài cho họ đến cuối cùng. Con cũng cầu nguyện 

cho những người đã lập gia đình để họ cũng được sự thỏa lòng. Con cầu 

nguyện để trong bất cứ tình trạng nào, bất cứ ân tứ nào mà Ngài đã ban cho 

chúng con thì chúng con cũng đều sử dụng được. Chúng con sẽ là những 

người quản lý trung tín, quản lý những ân tứ để đem lại sự vinh hiển cho 

danh Chúa. Lạy Chúa, chúng con tin cậy Ngài là Đấng tốt lành. Chúng con 

cầu nguyện trong danh Chúa, A-men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


