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KHÚC TÌNH CA HOÀNG GIA

CÂU GỐC: “Xin đặt em như một dấu ấn trên trái tim anh, Như một
dấu ấn trên cánh tay anh; Vì tình yêu mạnh như tử thần, Cơn ghen
tương hung dữ tựa âm phủ; Ngọn lửa của nó tựa như ngọn lửa hừng”
(Nhã ca 8:6, BD2011).
KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Sách Nhã ca; Sáng thế Ký 2:7; 1
Cô-rinh-tô 7:3–5; Giăng 17:3; 1 Giăng 1:9; Rô-ma 1:24–27; Ga-la-ti
5:24.

T

rong những mùa của cuộc đời, một mùa hệ trọng ấy là hôn nhân.
Không phải ai cũng lập gia đình, hay có đôi có cặp, nhưng với những
người lập gia đình, hôn nhân mang nhiều thách đố cũng như ân
phước. Một trong những ân phước hôn nhân mang lại là món quà của sự
ái ân trong tình chăn gối. Một sự biểu lộ tình yêu mạnh mẽ qua món quà
nầy, phải đúng lúc, đúng nơi và thời điểm.
Trái với tư tưởng của nhiều người, Kinh Thánh không chống đối việc
chăn gối hay dục tình. Nhưng Kinh Thánh chống đối sự lạm dụng hay
dùng tình dục cách sai lầm, vì đây là một món quà tuyệt vời mà Đức Chúa
Trời, là Đấng Tạo Hóa, đã ban cho con người.
Thật vậy, Nhã ca, là một trong những cuốn sách ngắn nhất của Kinh
Thánh và cũng ít được đọc đến nhất, là cuốn sách diễn tả mối tình giữa
một cô dâu trẻ, nàng thiếu nữ người Su-la-may, và người nàng yêu, mà
được cho là chính Vua Sa-lô-môn. Cuốn sách mở ra những bí ẩn của sự
gần gũi của con người và những thú vui của tình yêu vợ chồng trong hôn
nhân. Dầu Nhã ca thường được xem là một biểu tượng của mối quan hệ
giữa Đức Chúa Trời và dân của Ngài hoặc là mối tương quan giữa Đấng
Christ và hội thánh của Ngài, trước hết, nó là một bài thơ tình. Đây là một
bài thơ tình nói về tình yêu được tìm thấy trong mối quan hệ thực sự của
một người nam và người nữ.
Tuần nầy chúng ta sẽ nhìn về hôn nhân qua ngòi bút của tác giả Sách
Nhã ca.
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1. CUỘC ĐỜI KHÔNG PHÂN CHIA ĐƯỢC
Qua các câu Kinh Thánh dưới đây, bạn có thể cho thấy cách Kinh
Thánh nhìn về cơ thể con người như thế nào?
Sáng thế Ký 2:7 ____________________________________________
Thi thiên 63:1; 84:2 _________________________________________
1 Cô-rinh-tô 6:19, 20 _______________________________________
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23 _______________________________________
Có một số tôn giáo tin vào thuyết nhị nguyên (tức là cho rằng con
người có hai phần, thể xác và linh hồn), triết lý nầy tin rằng cơ thể con
người chính là vấn đề cho cuộc sống của tinh thần. Đó là, cơ thể được xem
là không có thiện, trong khi “tâm linh” thì được xem là thiện. Nhưng theo
Kinh Thánh, một cơ thể con người là gồm “thể” và “linh” hòa nhập cùng
nhau mới thành một con người sống (đọc lại Sáng thế Ký 2:7). Tác giả Thi
thiên cũng dâng toàn cả con người mình khi người thờ phượng Đức Chúa
Trời (Thi thiên 63:1; 84:2). Toàn thể con người phải được thánh hóa, và
biệt riêng cho Đức Chúa Trời để Ngài dùng chúng ta theo ý Ngài.
Một cách nhìn tích cực về cơ thể con người, trên phương diện tình
dục, được phản ảnh qua lời của Nhã ca. Các câu Kinh Thánh dưới đây
cho chúng ta thấy gì qua thái độ nầy?
Nhã ca 1:2, 13 _____________________________________________
Nhã ca 2:6 _______________________________________________
Nhã ca 5:10-16 ____________________________________________
Nhã ca 7:1-9 ______________________________________________
Qua toàn văn bản thiêng liêng nầy, vẻ đẹp của cơ thể được ngưỡng mộ.
Các khía cạnh thể chất của tình yêu hôn nhân không phải là một sự xấu
hổ. Các vần thơ nầy cho thấy cảm xúc được trình bày cách cởi mở không
che đậy.
Trong nhiều văn hóa, tình dục thường nhất quyết bị xem là các điều
cấm kỵ. Vì vậy nhiều cặp vợ chồng thấy khó khăn trong việc bàn với nhau
cách lành mạnh về đời sống tình dục chăn gối của họ. Cũng thế, trẻ con
thường bị tước đoạt cơ hội để hiểu sự liên hệ chính xác giữa tình dục với
các giá trị thiêng liêng trong bối cảnh của một gia đình Cơ Đốc. Sự cởi mở
của Kinh Thánh về tình dục cho thấy Đức Chúa Trời muốn dân Ngài xem
chủ đề này là một khía cạnh quan trọng của cuộc sống, và để họ có thái độ
tôn trọng và đứng đắn khi nhìn vào tình dục và biết đó là một món quà
tuyệt vời mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho con người.
Làm cách nào chúng ta phải bảo vệ mình không để bị ảnh hưởng bởi
văn hóa và đạo đức của xã hội hoặc xem tình dục chỉ là bản năng thèm
khát của con người, hoặc cho tình dục là một điều xấu xa giấu giếm và
không bao giờ được bàn đến? Kinh Thánh cho chúng ta thấy cả hai thái
độ nầy đều là sai thế nào?
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2. TÌNH YÊU CỦA BÀI CA TÌNH ÁI
Diễn tả các phương diện của tình yêu được viết lại trong các bài ca
của Sa-lô-môn.
Nhã ca 1:2; 13 _____________________________________________
Nhã ca 3:11 ______________________________________________
Nhã ca 2:10-13, 16 _________________________________________
Nhã ca 4:1-7 ______________________________________________
Nhã ca 5:16; 6:6 ___________________________________________
Nhã ca 7:1-9 ______________________________________________
Nhã ca 8:6, 7 ______________________________________________
Các bài ca của Sa-lô-môn cho thấy tình bạn hữu, khi bạn bè dành thì
giờ cho nhau, trò chuyện cởi mở cùng nhau, và lo lắng cho nhau. Trong bài
thơ tình của Sa-lô-môn, hai người bạn thiết trở thành người bạn đời của
nhau qua hôn nhân. Người vợ nói rằng, “Nầy là thiết hữu của tôi” (Nhã ca
5:16). Chữ thiết hữu nói lên một mối tương quan của người bạn đời, người
thân tình nhất của mình. Phước hạnh là những cặp vợ chồng mà đối xử
nhau như hai người bạn thân nhất.
Qua toàn bài thơ, những lời khen tặng thân mật và cử chỉ yêu thương
cho thấy một sự nồng nàn và say đắm họ có cho nhau trong thể xác cũng
như trong cảm xúc mà người nam và người nữ tìm thấy nơi nhau. Sự gần
gũi của một tình yêu lãng mạn là một món quà tuyệt vời mà Đấng Tạo Hóa
ban cho loài người, để đôi lứa có thể quyến luyến với nhau qua hôn nhân.
Khi đôi lứa để cho tình yêu thiên thượng phủ lấp lòng họ, thì tình yêu của
họ trong cương vị người trần được “luyện lọc và trở nên tinh khiết, được
nâng cao và cao quí hơn.” – Ellen G. White, The Adventist Home, trang 99.
Những câu này cũng truyền đạt những suy nghĩ cao nhất về tình yêu.
Tình yêu đích thực, thật ra không phải là đến tự nhiên trong trái tim con
người; mà đó là một ân tứ của Đức Thánh Linh (Rô-ma 5:5). Đó là tình
yêu làm keo sơn trong tình yêu vợ chồng có cho nhau. Đó là tình yêu hết
sức cần thiết trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái nếu muốn xây dựng
một cảm giác tin tưởng trong lòng người trẻ tuổi. Đó là tình yêu vị tha gắn
kết các tín hữu với nhau trong thân của Đấng Christ. Bài Nhã ca của Sa-lômôn kêu gọi chúng ta hãy làm cho tình yêu này trở thành một lực tích cực
trong các mối quan hệ của chúng ta với vợ hay chồng mình.
Sự thân mật trong tình yêu của đôi tình nhân nầy phản ánh thế nào
một sự gần gũi mà chúng ta có thể có với Đức Chúa Trời? Một số điểm
tương đồng nào chúng ta có thể tìm thấy trong tình yêu đó (thí dụ, dành
thời gian, giao trọn thân mình, v. v. . .)? Còn những điểm tương đồng
nào khác nữa?
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3. CÁI BIẾT CỦA TÌNH YÊU

Nhiều người thấy trong các bài Nhã ca một sự trở về với với Vườn
Ê-đen. Dầu hai người tình nhân trong các bài thơ nầy không phải là người
đàn ông và người đàn bà đầu tiên trên địa cầu, nhưng lời bài ca làm chúng
ta nghĩ đến Khu Vườn Ê-đen thuở ban đầu. Trong Vườn Ê-đen, Đức Chúa
Trời bảo người nam và người nữ sẽ trở nên “một thịt” (Sáng thế Ký 2:24,
25), ý tưởng nầy được diễn tả qua các ẩn dụ và biểu tượng tinh tế trong
toàn sách Nhã ca.
Qua cách nào chúng ta thấy Nhã ca trình bày một sự cam kết cho
nhau trong đời sống thân mật lứa đôi của tình vợ chồng? Nhã ca 4:7 –
5:1. Sứ đồ Phao-lô cũng có lời nhắn nhủ tương tự trong 1 Cô-rinh-tô
7:3-5?
Sa-lô-môn mời nàng, “Hãy đến cùng ta” (Nhã ca 4:8). Người vợ sắp
cưới của nhà vua đáp lời mời gọi ấy. Sau đó, nàng cũng mời người nàng
yêu, “Hãy để cho người ta yêu đến trong vườn của chàng” (Nhã ca 4:16).
Chàng trả lời trong đoạn 5:1. Lời Kinh Thánh cho thấy trong tình yêu thật
không có sự ép buộc trong tình yêu của đôi nhân tình. Trong mối tương
giao mật thiết, cả hai người yêu nhau và xem những gì họ có là thuộc về
nhau. “Vườn của tôi” là “vườn của chàng.”
Cái tên “Sa-lô-môn” và tên “Su-la-may” đều đến từ chữ Hê-bơ-rơ
shalom, có nghĩa là “bình an” và “toàn vẹn”. Họ đồng chung một tình cảm
thương mến và ngưỡng mộ nhau (Nhã ca 4:1-5; 5:10-16). Tình yêu họ có
nhau thì cân xứng, lời thề nguyền, “Người tôi yêu thuộc về tôi, và tôi thuộc
về chàng” (2:16) phản ảnh lời nói của Vườn Ê-đen, “Đây là xương bởi
xương tôi và thịt bởi thịt tôi” (Sáng thế Ký 2:23).
Kinh Thánh diễn tả mối sum hợp trong hôn nhân là “biết” giúp
chúng ta thấy mình phải làm gì để hiểu được mối tương giao chúng ta
có với Đức Chúa Trời?
Sáng thế Ký 4:1, 25 _________________________________________
1 Sa-mu-ên 1:19 ___________________________________________
Lu-ca 1:34 _______________________________________________
Giăng 17:3 _______________________________________________
1 Cô-rinh-tô 8:3 ___________________________________________
Kinh Thánh dùng chữ “biết” để nói lên sự gần gũi giữa chồng và vợ.
Qua cái “biết” trong tình yêu nầy, sự bí ẩn sâu kín nhất đã được họ chia sẻ
cho nhau. Không chỉ hai thân hình mà cả hai tâm hồn đồng quyến luyến
để trở nên “một thịt”. Biết cũng được dùng để nói lên mối liên hệ giữa con
người và Đức Chúa Trời. Đối với những Cơ Đốc nhân sáng suốt, kiến thức
độc đáo và dịu dàng về hôn nhân, với sự đồng hành, cam kết và niềm vui
vô biên, cung cấp một cái nhìn sâu sắc về bí ẩn tuyệt vời và thánh thiện
nhất, sự kết hợp của Đấng Cơ Đốc và hội thánh.
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4. TÌNH YÊU ĐÚNG LÚC

Các lời thơ của Nhã ca 4:8 – 5:1 là trọng tâm của bài ca tình yêu này,
và nó nói lên sự kết hợp của hôn nhân khi Sa-lô-môn và nàng Su-la-may
động phòng.
Sa-lô-môn nói về điều gì trong các câu sau đây? Nhã ca 4:12, 16; 5:1;
8:8-10

Trong bài ca của Sa-lô-môn, chúng ta tìm thấy một số bằng chứng rõ
ràng nhất của Kinh Thánh là kế hoạch của Đức Chúa Trời cho con người là
người ta phải giữ mình trong trắng không liên hệ tình dục cho đến khi kết
hôn. Một trong những bằng chứng tỏ tường nhất là nói về thời thơ ấu của
nàng Su-la-may, các anh em trai của nàng đã hỏi liệu nàng có phải là “bức
tường” hay “cánh cửa” (Nhã ca 8:8, 9). Nói cách khác, nàng sẽ vẫn giữ được
sự trinh tiết cho đến khi kết hôn (một bức tường), hoặc là lăng nhăng (một
cánh cửa). Nay đã là một người phụ nữ trưởng thành, nàng khẳng định
rằng nàng đã duy trì sự trinh tiết của mình và trong trắng với chồng: “Tôi
là một bức tường” (câu 8:10). Thật vậy, chàng đã xác nhận rằng nàng vẫn
là một trinh nữ đến đêm tân hôn của họ qua lời nói rằng nàng là, “Mảnh
vườn bị khóa kín, hỡi em gái của anh, hôn thê của anh, Em là suối nước
bị rào ngăn, là mạch nước bị niêm phong, chưa hề có ai uống” (câu 4:12,
BD2011). Từ kinh nghiệm của riêng mình, nàng có thể tư vấn cho bạn bè
của mình rằng hãy đi cẩn thận các nước bước của tình yêu và hôn nhân. Ba
lần trong Nhã ca, nàng Su-la-may đề cập đến một nhóm phụ nữ được gọi
là “con gái của Giê-ru-sa-lem” để khuyên họ đừng khơi dậy niềm đam mê
mãnh liệt của tình yêu cho đến thời điểm thích hợp (Nhã ca 2:7; 3:5, 8:4),
đó là, cho đến khi họ thấy mình an toàn trong giao ước thân mật của hôn
nhân, cũng như nàng đã có được.
Lần thứ hai trong bài thơ người tình nhân mời cô dâu của mình hãy đi
theo chàng (Nhã ca 2:10; 4:8). Trước ngày cưới, nàng không thể chấp nhận
lời mời của chàng, nhưng giờ đây chính nàng là người mời chàng đến khu
vườn của nàng (câu 4:16), và chàng sẵn lòng chấp nhận (câu 5:1). Chàng
không chỉ bị thu hút bởi vẻ đẹp của nàng; nàng đã đánh cắp trái tim chàng
(câu 4:9), chàng say sưa trong tình yêu của nàng (câu 4:10), và chàng hân
hoan vì nàng đã thuộc về chàng và không một ai có thể chiếm được nàng,
bây giờ và mãi mãi: “Mảnh vườn bị khóa kín, hỡi em gái của anh, hôn thê
của anh, Em là suối nước bị rào ngăn, là mạch nước bị niêm phong, chưa
hề có ai uống” (câu 4:12). Trong sự kết hợp với người đàn bà hoàn toàn,
chàng thấy mình đã đến được Đất Hứa, là nơi đượm sữa và mật: “Hỡi tân
phụ ta, môi mình nhỏ mật ong xuống, dưới lưỡi mình có mật ong và sữa”
(câu 4:11).
Với những người phải hối tiếc về sự lựa chọn sai lầm của họ trong
việc biểu lộ tình dục của mình, có tin mừng nào cho họ không? Đọc 1
Giăng 1:9 và so sánh với Thi thiên 103:12, Ê-sai 55:7 và Giăng 8:11.
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5. GIỮ GÌN MÓN QUÀ ĐỨC CHÚA TRỜI BAN

Đức Chúa Trời có một mục đích đặc biệt khi Ngài dựng nên loài người,
nam cũng như nữ (Sáng thế Ký 1:26-28). Tuy mỗi người đều được dựng
theo ảnh tượng của Ngài, khi Đức Chúa Trời phán rằng họ sẽ kết hợp
thành “một thịt” trong hôn nhân, là thể hiện sự liên kết như trong Ba Ngôi
Đức Chúa Trời một cách đặc biệt. Mối liên kết giữa người nam và người
nữ cũng để tiếp tục sinh sản thêm một mạng sống mới: một con người mới
phản ảnh ảnh tượng của thiên thượng.
Kinh Thánh có thái độ nào đối với các cách sống tình dục không phù
hợp với kế hoạch của Đấng Tạo Hóa?
Lê-vi Ký 20:7-21 ___________________________________________
Rô-ma 1:24-27 ____________________________________________
1 Cô-rinh-tô 6:9-20 ________________________________________
Kinh thánh không tán thành tất cả những gì làm thay đổi hoặc phá hủy
hình ảnh của Đức Chúa Trời trong loài người. Bằng cách đặt giới hạn cho
những lối thực hành tình dục nào đó, Đức Chúa Trời hướng dẫn dân sự
của Ngài đến đúng mục đích của tình dục. Khi hành vi của con người làm
điều nghịch lại với giới luật của Đức Chúa Trời, thì linh hồn bị kết tội.
Sự chỉ dẫn nào được ban cho các Cơ Đốc nhân mà có liên hệ đến đời sống
tình dục của họ hay là của những người khác trong thế gian sa ngã nầy?
Rô-ma 8:1-14 _____________________________________________
1 Cô-rinh-tô 6:15-20 _______________________________________
2 Cô-rinh-tô 10:5 __________________________________________
Ga-la-ti 5:24 ______________________________________________
Cô-lô-se 3:3-10 ___________________________________________
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23, 24 _____________________________________
Những ai tin Đức Chúa Trời sẽ chờ đợi để được giải phóng khỏi sự trì
kéo của tội lỗi khi Đấng Cơ Đốc tái lâm. Họ chờ đợi trong đức tin, và ý
thức rằng họ phải chết khỏi tội lỗi qua sự chết của Đấng Cơ Đốc nơi thập
tự giá và họ được sống lại trong Ngài qua sự phục sinh của Ngài. Bằng sự
cầu nguyện không thôi, bằng sự tỉnh thức, và bằng quyền năng của Đức
Thánh Linh, họ phải đóng đinh những bản năng tội lỗi để tìm sự vâng
phục nơi Đấng Cơ Đốc trong tư tưởng họ. Họ nhận biết Đức Chúa Trời là
Đấng Tạo Hóa, là Đấng chủ quyền trên thân thể họ và bản năng tình dục
của họ và giao cho Chúa để Ngài dùng họ theo chương trình thiên thượng
của Ngài.
Đức Chúa Trời tha thứ mọi ai biết ăn năn tội mình (1 Giăng 1:9). Phúc
âm giúp những ai trước đây đã phạm những sinh hoạt tội lỗi và dự phần
vào các hoạt động của dục tình, được trở thành một phần của sự thông
công với những tín hữu khác. Bởi vì mức độ sâu đậm mà tội lỗi đã thay đổi
dục tính con người trong nhân loại, một số người có thể không thể từng
trải được sự phục hồi hoàn toàn trong phương diện nầy của kinh nghiệm
con người. Một số khác, thí dụ, có thể chọn một cuộc sống độc thân hơn là
tham gia vào bất kỳ mối quan hệ tình dục nào mà Lời của Đức Chúa Trời
đã cấm đoán.
Là tín hữu của hội thánh, chúng ta có thể hiểu được, chẳng hạn,
những người đồng tính luyến ái? Thái độ của chính họ về khuynh hướng
tình dục của họ ảnh hưởng đến phản ứng của chúng ta như thế nào?
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NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:

“Hôn nhân đã nhận được sự ban phước của Đấng Cơ Đốc, và phải được
xem là một nền tảng thiêng liêng. Tôn giáo thật không phải là để chống
lại các kế hoạch của Chúa. Đức Chúa Trời sắp xếp người nam và người
nữ phải được hiệp một trong hôn nhân, để nâng cao gia đình, để được
đeo mão triều trong danh dự, và để là biểu tượng của gia đình nơi thiên
quốc. Ngay cả khi bắt đầu chức vụ hành đạo của Ngài, Đấng Cơ Đốc đã
ban phước cho một hôn lễ, như Cha Ngài đã thiết lập thánh lễ hôn nhân
đầu tiên trong Vườn Ê-đen. Vì thế Ngài đã mặc nhiên tuyên bố rằng Ngài
sẽ không từ chối sự hiện diện của Ngài trong những hôn lễ, và rằng hôn
nhân, khi kết hợp với sự trong sạch và thánh thiện, chân lý và công chính,
là một trong những phước lành lớn nhất từng được ban cho gia đình nhân
loại.” – Ellen G. White, Daughters of God, trang 180, 181.
Như những bài Nhã ca đã cho chúng ta thấy, tình yêu chăn gối có thể là
một điều diệu kỳ và quý giá trong hôn nhân. Nhưng một mối quan hệ lâu
dài không thể chỉ dựa trên vẻ đẹp bên ngoài và những thú vui thể xác. Cơ
thể chúng ta sẽ già nua và tàn tạ, và cho dầu có thận trọng trong việc ăn
uống kiêng cử, tập thể dục hay phẫu thuật thẩm mỹ, chúng cũng không thể
trẻ trung mỹ miều mãi mãi. Cuộc hôn nhân giữa Sa-lô-môn và nàng Su-lamay là một cuộc hôn nhân một đời, một mối liên hệ của sự cam kết. Ba lần
họ hứa nguyện họ là của nhau (Nhã ca 2:16; 6:3; 7:10). Lần thứ nhất là sự
ý thức họ sẽ thuộc về nhau (so sánh Ê-phê-sô 5:21, 33). Lần thứ hai nàng
đổi sự dè giữ và chấp nhận rằng nàng thuộc về người yêu của nàng (so sánh
Ê-phê-sô 5:22, 23). Lần thứ ba nàng thú nhận rằng người yêu của nàng say
mê nàng (cũng xem Ê-phê-sô 5:24-32). Tình yêu như thế nầy không làm
người yêu nhau sa ngã và kiệt quệ (Nhã ca 8:7) nhưng như là một dấu ấn
triện ràng buộc và không bị sứt mẻ được (Nhã ca 8:6).

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. So sánh cách Sa-lô-môn diễn tả sự toàn vẹn của người vợ mình (Nhã

ca 4:1-5; 6:8; và 7:1-9) với các lời A-đam thốt ra khi thấy Ê-va lần đầu
(Sáng thế Ký 2:23). Các người làm chồng phải xem vợ mình như thế
nào? (Ê-phê-sô 5:28, 29).
2. Có những quan điểm cho rằng Nhã ca nói lên sự tương tự của một
mối tương quan tìm thấy giữa Đức Chúa Trời và dân Ngài, hay là giữa
Đức Chúa Giê-su và hội thánh Ngài. Tuy chúng ta không muốn để
mình suy đoán hay so sánh quá đáng, chúng ta cũng có thể tìm được
vài điều trong mối tương quan giữa hai người yêu nhau tha thiết để so
sánh như là tình yêu chúng ta có cho Chúa và Ngài cho chúng ta là thế
nào? Cũng đọc trong Ê-sai 54:4, 5; Giê-rê-mi 3:14; 2 Cô-rinh-tô 11:2.
3. Đọc Châm ngôn 31:26, Nhã ca 5:16 và Châm ngôn 25:11. Cho biết
tầm quan trọng của việc chúng ta khen ngợi hay gièm pha người phối
ngẫu ảnh hưởng thế nào trong việc bồi đắp hay gây rạn nứt cuộc hôn
nhân của mình? Đọc các câu Kinh Thánh sau đây để làm sáng tỏ hơn:
Gia-cơ 1:26; 3:5-11.
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