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1 Đức Chúa Giê-su lên trên núi Ô-li-ve.

2 Nhưng đến tảng sáng, Ngài trở lại đền thờ; cả dân sự đều đến cùng Ngài, Ngài bèn ngồi
dạy dỗ họ. 3 Bấy giờ, các thầy thông giáo và các người Pha-ri-si dẫn lại cho Ngài một
người đàn bà đã bị bắt đang khi phạm tội tà dâm; họ để người giữa đám đông, 4 mà nói
cùng Đức Chúa Giê-su rằng: Thưa thầy, người đàn bà nầy bị bắt quả tang về tội tà dâm. 5
Vả, trong luật pháp Môi-se có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người
như vậy; – còn thầy, thì nghĩ sao? 6 Họ nói vậy để thử Ngài, hầu cho có thể kiện Ngài.
Nhưng Đức Chúa Giê-su cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. 7 Vì họ cứ hỏi nữa, thì Ngài
ngước lên và phán rằng: Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhứt ném đá vào
người. 8 Rồi Ngài lại cúi xuống cứ viết trên mặt đất. 9 Khi chúng nghe lời đó, thì kế nhau
mà đi ra, những người có tuổi đi trước; Đức Chúa Giê-su ở lại một mình với người đàn bà,
người vẫn đương đứng chính giữa đó. 10 Đức Chúa Giê-su bấy giờ lại ngước lên, không
thấy ai hết, chỉ có người đàn bà, bèn phán rằng: Hỡi mụ kia, những kẻ cáo ngươi ở đâu?
Không ai định tội ngươi sao? 11 Người thưa rằng: Lạy Chúa, không ai hết. Đức Chúa
Giê-su phán rằng: Ta cũng không định tội ngươi; hãy đi, đừng phạm tội nữa.

Bài học:

1. Có hai hạng tội nhân: hạng bị bắt phạm tội công khai và hàng phạm tội nhưng chưa bị bắt.
Mọi người đều là tội nhân đáng chết.

2. Người có tội bị bắt ra trước tòa xã hội loài người bị coi khinh, xấu hổ và bị ném đá đến chết
đúng theo giáo luật. Luật pháp, tôn giáo chỉ bắt bớ, lên án chứ không tha, không cứu được.
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3. Loài người ai cũng phạm tội đáng chết như người đàn bà tà dâm, nhưng những nhà tôn giáo
và người câu nệ luật pháp luôn chạy tội của mình và chỉ chờ tuyên án chết người khác.

4. Niềm hy vọng duy nhất của tội nhân là đến với Chúa, nhờ cậy Chúa bảo vệ. Trước tòa của
Chúa, tội nhân được thông cảm tha thứ, được cơ hội thứ hai: "Ta cũng không định tội người, hãy
đi, đừng tái phạm."

5. "Chẳng còn sự định tội nào cho những kẻ ở trong Chúa Giê-su." Giống như dân Do Thái nhờ
huyết, ngày nay chúng ta cũng nhờ huyết của Chúa Giê-su. "MÁU/Huyết Chúa mầu nhiệm biết
bao..."

6. Có tòa án đời nầy và còn có tòa án đời sau. Tòa án đời nầy bất công nhưng tòa án đời sau
công bằng. Chúa Giê-su được cha giao trọn quyền xét xử loài người. Đời nầy nếu tội nhân
không đến với Chúa, ăn năn tội, xin Chúa tha tội, nhờ Chúa biến đổi, sẽ ứng hầu trước Chúa và
bị phán xét.

Xem 2 Cô-rin-tô 5:10 "Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Ki Tô, hầu
cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác
thịt.

Xin cho chúng con tin cậy, phó thác và vâng lời Chúa suốt đời con Amen.

-----------------------------------------
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