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Chúa đã đến với dân Ngài, nhưng dân Ngài chẳng nhận Ngài.  

Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái 

Ðức Chúa Trời, tức cho những ai tin vào danh Ngài.                                                                                                  

     Giăng 1:11-12 
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Kính thưa QUÝ MỤC SƯ và HỘI THÁNH    
        cùng  QUÝ BẠN ĐỌC                                                  
         

nhân dịp Lễ Kỷ 
Niệm Cứu Chúa Giáng Sinh năm nay - 2020.    Đặc 
san Tin & Sống kỳ nầy đến với Hội Thánh và Bạn 
Đọc chúng tôi cố gắng tiếp tục thực hiện Đặc san 
bằng hình thức Online, vì hoàn cảnh, giữa cơn đại 
dịch Virus Corona 19 vẫn còn đang hoành hành khắp 
nơi, mang đến sự lo âu trong các quốc gia và ảnh 
hưởng sinh hoạt thờ phượng của nhiều Hội Thánh 
trên toàn cầu. Chúng tôi mong ước được chia sẻ 
những khó khăn chung và an ủi Hội Thánh cùng Bạn 
Đọc qua Lời  của Đức Chúa Trời.  

 Nội dung kỳ nầy cũng thêm những chuyên 
mục: Truyền giảng, Tín lý, chuyên đề, và những bài 
thánh nhạc, thơ, văn và truyện ngắn, do các tác giả xa 
gần ở quê nhà và hải ngoại góp phần làm phong phú 
nội dung. Xin chân thành cám ơn các tác giả.  

 Kính mong Quý Mục sư, Các Chấp sự Lãnh 
đạo Hội Thánh giới thiệu và cầu nguyện cho chúng 
tôi, để có thể phát hành tại Quê Nhà và những nơi có 
Người Việt sinh sống (trên trang online và qua báo 
giấy in ấn để phát hành rộng rãi).   

  Chân thành cám ơn Quý vị. 

               
 
 
TM.BAN BIÊN TẬP               
Chủ Bút   
Mục sư Nguyễn văn Đại 
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 Đêm nay xe tuyết nặng quà, 
 Đưa an vui đến mỗi nhà trần gian. 
 
 Vâng! Giáng Sinh là quà cáp kẻ trao người 
nhận, những cảnh ấy có cần thật để tô lên vẻ đẹp cho 
những quan hệ giữa mình với nhau trong mùa lễ. 
Nhưng nếu chỉ có thế thôi thì Giáng Sinh sẽ mất đi ý 
nghĩa thật của nó và dần dà trở thành một gánh nặng 
cho nhau mà thôi. Nên nói đến Giáng Sinh chúng ta 
không chỉ nghĩ đến những cảnh trí, những cánh 
thiệp, những món quà trao gởi, gởi trao thường tình. 
Nhưng phải nghĩ đến một món quà vĩ đại, cao trọng, 
quý hoá hơn mà Đức Chúa Trời đã ban tặng cho 
nhân loại,  
 
 Sứ đồ Giăng trong sách Phúc Âm thứ tư viết: 
“Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi 
Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. 
Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề 
nhận lấy” (Giăng 1:10-11). Đây là hai câu Kinh 
Thánh nghe qua có lẽ khá quen thuộc và cũng có thể 
là quá mới mẻ cho một số người, bảo rằng Chúa đã 
đến thế gian, chỉ tiếc thay con người không nhận 
biết, nên đã để mất đi ý nghĩa tốt đẹp trong ngày lễ 
Giáng Sinh truyền thống đã có từ lâu nay. 
 

  

 
 Lại một mùa Giáng Sinh nữa trở về với toàn 
thể nhân loại, Giáng Sinh về nơi nơi rộn lên niềm 
vui khôn tả, nhất là trong bầu không khí cuối năm 
khi tiết trời thay đổi. Cái lạnh mùa đông có thể khiến 
cây cành trơ trọi, nhưng phải nói Giáng Sinh về thì 
ngay cả những nơi hẻo lánh của xóm làng, đến 
những góc khuất của phố phường cũng đều nhộn 
nhịp, đâu đó vang lên những bản thánh ca mừng 
Giáng Sinh bất hủ cho chúng ta cảm giác nhẹ nhàng, 
ấm áp tràn đầy niềm vui. 
 
 Với tôi, có thể nói Giáng Sinh luôn là một 
mùa lễ đem lại nhiều cảm xúc nhất trong tâm hồn. 
Thời gian này, trên thế giới dù ta đang sống ở đâu 
với hoàn cảnh nào, khắp nơi đều trang hoàng từ nhà 
ra tới đường phố những cảnh trí thật đẹp với nhiều 
ánh đèn màu sáng lung linh. Đâu đâu chúng ta cũng 
thấy sự nô nức hớn hở chuẩn bị đón mừng ngày lễ, 
người người tìm cách mua những món quà đặc biệt 
để trao tặng cho những người thân. 
 
 Có câu chuyện kể về một gia đình nọ, vào 
ngày lễ Giáng Sinh đến giờ mở quà mới phát hiện bị 
thiếu đi một phần của cháu gái, nên tỏ lời hối tiếc và 
nói sẽ mua bù lại thì được bé bảo: “Không sao, vì 
đây có phải là sinh nhật của cháu đâu!” Đúng vậy, 
Giáng Sinh là lễ kỷ niệm Cứu Chúa Giê-su xuống 
thế làm người đi vào đời để đến với chúng ta, vì 
chúng ta và cho mọi chúng ta. Nên đây là một ngày 
phước hạnh, ngày bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ 
nguyên của sự cứu chuộc đem lại niềm tin và hy 
vọng cho mọi người. 
 
 Tiếc thay là có nhiều nơi lễ Giáng Sinh đã 
mất hẳn đi ý nghĩa thật của nó, và biến thành một 
ngày vui chơi, nghỉ ngơi, mua sắm. Để khi nói đến 
lễ Giáng Sinh người ta chỉ còn nghĩ đến cây Noel, 
đến bữa ăn nửa đêm, đến ông già Noel, đến những 
cảnh trí trang hoàng đẹp đẽ, những cánh thiệp chúc 
mừng văn vẻ và những gói quà đắt giá nhận trao 
thôi. Nên có câu: 

Mục sư Ức Chiến Thắng 
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Có câu chuyện kể về một người phụ nữ dắt con nhỏ 
đi mua sắm trong ngày lễ Giáng Sinh, và vì bận rộn 
với công việc nên đến vào lúc siêu thị sắp đóng cửa. 
Chị một tay nắm đứa con, một tay ôm đồ phải vội đi 
qua nhiều gian hàng cho kịp mua tất cả món đồ 
mình cần, nên khi trở về lại đến thang máy là đuối 
cả người. Do đó vừa chen lọt vào bên trong chị liền 
bực dọc kêu lên: “Không biết ai đã khởi xướng nên 
mùa bận rộn này, sao không đem đi bắn cho rồi!” 
Vừa dứt lời thì có một giọng nhỏ nhẹ đáp: “Chị khỏi 
lo, vì Người đã bị đóng đinh rồi!” 
 Khi Chúa phán cùng Áp-ra-ham “hãy ra 
khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà 
đi đến xứ ta chỉ cho” (Sáng Thế Ký 12:1). Người đi 
theo như lời Chúa phán dạy, nên Ngài hứa: “Ta sẽ 
ban cho dòng dõi ngươi đất này!” (Sáng Thế Ký 
12:7a). Tác giả Thi Thiên 135:4 bảo rằng: “Đức Giê
-hô-va đã chọn Gia-cốp cho mình, lấy Y-sơ-ra-ên 
làm cơ nghiệp riêng của Ngài.” Thật vậy, lịch sử 
của Kinh Thánh cho biết là dân tộc Y-sơ-ra-ên đã 
được Đức Chúa Trời chọn làm dân thuộc về Ngài. 
Hơn hai ngàn năm trước đây Chúa Giê-su đã đến xứ 
mình, đến với dân tộc mà Đức Chúa Trời đã chọn 
biệt riêng ra thuộc về Ngài, đáng lẽ họ mở vòng tay 
rộng mở đón chào, nhưng ngược lại họ chối từ Ngài. 
Ngày nay cũng vậy, trong khi thế giới đang tưng 
từng đón chào mùa lễ Giáng Sinh, nhưng họ lại thờ 
ơ đối với Đấng đã làm nên ngày này. 
 

 
 Vào một ngày gần lễ Giáng Sinh của năm 
2008, bé Spencer Kelly 4 tuổi được mẹ dẫn đi siêu 
thị mua sắm quà Giáng Sinh. Khi vào trong siêu thị 
nhìn thấy cảnh những em bé khác đang xếp hàng với 
ba mẹ để được xem và chụp hình với ông già Noel. 
Bé Spencer kéo tay mẹ hỏi: “Xếp hàng ở đâu để 
xem Chúa Giê-su hở mẹ? Giáng Sinh là sinh nhật 
của Chúa mà tại sao mình không nhìn thấy Chúa 
nhiều hơn hở mẹ?” Mẹ của Spencer lấy làm xúc 
động về câu hỏi vô cùng ý nhị của đứa con ngây thơ, 
nên khi về nhà chị kể lại chuyện này cho ông nội của 
cháu. Ông cảm động, đến ngồi trước cây đàn piano 
và viết bài hát “Where’s the Line to See Jesus?”  

 
“Xếp Hàng Ở Đâu Để Xem Chúa Giê-su?” Bài này 
sau đã trở thành một bài hát được nhiều người ưa 
thích trong mùa lễ Giáng Sinh từ đó đến nay. 
  
 Nếu đọc năm sách đầu của Kinh Thánh, 
chúng ta sẽ thấy trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 
14:2, lãnh tụ Môi-se đã nhắc nhở người Y-sơ-ra-ên 
rằng: “Đức Giê-hô-va đã chọn ngươi trong các dân 
trên mặt đất, hầu ngươi làm dân riêng của Ngài.” 
Nên khi thấy Chúa đã đến thế gian và bị họ từ chối, 
Giăng đã chua chát nói lên rằng: “Ngài đã đến trong 
xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy” (Giăng  
1:11). 
 Chúa Giê-su đã đến thế gian với mục đích 
đem nguồn bình an cho những con người bất an, 
niềm hy vọng cho những người đang hụp lặn trong 
tuyệt vọng, tình yêu thương cho những người đang 
cô đơn, ý nghĩa đời sống cho những người đang 
sống trong vô vị, và sự cứu rỗi linh hồn cho những 
người muốn nhận sự sống đời đời nơi thiên đàng sau 
cuộc đời tạm bợ.  
 
 Một hôm có một nhà truyền đạo bước vào 
túp lều nghèo nàn của một phụ nữ để chia sẻ Tin 
Mừng, sau khi nghe người phụ nữ ấy thách thức: 
“Ông nói rằng ông quan tâm đến chúng tôi và chỉ 
muốn giúp đỡ, nhưng ông chỉ đến thăm như thế này 
thì dễ quá. Ông có dám đưa cả gia đình của ông từ  
chỗ sạch sẽ sang trọng ấy, đến tại đây sống với 
chúng tôi trong cảnh nghèo thiếu, tật bệnh và đau 
khổ này không?” Nhà truyền đạo trả lời: “Tôi không  
làm được việc ấy, nhưng chính Chúa Giê-su đã từng 
từ thiên đàng vinh quang vào chốn khổ đau này, và 
hơn thế nữa, Chúa đã chịu hy sinh, chịu trừng phạt 
thay cho mỗi chúng ta. Khi bà tin Chúa chính là lúc 
Chúa vào túp lều nghèo nàn này của bà.” 
 
 Thưa bạn, sự vào đời của Chúa Cứu Thế   
Giê-su đã khiến thiên đàng reo vui và nhân loại ra đi 
tìm Ngài để thờ lạy. Khi Chúa Cứu Thế Giê-su 
giáng sinh tại Bết-lê-hem, ngoài các gã chăn chiên đi 
tìm thờ lạy Ngài, còn có những nhà hiền triết từ 
Ðông phương thấy ngôi sao lạ xuất hiện trên nền 
trời, biết rằng có một vị Cứu Tinh ra đời, nên từ 
Ðông phương xa xôi ra đi tìm kiếm, tỏ lòng tôn 
sùng, thờ lạy. Và hơn 20 thế kỷ nay, hàng tỉ người 
cũng đã đi tìm Ngài. Trong số đó có cả các vua 
chúa, các triết gia, các nhà khoa học, các nhà thông 
thái, những tướng cướp, những tội nhân, những kẻ 
rượu chè, cờ bạc say sưa, nghiện ngập. Nhiều tầng 
lớp trong xã hội loài người không phân biệt giai cấp 
trắng đen vàng đỏ, lùn thấp sang hèn đã đến tìm thờ 
lạy Chúa và đã được Ngài biến đổi hoàn toàn. 
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 Chúa Giê-su đã thật sự đến, đi vào đời ở giữa 

chúng ta mang niềm tin hy vọng cho mọi người. Do 

đó Giáng Sinh là thời điểm quan trọng, vì qua sự 

giáng thế làm người của Chúa mà xưa nay cuộc đời 

của nhiều người được thay đổi. Nên hôm nay, xin 

mời bạn hãy đến với Chúa để kinh nghiệm được tình 

yêu thương có một không hai của Ngài, một kinh 

nghiệm mà chúng ta không thể nào diễn tả cho đủ 

bằng lời, mà chỉ có được qua niềm tin của mình đối 

với Chúa. Khi bạn tin nhận Chúa, đi theo Chúa và để 

Chúa ngự vào lòng, thì lúc ấy cuộc đời của bạn sẽ 

bắt đầu thật sự kinh nghiệm được những gì mà 

chúng tôi trình bày ở đây. Cảm ơn rất nhiều! 

Mục sư Ức Chiến Thắng 

 

 Do đó, Giáng Sinh là thời điểm không phải 

để chúng ta chỉ lo bận rộn với những món quà Giáng 

Sinh mang tính chất hình thức bên ngoài, nhưng 

phải là giây phút thiêng liêng và quý báu nhất để 

chúng ta suy ngẫm về tình yêu và sự hy sinh cao quý 

của Chúa Cứu Thế Giê-su. Thật vậy, trung tâm điểm 

của Giáng Sinh chính là Ngài đã đến thế gian, trở 

nên một người đem tin mừng cứu rỗi cho muôn dân, 

đây là hành động hy sinh cao cả nhất mà Ðức Chúa 

Trời đã thể hiện tình yêu của Ngài cho nhân loại. 

 Nên xưa nay biết bao nhiêu người đã đi tìm 

thờ phượng Chúa, tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của 

đời sống mình, và đã được quyền phép Ðức Chúa 

Trời biến đổi cuộc đời từ tối tăm qua sáng láng, từ 

địa vị hư mất diệt vong đến địa vị làm con cái của 

Ðức Chúa Trời, thừa hưởng sự sống vĩnh cửu của 

Ngài. Nên hôm nay tôi xin mời bạn đến với Ðấng 

mà sự giáng sinh của Ngài, đã được tiên tri Ðức 

Chúa Trời báo trước cả bảy trăm năm. Trong đêm 

Ngài giáng sinh thì cả thiên đàng reo vui, và rồi khi 

tại thế Ngài đã chứng minh cho mọi người thấy lời 

tiên tri của Ê-sai đã thật sự nói đúng về mình. Vì 

chính Ngài, và chỉ mình Ngài thôi mới có thể xứng 

đáng để mang danh hiệu là “Ðấng Lạ Lùng, Ðấng 

Mưu Luận, Ðức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Ðời 

Ðời, Chúa Bình An” được! 
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thánh đồ trong trận chiến Ha-ma-ghê-đôn để tiêu  
diệt những Antichrist chống lại người Do Thái.    
Lúc ấy, Ngài sẽ thành lập Vương Quốc của Ngài 
trên trái đất trong thời gian 1000 năm, còn được gọi 
là 1000 năm bình an. 
 Có 3 điểm chúng ta cần biết tại sao Đức 
Chúa Giêsu phải đến thế gian? 
 
I. CON NGƯỜI LÀ VẬT THỌ TẠO  
   THEO HÌNH ẢNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI 
 
 Ai trong chúng ta nếu có đọc Kinh Thánh thì 
cũng hiểu được câu chuyện của A-đam và Ê-va. A-
đam và Ê-va là hai người (nhân loại) đầu tiên được 
Đức Chúa Trời tạo dựng trên quả địa cầu nầy. Hai 
ông bà đã được Đức Chúa Trời dựng nên cách đặc 
biệt, không giống như bất cứ tạo vật nào trên thế 
giới nầy. Tất cả những tạo vật trên thế gian nầy, 
Ngài dựng nên bằng tiếng phán của Ngài theo như 
Sáng Thế Ký 1:6-7: 
 “Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có một 
khoảng không ở giữa nước đặng phân rẽ nước cách 
với nước.(b) Ngài làm nên khoảng không, phân rẽ 
nước ở dưới khoảng không cách với nước ở trên 
khoảng không; thì có như vậy.” 
 Sáng thế ký 1:11 “Đức Chúa Trời lại phán 
rằng: Đất phải sanh cây cỏ; cỏ kết hột giống, cây 
trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong 
mình trên đất; thì có như vậy.” 
 Đức Chúa Trời phán có cây cỏ thì có như 
vậy. Chẵng hạn Ngài dựng nên các loài động vật 
khác như gà, chó, ngựa, voi, … Bởi qua lời phán của 
Ngài thì tất cả các loài thú và vật nuôi đều hiện diện 
ngay lập tức trên đất này. Hay nói một cách khác, 
Đức Chúa Trời chỉ phán bằng lời nói của Ngài thì tất 
cả mọi vật trên đất đều có như vậy. 
 Tuy nhiên đối với việc tạo dựng con người 
thì là trường hợp đặc biệt, không phải qua lời phán 
của Ngài, nhưng được Ngài trực tiếp làm nên từ bụi 
đất. Như vua Đa vít nói Ngài dựng nên con người 
cách đáng sợ và lạ lùng. Thi-thiên 139:14 a “Tôi 
cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ 
lùng.”  
 Sáng Thế Ký đoạn 1:26-31; 2:7 đã mô tả 
cách Đức Chúa Trời dựng nên loài người khác hơn 
bất cứ loài thọ tạo nào trên đất nầy. 
 Sáng 1:26 “Đức Chúa Trời phán rằng: 
Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và 
theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim 
trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và 
khắp cả đất.(c)  Câu 27 “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.” 

  Đức Chúa Giêsu Christ đã đến thế gian lần 
thứ nhất cách đây 2020 năm với hình hài là một hài 
nhi nằm trong máng cỏ. Ngài đã chịu khổ và chịu 
chết trên thập tự giá để cứu nhân loại để làm ứng 
nghiệm lời mặc khải của Đức Chúa Trời sau khi loài 
người đã phạm tội. Sáng thế ký 3:15 “Ta sẽ làm cho 
mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi 
người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu 
mầy,còn mầy sẽ cắn gót chân người.”. Ngài sai Con 
Ngài là Đức Chúa Giêsu đến thế gian để giải phóng 
con người khỏi tội lỗi đã phạm cùng Đức Chúa Trời. 
 Chính vì lẽ đó, Chúa Giêsu đã đến thế gian “Ngài 
đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận 
lấy.” Giăng 1:11,  
 Dân Do Thái đã khước Ngài. Nhưng ai tin 
nhận Ngài thì sẽ nhận được sự cứu rỗi và sự sống 
đời đời như Lời Ngài phán trong Giăng 1:12  
“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền 
phép trở nên con cái Đức Chúa Trời,là ban cho 
những kẻ tin danh Ngài” 
 Và theo sách Tin Lành Giăng 3:18 “Ai tin 
Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã 
bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức 
Chúa Trời”.      
 Đức Chúa Giêsu hứa với chúng ta rằng Ngài 
sẽ trở lại thế gian lần thứ hai với tư cách là Một Vị 
Vua đầy Uy Quyền đến nơi không trung để cất lên 
những người nào tin Ngài làm Cứu Chúa của đời 
mình, tiếp rước họ vào nước Thiên Đàng và sống 
đời đời với Ngài như đã được chép trong 1 Tê-sa-lô-
ni-ca 4:16-18 (Sự tái lâm ẩn nhiên) 
 Tuy nhiên, trong sự trở lại lần thứ hai nầy 
vào giai đoạn hai (Sự tái lâm hiển nhiên) Đức Chúa 
Giêsu từ không trung sẽ đến trên đất cùng muôn vàn  

Mục sư Trần Văn Trọng 
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 A-đam và Ê-va đã thật sự sống trong khu 
vườn phước hạnh đầy ắp hoa quả quanh năm để vui 
hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, Ngài cũng đặt ở giữa 
khu vườn hai cây đặc biệt, một cây biết điều thiện và 
điều ác, và một cây sự sống. Đức Chúa Trời cũng 
căn dặn hai người theo Sáng thế ký 2:16-17 có chép: 
“con được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; 
17 nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề 
ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.”  
 Điểm đặc biệt ở đây, Đức Chúa Trời là Đấng 
yêu thương chăm sóc  ông A-đam và bà Ê-va và đến 
trò chuyện với ông bà hằng ngày. Hai người sống 
trong vườn địa đàng rất phước hạnh, vui vẻ, không 
hề sợ hãi và lo lắng vì có sự bảo vệ và chăm sóc của 
Đức Chúa Trời. Thật ra, Chúa đặt cây sự sống và 
cây biết điều thiện và điều ác là muốn thử lòng hai 
ông bà để biết họ có trung tín vâng lời và bước đi 
với Ngài hay không? 
 Bỗng nhiên, trong vườn địa đàng lúc đó Sa-
tan (có bản thể thù nghịch với Đức Chúa Trời) xuất 
hiện.  Hắn đội lốt con rắn đến cám dỗ Ê-va ăn trái 
cây biết điều thiện và điều ác mà Đức Chúa Trời đã 
cấm họ không được động đến. 
 Thoạt đầu, bà Ê-va đã từ chối thẳng thừng và 
trả lời rằng: “Đức Chúa Trời ban cho chúng tôi khu 
vườn nầy và Ngài phán bảo chúng tôi có thể ăn tất 
cả trái cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện 
và điều ác thì con đừng động đến. Nếu con không 
vâng lời Ta, con ăn thì chắc con sẽ chết. (Sáng thế 
ký 2:17) 
 Nhưng ma quỷ rất khôn lanh và xảo quyệt. 
Nó nói với bà Êva rằng nếu bà ăn trái cây đó thì sẽ 
không chết đâu, nhưng khi bà ăn thì mắt của bà sẽ 
mở ra biết điều thiện và điều ác giống như Chúa 
vậy. Những lời dụ dỗ của con rắn làm cho bà cứ mãi 
suy nghĩ về trái cây mà Chúa cấm mình ăn. Ngước 
nhìn trái cấm nầy cứ đập vào mắt bà và khiến bà liên 
tưởng đến những lời đường mật của con rắn. Bà   
thấy trái cây nầy “lại ăn ngon, đẹp mắt và quí vì mở 
trí khôn” (Sáng 3:6) Bà nghĩ rằng trái cây nầy rất 
đặc biệt nên Đức Chúa Trời cấm mình ăn. Nếu ăn 
loại trái cây này sẽ khiến cho mắt bà mở ra và biết 
điều thiện và điều ác giống như Đức Chúa Trời.  

(d) 28 Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và 
phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy 
dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị 
loài cá dưới biển,loài chim trên trời cùng các vật 
sống hành động trên mặt đất.  
  
Cách Đức Chúa Trời dựng nên con người  
  
 Sáng Thế Ký 2:7 7 “Giê-hô-va Đức Chúa 
Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí 
vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh” 
 Trước tiên, Ngài lấy bụi đất nắn nên hình 
người giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời, 
nhưng vẫn chưa có sự sống. Ngài dùng quyền năng 
hà sinh khí vào lổ mũi, thì con người liền trở nên 
loài sanh linh. Ngài tạo nên con người gồm có 3 
phần: xác, linh và hồn.  Chúng ta phân biệt giữa loài 
người và loài vật chung quy có hai điểm tương đồng 
và một điểm khác biệt. 
 Loài vật chỉ có hai điểm: thể xác và hồn. 
 Con người có ba điểm: Thể xác, hồn và linh. 
 Con vật khi chết là hết, nhưng con người có 
điểm khác biệt là “linh”. Phần linh nầy có liên hệ 
với Đấng Tạo Hóa và nó trở nên bất diệt.  
 Do đó, phần “Linh” của của con người là 
trường tồn mãi mãi. Truyền Đạo 12: 7 đã đề cập đến 
điều nầy: “và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, 
và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã 
ban nó.” Khi một con người chết, phần “Linh” của 
người đó vẫn còn sống, và sẽ đi đến một trong hai 
nơi: Hoặc là Thiên đàng hay là Địa ngục! 
 
II. SỰ SA NGÃ CỦA LOÀI NGƯỜI 
 
 Khi Đức Chúa Trời dựng nên A-đam và Ê-
va, Ngài ban cho hai  người một nơi ở tốt nhất trên 
địa cầu lúc bấy giờ, gọi là vườn địa đàng. 
 Sáng thế ký 2: 8-9 “Đoạn, Giê-hô-va Đức 
Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng 
Đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. 9 
Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ 
cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon; giữa vườn lại có 
cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác.” 
 Đức Chúa Trời dựng nên khu vườn nầy thật 
tốt đẹp với nhiều loại cây ăn trái để cho ông A-đam 
và bà Ê-va sinh sống và tận hưởng. Ngài cũng đặt kỳ 
vọng ở tương lai nơi hai ông bà là thay Ngài chăm 
sóc khu vườn địa đàng và quản trị mọi loài vật trên 
đất mà Ngài đã dựng nên.  
      Sáng thế ký 2: 15-17 “Giê-hô-va Đức Chúa Trời 
đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ 
vườn. Rồi,Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: 
Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong 
vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì 
chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.”  
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IV. CHÚA SẼ ĐẾN THẾ GIAN LẦN THỨ HAI 
 Đức Chúa Giêsu sẽ đến thế gian lần thứ hai 
không như Hài Nhi nằm trong máng cỏ nữa, nhưng 
Ngài đến lần nầy như Một Vị Vua Uy Quyền xuất hiện 
trên không trung để cất Hội Thánh ra khỏi thế giới như 
trong sách  1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:15-18 đã chép. 
 Nhưng thế giới vẫn chưa kết thúc. Sau khi Hội 
Thánh Chúa được cất lên không trung, tiếp theo đó là 
bảy năm đại nạn xảy ra trên đất làm cho những người 
không tin Chúa Giêsu sẽ gánh chịu đau khổ trong cơn 
thạnh nộ của Chúa. Sách Khải Huyền cho biết thời kỳ 
nầy Chúa cho phép bảy bát thạnh nộ được đổ xuống 
thế gian làm cho mọi dân trên thế giới phải chịu nhiều 
đau khổ. Đây cũng là trận chiến xảy ra tại Ha-ma-ghê-
đôn. Nhiều lực lượng trên thế giới sẽ kéo quân đội đến 
bao vây và tấn công dân Do Thái. Đây cũng là lúc Đức 
Chúa Giêsu sẽ giáng lâm trên núi Ô-li-ve để tiêu diệt 
mọi thế lực gian ác và giải phóng đất nước Y-sơ-ra-ên. 
Lúc bấy giờ, chính Chúa Giêsu sẽ thiết lập Vương 
quốc 1000 năm bình an trên đất. Và chúng ta là những 
người đã tin Chúa sẽ cùng với Ngài cai trị thế giới 
trong vương quốc ngàn năm này. 
 Sau thời gian 1000 năm bình an trên đất kết 
thúc, Kinh Thánh cho chúng ta biết, Chúa sẽ lập lại 
trời mới, đất mớinhu7 được mô tả trong Khải Huyền 
đoạn 21:1 “Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời 
thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng 
không còn nữa.”  
 
Kết Luận  Kính thưa Quý vị 
 Chúng ta đọc một quyển sách, hay xem một bộ 
phim đều gồm có ba phần: mở đầu, diễn tiến và kết 
thúc. Chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng 
“THE END”. Chúa đã tạo nên thế giới này rồi đến một 
ngày không xa Ngài sẽ chấm dứt nó. Việc Đức Chúa 
Trời kết thúc thế gian được Kinh Thánh bày tỏ rõ rang 
trong sách Khải Huyền. Ngày Đức Chúa Giêsu Christ 
sẽ hiện ra để ban sự cứu rỗi cho những kẻ chờ đợi 
Ngài được viết trong Hê-bơ-rơ 9:28b 
 “Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để 
cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho những 
kẻ chờ đợi Ngài.” 
 Lời Chúa trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:18 khích lệ 
con cái Chúa là những người tin Ngài hãy vững lòng, 
tỉnh thức, chờ đợi ngày Chúa Giêsu sẽ tái lâm trong 
nay mai, để cất chúng ta lên không trung gặp Chúa và 
sống đời đời phước hạnh với Ngài. Amen! 
           Mục sư Trần Văn Trọng 

 Thế rồi Ê va đã xiêu lòng và bị mắc mưu bởi 
con rắn Satan. Bà đã hái trái cấm ăn và cũng đưa 
cho chồng là ông A-đam cùng ăn nữa. Họ đã quên đi 
lời dạy của Thiên Chúa phán với hai ông bà là “Vì 
một mai ngươi ăn chắc sẽ chết”. 
 Thế là ông A-đam và bà Ê-va đã làm một 
điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời, họ không vâng 
theo lời Ngài phán dạy.  Sau khi phạm tội, Chúa 
phán với Ê-va rằng: “Ta sẽ thêm điều cực khổ bội 
phần trong cơn thai nghén, ngươi sẽ chịu đau đớn 
mỗi khi sanh con. . . “Chúa phán cùng A-đam rằng: 
“Vì ngươi nghe theo lời vợ ăn trái cây ta dặn kông 
nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi 
phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà 
ăn” (Sáng 3:16-19).  
 Sau đó, A-đam và Ê-va bị đuổi ra khỏi vườn 
phước hạnh (Sáng 3:14).  
 
III.CHÚA ĐÃ ĐẾN THẾ GIAN LẦN THỨ NHẤT 
 
 Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian lần thứ nhất 
với hình hài là một hài nhi nằm trong máng cỏ và Ngài 
lớn lên với nhiều đau khổ trong dân Ngài. Ngài giải 
bày về thiên đàng phước hạnh. Ngài tuyên bố rõ ràng 
mục đích Ngài đến thế gian là để giải phóng loài người 
khỏi tội lỗi xuất phát từ thời A Đam và Ê-Va. Nhưng 
những nhà lãnh đạo Do Thái không tin Ngài là Cứu 
Chúa (Đấng Mê-si) của nhân loại. Dù Ngài làm rất 
nhiều phép lạ, chữa lành nhiều tật bệnh. Ngay cả Ngài 
đã gọi người chết sống lại, phán truyền cơn bão phải 
dừng lại mà không một người nào ở trần gian có thể 
làm được giống như Ngài đã làm. Vì Ngài là Con Trời, 
và Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể làm Người, như 
Giăng 1:10-11 (KTHD)có chép: 
  “Chúa đã đến thăm thế giới do chính Ngài 
sáng tạo, nhưng thế giới không nhận biết Ngài. Chúa 
Cứu Thế đã sống giữa lòng dân tộc, nhưng dân tộc 
Chúa khước từ Ngài.”  
 Thật Cứu Chúa Giêsu đã đến thế gian nhưng 
nhân loại đã khước từ Ngài cho đến ngày nay, ma quỷ 
vẫn làm mờ mắt người Do Thái để họ không nhận biết 
Đấng Mê-si đã đến thế gian rồi. 
 Giăng 1:1 “Ngôi-Lời ở thế-gian, và thế-gian 
đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế-gian chẳng từng nhìn 
biết Ngài.  Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình 
chẳng hề nhận lấy.”  
 Như trong Giăng 1:12, Ngài thông báo cho loài 
người trên thế gian biết về chính Ngài là Đấng Mê-si. 
Ngài đã đến thế gian để thi hành sự Cứu Rỗi. Ai tin sẽ 
được cứu: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban 
cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban 
cho những kẻ tin danh Ngài”.    
 Hiện nay, những người đã tin nhận Chúa Giêsu 
là Đấng Cứu Thế trên khắp thế giới đã thờ phượng 
Ngài. Đặc biệt, họ đang chờ đón Chúa Giêsu tái lâm, 
nghĩa là đến trong thế gian nầy lần thứ hai, để cất họ ra 
khỏi thế gian như lời Ngài đã hứa, được chép trong 
1Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-18.  
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 Hơn 2000 năm về trước, Chúa Cứu Thế Giê-
su đã giáng thế với chương trình vĩ đại tràn đầy 
hồng ân nhằm cứu rỗi nhân loại khỏi bóng tối của 
tội lỗi và sự hình phạt của sự chết đời đời. Vâng, 
chính Ngài đã vào đời để tìm và cứu những con 
người hư mất, nhưng Ngài cũng đã thực hiện nhiều 
phép lạ trong chức vụ tại thế hầu bày tỏ quyền năng 
và sự vinh quang của Ngài. Vì thế, khi Chúa Giê-su 
đã đến một làng và tìm “thấy một người mù từ thuở 
sinh ra” (Giăng 9:1).  Sau đó, “Ngài nhổ nước bọt 
xuống đất hòa bùn, rồi bôi vào mắt người mù và 
bảo: "Hãy đến rửa ở ao Si-lô-am (Si-lô-am có nghĩa 
là "được sai đi)". Vì vậy người ấy đi ra ao, rửa, rồi 
trở lại thì được thấy rõ.” (Giăng 9:6-7).   
 Khi Chúa Giê-su đi đến thành phải đi qua miền 
giáp ranh giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê, “Khi 
Ngài vào một làng kia, có mười người phung ra đón. 
Họ đứng đàng xa, lên tiếng kêu xin: "Lạy Thầy Giê-su, 
xin thương xót chúng con!" Thấy vậy, Ngài bảo: "Hãy 
đi trình diện với các thầy tế lễ!" Khi họ đang đi, thì 
được sạch bệnh phung. Một người trong nhóm thấy 
mình được chữa lành, quay lại, lớn tiếng tôn vinh Đức 
Chúa Trời, rồi sấp mặt nơi chân Đức Giê-su mà cảm 
tạ Ngài; đó là một người Sa-ma-ri.” (Lu-ca 17:13-16). 
Chúa Giê-su đặt nghi vấn rằng tại sao mười người 
phung được chữa lành mà tại sao lại chỉ có một người 
cảm tạ Ngài.   
 Có bao giờ chúng ta suy niệm về sự tương 
quan giữa những vật thể và khoa học, sự vật hữu hình 
và vô hình, hay con người và Thượng Đế. Chúng ta 
hãy cùng nhau suy gẫm:   
           “Muốn nhìn vi khuẩn phải để gần kiếng hiển vi.   
 Muốn được sưởi ấm phải đến gần lửa.   
 Muốn trở nên trọn lành hãy “đến gần Đức 
Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 10:1).   
 Muốn Chúa đến gần chúng ta, “Hãy đến gần 
Đức Chúa Trời” (Gia-cơ 4:8).   
 Muốn cứu tội nhân, Chúa Giê-su đã đến thế 
gian để cứu chuộc nhân loại (Giăng 3:16).”       
 Chúa đã đến để “tìm và cứu kẻ bị hư mất” (Lu
-ca 19:10).        
           Trở về với quan điểm của Thánh Kinh, mục 
đích nhập thể của Chúa Giê-su đã được Kinh Thánh 
giải bày câu chuyện Giáng Sinh cách thông suốt nhưng 
thần hựu, và thể hiện qua Hài Nhi Giê-su nhỏ bé và 
đầy huyền nhiệm trong ý tưởng Thần Học.   
 
I.CHÚA GIÊSU VÀO ĐỜI                    
  ĐỂ TÌM NGƯỜI BỊ HƯ MẤT                         
       
 A) Chúa Giêsu đã đến thế gian để tìm kiếm những 
con người  tội lỗi và hư  mất (Rô-ma 3:23)                                                                         
 “Vì Con Người đã đến, tìm và cứu kẻ bị hư 
mất.” (Lu-ca 19:10). “Ta không đến để kêu gọi người 
công chính, nhưng để kêu gọi những người tội lỗi ăn 
năn." (Lu-ca 5:32).                      
     Xa-chê đến tìm Chúa hay Chúa Giê-su tìm Xa-chê?   

  
 “Ngôi Lời đã giáng thế làm người, cư ngụ 
giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý. Chúng 
tôi đã tận mắt chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, là 
vinh quang của Con Một đến từ Cha” (Giăng 1:14).              
 
 “Điều vẫn có từ ban đầu, điều chúng tôi đã 
nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã 
chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã sờ về Ngôi Lời sự 
sống (the word of life)” (1 Giăng 1:1).   
 
          Bài Thánh Ca “Ngài Đã Đến” mô tả về một 
tình yêu thiên thượng và hi sinh mà Thiên Chúa 
dành cho nhân loại qua sự nhập thể nhằm cứu vớt 
những linh hồn hư mất giữa thế gian lầm than.    
 “Một đêm đông Giê-xu hạ sinh, Người sinh 
ra trong nơi cô quán thô sơ nghèo nàn. Màn sương 
khuya, buốt lạnh cô liêu. Người hạ sinh vui mang 
kiếp sống đau thương triền miên. Người không mang 
cao sang, mang nhung gấm xuống nơi dương trần. 
Người không mang thương đau mang gươm giáo 
đến cho nhân loại. Người đem theo thương yêu cho 
thế giới chết trong hư vong, Người đã đến với thế 
gian lầm than.”   
 … Rồi thu đông êm đềm trôi qua, Người hi 
sinh ra đi để chết đau thương nhục hình. Người đem 
cho nhân loại tình yêu mà nhân gian ôi sao mang 
đến cho Người niềm đau. Vì yêu mang bao đớn đau, 
Người treo thân trên thập hình. Vì yêu từng dòng 
huyết đổ ra cho muôn người. Người chết cho nhân 
thế này. Tình yêu ôi sao lớn lao. Tình yêu này ôi sao 
vời cao. Vì ai Người gánh lấy đớn đau vô hình, Vì 
thế nhân Người đã đến dương gian.”   
 

 

Mục sư Ngô Việt Tân 
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C) “Đây là lời đáng tin nhận hoàn toàn: Chúa Cứu 
Thế Giê-xu đã đến trần gian để cứu người tội lỗi, 
mà ta nặng tội nhất.” (1 Ti-mô-thê 1:15).   
 
D) “Đó là việc tốt và đẹp lòng Đức Chúa Trời, 
Đấng cứu rỗi chúng ta. Ngài muốn cho mọi người 
được cứu rỗi và đạt đến sự hiểu biết chân lý. Vì chỉ 
có một Đức Chúa Trời và một Đấng Trung Gian 
giữa Đức Chúa Trời và nhân loại, là Chúa Cứu Thế 
Giê-su, cũng là người. Ngài đã hiến chính mạng 
sống mình làm giá cứu chuộc mọi người. Lời chứng 
này được công bố đúng kỳ hạn” (1 Ti-mô-thê 2:3-6). 
 
E) “Ta đã đến làm ánh sáng cho thế gian để những 
ai tin Ta không còn ở trong tối tăm nữa!” (Giăng 
12:46).                                      
 
F) “Đức Chúa Giêsu đáp: “Ta là đường đi, chân lý 
và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với 
Cha.” (Giăng 14:6).                                                                                                         
 
G) “Không có sự cứu rỗi trong một ai khác cả, vì 
dưới trời không có Danh nào khác được ban cho 
loài người để chúng ta phải nhờ Danh ấy mà được 
cứu.” (Công vụ 4:12).   
 
III.CHÚA GIÊSU VÀO ĐỜI  
      ĐỂ PHỤC VỤ CON NGƯỜI   
 
A)“Đã là Thầy là Chúa mà Ta còn rửa chân cho các 
con, thì chính các con cũng phải rửa chân cho nhau. 
Ta đã làm như vậy cốt để làm gương cho các con 
noi theo. Thật vậy, Ta bảo các con: Tớ không hơn 
chủ, sứ giả không hơn người sai phái mình. Các con 
biết những điều này và đem ra thực hành thì được 
phước.” (Giăng 13:14-17).   
 
B) “Nhưng giữa vòng các con thì không phải vậy, vì 
ai muốn làm lớn phải làm tôi tớ các con. Còn ai 
muốn làm đầu trong các con, thì phải làm nô lệ cho 
mọi người.Vì Con Người đã đến không phải để được 
phục vụ nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống 
mình làm giá chuộc nhiều người." (Mác 10:43-45).   

 
B) Chúa Giê-su đã đến thế gian để nhập thể như 
con người vả ở giữa con người.   
 
   “Chúa đã đến trong nước Ngài mà dân Ngài 
không nghênh tiếp, nhưng những ai tiếp nhận Ngài, 
nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở 
nên con Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:11-12). 
   
 “Ngôi Lời đã giáng thế làm người, cư ngụ 
giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý. Chúng 
tôi đã tận mắt chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, là 
vinh quang của Con Một đến từ Cha.” (Giăng 1:14).   
 
C) Chúa Giê-su đến tìm kiếm tội nhân hết lòng 
muốn nhận sự sống vĩnh phúc.   
 
 “Đức Giê-su đáp: "Thật vậy, Ta bảo các 
người: Các người tìm Ta chẳng phải vì đã chứng 
kiến các dấu lạ nhưng chỉ vì được bánh ăn no nê! 27 
Đừng khổ vì miếng ăn hay hư nát nhưng vì thức ăn 
còn đến sự sống vĩnh phúc mà Con Người sẽ ban 
cho các người. Đức Chúa Trời là Cha đã ấn chứng 
cho Người!" (Giăng 6:26-27).   
  
 Chúng ta muốn tìm gặp Chúa với động lực, 
thái độ hay mục đích gì?   
 Khi nhìn thấy tận mắt Chúa Giê-su đã làm 
nhiều phép lạ như là hóa bánh cho 5000 người ăn, và 
 “Khi đã thấy phép lạ Ngài làm, người ta bảo 
nhau: "Người nầy chính là vị tiên tri, Đấng phải đến 
thế gian." (Giăng 6:14).  
 
D) Chúa Giê-su đến tìm kiếm tội nhân hết lòng 
muốn gặp Ngài.   
 “Ta yêu những người yêu mến ta Và những 
ai tìm kiếm ta sẽ tìm được.” (Châm ngôn 8:17).   
 “Các ngươi sẽ tìm kiếm Ta và gặp được, khi 
các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng." (Giê-rê-mi  29:13).    
 “Vì mọi người đều đã phạm tội, hụt mất vinh 
quang của Đức Chúa Trời,” (Rô-ma 3:23).   
 
II.CHÚA GIÊ-SU VÀO ĐỜI                
    ĐỂ CỨU NGƯỜI BỊ HƯ MẤT   
 
A) “Nếu ai nghe lời Ta mà không vâng giữ, thì 
không phải Ta kết án kẻ ấy, vì Ta đến không phải để 
kết án, nhưng để cứu vớt thế gian.” (Giăng 12:47).    
 
B) “Đang khi ông suy tính như vậy, một thiên sứ của 
Chúa hiện đến trong giấc mộng và bảo: "Này Giô-
sép, con cháu Đa-vít, đừng ngại cưới Ma-ri làm vợ 
vì thai nàng đang mang là bởi Đức Thánh Linh.  
Nàng sẽ sinh một trai, hãy đặt tên là Giê-su, vì Ngài 
sẽ cứu dân tộc mình thoát khỏi tội lỗi." (Ma-thi-ơ 
1:20-21).   
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F) Chúa đến thế gian để ban sự sống vĩnh phúc.                                                                               
“Chính Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, người 
nào ăn bánh nầy sẽ sống đời đời. Và bánh mà Ta sẽ 
ban để loài người được sống chính là thân xác 
Ta." (Giăng 6:51).                                              
 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, 
đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nhận 
Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống 
vĩnh phúc… Ai tin Đức Con hẳn khỏi bị kết án, 
nhưng ai không tin thì đã bị lên án rồi vì chẳng chịu 
tin nhận Con Một của Đức Chúa Trời.” (Giăng 
3:16,18).   
 
       Mục Đích Chúa Giêsu Vào Đời là:  
 * Để Tìm Người Bị Hư Mất.                        
 * Để Cứu Người Bị Hư Mất.   
 * Để Phục Vụ Con Người.   
 * Để Đem Tin Mừng Cho Nhân Loại.   
                              
           Lời Kinh Thánh chép “Ngôi Lời đã giáng thế 
làm người, cư ngụ giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng 
và chân lý.  Chúng tôi đã tận mắt chiêm ngưỡng 
vinh quang Ngài, là vinh quang của Con Một đến từ 
Cha” (Giăng 1:14).      
 Danh xưng của Chúa Cứu Thế là “Em-ma-nu
-ên, Nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” (Ma
-thi-ơ 1:23b).    
          Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta có thể tự hỏi rằng:        
 Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta nghiã là gì?   
Làm sao chúng ta nhận biết hay cảm nhận sự hiện 
hữu của Chúa trong đời sống của chúng ta?  Những 
dấu chỉ nào giúp chúng ta nhận thức rằng Chúa 
đang quan sát, lắng nghe, chăm sóc, ban bình an, 
bảo vệ, và tuôn tràn ơn phước thiêng liêng cho con 
dân yêu dấu của Ngài?     
 
          Kinh Thánh minh chứng rằng Thiên Chúa là 
Đấng Tự Hữu, Hằng Hữu, An-pha và Ô-mê-ga luôn 
thương yêu, chăm sóc và tuôn tràn nhiều ơn phước 
thiêng liêng cho những người kính yêu Ngài. Quả 
thật, “Ngài không ở xa mỗi người trong chúng 
ta.” (Công vụ 17:27).   
 * Chúa ở cùng những người kính yêu và 
vâng giữ lời của Ngài (Giăng 14:23).   
 * Chúa ở cùng những người “sống trong đức 
tin nơi Con ĐứcChúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và 
hiến chính mình Ngài.” (Ga-la-ti 2:20).   
 * Chúa ở cùng và bảo vệ cũng như ban bình 
an cho con dân Ngài (1 Sử ký 22:17-19).   
 * Chúa ở cùng con dân Ngài trong lời cầu 
thay (Rô-ma 8:26).   
 * Chúa luôn ở cùng con dân Ngài và hứa 
rằng “Ta không bao giờ lià con chẳng bao giờ bỏ 
con.” (Hê-bơ-rơ 13:5b).   

 
C)“Mọi điều anh em làm, hãy làm trong tình yêu 
thương.” (1 Cô-rinh-tô 16:14).   
 
D)“Thưa anh chị em, về phần anh chị em đã được 
kêu gọi để hưởng tự do thì đừng lấy tự do làm dịp 
tiện thỏa mãn tính xác thịt. Nhưng hãy lấy tình yêu 
thương phục vụ  lẫn nhau.” (Ga-la-ti 5:13).   
 
4. CHÚA GIÊ-SU ĐẾN THẾ GIAN            
    ĐỂ ĐEM TIN MỪNG CHO NHÂN LOẠI  
 
A) Chúa đem đến niềm vui lớn cho muôn dân.                                                                                                    
 “Thiên sứ bảo: "Đừng sợ! Vì này tôi báo cho 
các anh một Tin Mừng, một niềm vui lớn cũng là Tin 
Mừng cho mọi người. Hôm nay, tại thành Đa-vít, 
một Đấng Cứu Thế vừa giáng sinh cho các anh. 
Ngài là Chúa Cứu Thế, là Chúa.” (Lu-ca 2:10-11).     
 
B)Chúa Giê-su đến thế gian để làm chứng                      
cho chân lý.                                                                                              
 “Đức Giê-su đáp: "Chính quan vừa bảo Ta 
là vua. Ta sinh ra và đến thế gian này nhằm mục 
đích làm chứng cho chân lý. Ai thuộc về chân lý thì 
nghe theo tiếng Ta." (Giăng 18:37).   
 
C) Chúa Giê-su đến thế gian để ban sự bình an.                                                                                                   
 “Vì chính Ngài là sự hòa bình của chúng ta. 
Qua thân xác mình, Ngài kết hợp hai khối dân tộc 
làm một, phá tan mối hận thù như bức tường ngăn 
cách đôi bên, hủy bỏ Kinh Luật với các điều răn, 
giáo điều, để từ hai dân tộc tạo nên một dân mới 
trong Ngài, như thế tạo lập sự hòa hiệp. Qua thập tự 
giá, trong một phần thân thể duy nhất, Chúa Cứu 
Thế đã diệt hận thù giữa đôi bên, đem giải hòa cả 
hai với Đức Chúa Trời. Ngài đến loan báo tin mừng 
về sự hòa bình cho anh chị em là những người trước 
kia vốn xa cách, cùng cho những kẻ ở gần. Vì qua 
Chúa Cứu Thế, chúng ta cả đôi bên đều được đến 
với Cha, cùng trong một Thánh Linh” (Ê-phê-sô 
2:14-18).   
 
D)Chúa Giê-su đến thế gian để ban sự sống sung 
mãn.                                                                                                          
 “Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt; 
còn Ta đã đến để chiên được sống và sống sung 
mãn.” (Giăng 10:10).   
 
E) Chúa đến thế gian để tiêu diệt kẻ thống trị sự 
chết.                                                                                                     
 “Như thế, vì con cái dự phần vào huyết và 
thịt nên Ngài cũng dự phần như vậy, để khi chịu chết 
Ngài có thể tiêu diệt kẻ thống trị sự chết là quỷ 
vương” (Hê-bơ-rơ 2:14).   
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 “Hãy tìm kiếm CHÚA đang khi mình có thể 
gặp được, Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Kẻ ác 
hãy từ bỏ đường lối mình, Người bất chính hãy từ bỏ ý 
tưởng mình. Hãy trở lại cùng CHÚA vì Ngài thương 
xót ngươi, Hãy đến cùng Đức Chúa Trời vì Ngài tha 
thứ dồi dào” (I-sa 55:6-7).   
 
 Những ai chưa nhận được ơn cứu rỗi của Chúa 
Cứu Thế Giê-su, hãy tìm kiếm ơn thương xót của 
Chúa, và kêu cầu cùng Ngài.   
 
 Những ai đang sống trong con đường tội lỗi, 
lối sống sa đọa, và vô vọng, hãy từ bỏ dục vọng và ý 
tưởng gian ác, mà hãy đến cùng Chúa yêu thương để 
nhận ơn tha thứ của Ngài.   
 
            “Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến 
nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nhận Đấng ấy 
sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh 
phúc.” (Giăng 3:16).   
 
 Mục Sư Ngô Việt Tân 
 FACEBOOK.COM/SACHTINLANH 

  
 * Chúa luôn ở cùng con dân Ngài và hứa 
rằng không ai hay điều gì “có thể phân rẽ chúng ta 
khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Chúa 
Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:38-39).   
 * Chúa luôn ở cùng con dân Ngài bởi con 
mắt và tai của Ngài theo dõi (Thánh thi 34:15).   
 * Chúa đang hành động ở trong lòng của 
con dân Ngài (Phi-líp 2:13).   
 * Chúa luôn và mãi mãi “hằng ở cùng các 
con luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:20).        
 
  Chúa Giê-su đến thế gian vì yêu thương nhân 
loại. Ngài muốn ban sự sống vĩnh cửu cho những ai 
mở lòng tin nhận Ngài làm Cứu Chúa.   
 Trong sách I-sa 55:6-7 ghi chép rằng Chúa 
kêu gọi con dân của Ngài:   
 “Hãy tìm kiếm CHÚA đang khi mình có thể 
gặp được. Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Kẻ ác 
hãy từ bỏ đường lối mình. Người bất chính hãy từ bỏ 
ý tưởng mình. Hãy trở lại cùng CHÚA vì Ngài 
thương xót ngươi. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời vì 
Ngài tha thứ dồi dào.”   

 

 

 

Lá xanh chen với lá vàng. 

Đời người gió thoảng trăng tàn. Về đây 

Mà nghe nội cỏ ngàn cây, 

Lặng yên đếm tháng năm xây mộng đời. 

Nghìn năm vật đổi sao dời, 

Duy tình yêu Chúa muôn đời không phai! 

Hôm qua, nay đến ngày mai, 

Dẫu cho vàng lá, bên Ngài thiên thu. 

 

Lưỡng Quảng 



Đặc san TIN & SỐNG Online  14

 

 

 

Kính thưa quý Mục Sư và toàn thể quý Hội Thánh, 

 Thay cho Liên Hội Tin Lành Báp-tít Việt Nam Bắc Mỹ, trước hết tôi xin có lời chào thăm đến tất cả. 

Sau nữa thay cho Ban Chấp Hành Liên Hội, tôi xin kêu gọi quý Mục Sư và toàn thể con dân Chúa cầu nguyện 

cùng góp phần cứu trợ cho bão lụt tại Miền Trung. 

 Theo tin tức cho biết là mưa lũ từ ngày 6 đến hết ngày 18 tháng 10 tại các tỉnh Miền Trung cướp đi 84 

sinh mạng, 38 người mất tích, khoảng 52.933 nhà bị ngập và 461.627 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. 

Lũ lụt Miền Trung năm 2020 được xem là một đợt lũ lụt lịch sử mới, thuộc về cấp bậc thiên tai nguy hiểm 

nhất của Việt Nam.  

 Đợt bão lũ lụt này bắt đầu từ đêm ngày 6 rạng sáng ngày 7 tháng 10 năm 2020, tập trung chủ yếu ở các 

tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế của Bắc Trung Bộ, một phần Nam Trung Bộ gồm Đà 

Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. 

 Trong đêm 17 tháng 10 rạng sáng 18 tháng 10, nhiều nơi ở khu vực Đông Hà, Quảng Trị cũng bị ngập 

nặng và cô lập. Người dân đã lên mạng kêu cứu trong vô vọng. Nhiều gia đình có trẻ con, người già và người 

bệnh bị mắc kẹt, không có xuồng hay cano trong tình trạng nước vẫn tiếp tục lên cao. Còn ở một số địa 

phương tại tỉnh Quảng Bình, nước lũ đã rút để lại cho người dân là khung cảnh tan hoang, tài sản bị hư hỏng, 

cuốn trôi, bùn đất bám đầy nhà cửa. Hiện một số nơi vẫn còn ngập chìm trong nước lũ. 

 

Thương cho hoàn cảnh của đồng bào chúng ta tại Việt Nam nói chung, và các Hội Thánh cùng quý con dân 

Chúa đang bị trong vùng lũ lụt nói trên. Xin quý Mục Sư và Đại Diện quý Hội Thánh kêu gọi quý con dân 

Chúa đóng góp tài chánh để có thể cứu trợ cho những nạn nhân đang trong tình trạng màn trời chiếu đát, đói 

khổ do lũ lụt trên làm thiệt hại. Tiền cứu trợ xin quý vị gởi đến Tổng Thủ Quỹ của Liên Hội là:  

 

Mục Sư Nguyễn Việt Hùng 

Tồng Thủ Quỹ 

26614 High St. 

Damascus, MD 20812 

 

Trên tấm check xin đề:  

“Vietnamese National Baptist Fellowship” hoặc 

 “VNBF”. Xin ghi Cứu Trợ Bão Lụt Miền Trung. 

 

*Lời Tòa Soạn: Đang khi chúng tôi viết tin nầy 

thì tại Quê Nhà cơn bảo thứ 12 rồi 13 đã ồ ạt tiến 

vào Miền Trung. Nhiều Hội Thánh nhà thờ bị sập, 

một số Tín hữu bị vùi lấp trong nạn đất núi sạt lỡ, nhiều người trong cảnh màn trời chiếu đất, đói và lạnh. 

 

LIÊN HỘI TIN LÀNH BÁP-TÍT VIỆT NAM BẮC MỸ  

VIETNAMESE BAPTIST UNION OF NORTH AMERICA 

422 Tree Swallow Drive Pensacola, Florida 32503  

 (850) 292-2602 (C) – chienthanguc@gmail.com  
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BÃO  

SALLY 
Tại  

HOA KỲ 
 

 

          Con đường thành phố Pensacola, Florida 
ngập đầy nước vào ngày Thứ Tư 16 tháng 9, 2020. 
 Bão Sally đã đem đến sự thiệt hại cho thành 
phố Pensacola và vùng phụ cận rất nhiều. Con 
đường bị ngập nước, các cây lớn ngã xuống chắn 
ngang trên đường đi và nhà người dân ở. Những 
ngày qua hầu hết các cơ sở làm ăn, nhà hàng bị 
đóng cửa. Nhiều cây xăng bị đóng cửa và rất nhiều 
nơi đèn đường không hoạt động được vì cúp điện. 
Nhiều gia đình đã không có điện và ống nước bị vỡ 
từ chiều Thứ Ba tới giờ mà vẫn chưa có khôi phục 
trở lại, nên sinh hoạt trong nhà khó khăn.  
 Xin quý Mục Sư và Hội Thánh nhớ tiếp tục 
cầu nguyện cho Pensacola và những thành phố lân 
cận, cùng vùng Đông Nam Hoa Kỳ.   
 Thành thật cảm ơn nhiều. Xin Chúa chúc 
phước cho tất cả. 
 Kính chào, 
 Mục Sư Ức Chiến Thắng 
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Pensacola, ngày 6 tháng 5 năm 2020  
 
Kính thưa quý Mục Sư và Đại Diện Hội Thánh,   
 
 Xưa nay vào khoảng thời gian này của mỗi 
năm là lúc mà Liên Hội của chúng ta bận rộn nhất, 
các cơ quan và các ban ngành trong Liên Hội bận 
rộn chuẩn bị cho chương trình tổ chức, các Hội 
Thánh thì hăm hở chờ ngày đến tham dự Đại Hội 
được tổ chức hằng năm. Nhưng năm nay thì tình 
hình lại khác hẳn vì đại dịch vi-rút corona đang gây 
lo sợ và chết chóc cho toàn thế giới.    
 Tin mới nhất hôm nay, Thứ Tư 6 tháng 5 
năm 2020 là đại dịch corona đã lây lan đến 212 
quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới. Vi-rút này 
phát xuất từ Vũ Hán một thành phố lớn nhất ở tỉnh 
Hồ Bắc và là thành phố đông dân nhất ở miền 
Trung Trung Quốc. Dù người ta chưa biết chính xác 
những gì đã xảy ra tại đây với dân cư ở trong thành 
phố này, nhưng cho tới nay vi-rút đã lây lan đến 
nhiều nơi khiến cho 3,811,272 người bị nhiễm bệnh 
và 264,042 người chết trên toàn thế giới.   
 Riêng tại Hoa Kỳ đã có 1,257,156 người bị 
nhiễm bệnh và 74,142 người chết. Sự việc này đã 
khiến cho chính phủ liên bang và các tiểu bang phải 
ban hành lệnh đóng cửa các cơ sở làm ăn và bắt 
buộc người dân phải ở nhà trong hơn một tháng 
nay. Thứ Hai 4 tháng 5 vừa rồi một số thành phố và 
tiểu bang đã cho phép mở cửa trở lại từng phần, chứ 
không cho tất cả. Do đó, một quan toà ở Dallas đã 
ra lệnh phạt tù 7 ngày và phạt tiền 7,000 USD vào 
Thứ Ba vừa rồi cho một chủ tiệm hớt tóc, vì đã mở 
cửa lại trái với lệnh của tiểu bang.    
 Chúng ta đang sống trong một giai đoạn khó 
khăn của lịch sử, không những đối với Hội Thánh 
mà là cho toàn thể xã hội bên ngoài ở Hoa Kỳ và thế 
giới. Nên trước hết chúng ta phải cầu nguyện nhiều, 
vì như lời Chúa phán trong II Sử Ký 7:14 rằng:  
 “Và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng 
danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt 
ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ 
nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai 
vạ.”  

TÂM THƯ 

    CHỦ TỊCH 

 

 Cảm ơn Chúa là trong những ngày qua tôi 
thấy con dân Chúa ở nhiều nơi đã đáp theo tiếng gọi 
ấy mà cầu nguyện, họ không chỉ cầu nguyện mà đã 
dốc đổ trong sự cầu nguyện.    
 Trong thời gian qua tôi cũng đã nhiều lần 
cùng với nhiều lãnh đạo tôn giáo gọi vào cầu 
nguyện với Toà Bạch Ốc, tôi cũng có cầu nguyện với 
các lãnh đạo tinh thần của Cộng Đồng Người Mỹ 
Châu Á Thái Bình Dương, các lãnh đạo của Ban 
Điều Hành Giáo Hội Báp-tít Nam Phương (SBC Ex-
ecutive Committee).     
 Cách đây khoảng một tháng thì chúng tôi có 
cầu nguyện với quý Mục Sư trong Liên Hội Tin Lành 
Báp-tít Việt Nam Bắc Mỹ. Cảm ơn Chúa là đã có 
những Mục Sư từ một số tiểu bang và nước Canada 
gọi vào. Chúng tôi vừa họp Ban Chấp Hành Liên 
Hội và đồng ý là sẽ mời quý Mục Sư trong Liên Hội 
Tin Lành Báp-tít cầu nguyện với nhau mỗi tháng hai 
lần vào những Thứ Bảy của tuần lễ thứ 2 và thứ 4 
mỗi tháng theo thời giờ như sau:               
 
 Pacific Time 8:00 AM  
 Mountain Time 9:00 AM     
 Central Time 10:00 AM  
 Eastern Time 11:00 AM   
  
 Tôi sẽ gởi ZOOM MEETING ra để mời quý 
Mục Sư vào cầu nguyện. Đây là thời điểm chúng ta 
cần cầu nguyện với nhau nhiều nhất.  
 Chương trình Đại Hội năm nay đã dời lại 
qua năm 2021, nên các chức vụ trong Ban Chấp 
Hành Liên Hội và Ban Chấp Hành các Liên Đoàn 
Nam Giới – Phụ Nữ và Thanh Niên sẽ tiếp tục làm 
việc cho tới năm tới. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý 
vị và Hội Thánh biết khi có những thông tin mới, 
cũng như sẽ thông báo về nơi tổ chức Đại Hội 2021 
sau khi Ban Yểm Trợ nói chuyện với khách sạn. 
Chúng tôi sẽ từ từ cho thêm những thông tin vào 
website của Liên Hội, giờ thì đang trong tiến trình 
cho Niên Giám lên website. Khi xong rồi quý vị có 
thể thấy những thông tin nào của tiều bang hoặc 
thành phố của mình chưa cập nhật thì báo cho 
chúng tôi biết.      
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 Chúng tôi cũng suy    

 nghĩ đến nếu như tình 

 hình cho phép, nghĩa là 

 sau cơn đại dịch này đi 

 qua Liên Hội sẽ tổ chức 

Chương Trình Dưỡng Linh hầu chúng ta có dịp 

thông công với nhau lại.   

 Ngày mai, Thứ Năm 7 tháng 5 năm 2020 

tôi sẽ họp với Cơ Quan Truyền Giáo Bắc Mỹ 

(North American Mission Board) vào lúc 8 giờ 

sáng giờ Central Time, và trong những ngày tới 

tôi sẽ nói chuyện với Asian Church Mobilization 

Strategist of International Mission Board (đây 

là một bộ phận của Cơ Quan Truyền Giáo Quốc 

Ngoại).     

 Trong những ngày qua tôi cũng giúp Ban 

Điều Hanh của Giáo Hội Báp-tít Nam Phương 

một số việc khi họ trực tiếp yêu cầu.   

 Sáng ngày mai, Thứ Năm 7 tháng 5 Ban 

Chấp Hành Liên Hội sẽ nhóm qua ZOOM 

MEETING vào lúc 10 giờ Central Time với các 

cơ quan và Liên Hội ban ngành để trao đổi 

thông tin và cùng cầu nguyện cho nhau.  

 Ngày mai, Thứ Năm 7 tháng 5 cũng là 

Ngày Cầu Nguyện Quốc Gia, xin quý tôi con 

Chúa theo dõi chương trình cầu nguyện ở tại địa 

phương cũng như của quốc gia để cùng cầu 

nguyện.      

 Toà Bạch Ốc cũng có chương trình cầu 

nguyện vào lúc 4 giờ chiều Eastern Time với 

Tổng Thống Donald Trump. Quý vị cũng có thể 

vào website của Toà Bạch Ốc là: 

www.whitehouse.gov/live để theo dõi và cùng 

cầu nguyện.      

 Xin quý Mục Sư và Đại Diện quý Hội 

Thánh nhớ cho chúng tôi biết những nhu cầu 

của Hội Thánh địa phương để cùng cầu nguyện 

và tìm cách giúp đỡ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. 

 Hãy nhớ cầu nguyện cho nhau trong giai 

đoạn đặc biệt này. Cầu xin Chúa luôn gìn giữ và 

ban phước cho quý Mục Sư, Gia Đình và Hội 

Thánh.      

 Kính chào trong Chúa,    

 Mục Sư Ức Chiến Thắng – Chủ Tịch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hùng vĩ quá Trời cao khoe dấu lạ 

Ngây thơ nằm êm ã chốn chuồng chiên 

Xa thăm thẳm sao Trời soi thế hạ 

Báo Tin Lành thức giấc điệp triền miên! 

 

Xa mút mắt chân trời loan lỗ máu! 

Giữa bao la xương trắng cẩn non sông.  

Vượt tất cả thời gian đem mối Đạo 

Thu không gian nhỏ hẹp, đổi thay lòng. 

 

Hư không cả. Nghĩa gì bao vật chất? 

Vững muôn đời cao ngất nghĩa thương yêu! 

Vẫn tồn tại, vĩnh hằng không hư mất 

Với Hòa Bình, Hỹ Duyệt, lẽ cao siêu. 

 

Nguồn hy vọng đất hồn xanh mầm sống 

Niềm đắng cay sự chết hết quyền năng. 

Tìm cứu vớt những cuộc đời lạc lõng! 

Chúa xuống đời! Bạn đã biết hay chăng? 

 

Thiên Quang 
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Tôi muốn khóc, nhìn quê hương bão lụt, 

Cửa nhà bay, mái sụp đổ tan tành. 

Nhìn những người, ngồi trên mái nhà tranh, 

Bị lũ cuốn, đang giơ tay cầu cứu! 

Tôi muốn khóc, nhìn theo dòng nước lũ, 

Bao gia tài, bao súc vật cuốn trôi. 

Đất sạt lở, bao kẻ chết chôn vùi, 

Giữa đổ nát chưa tìm ra thân xác. 

Tôi muốn khóc, nhìn miền Trung tan nát, 

Bão nầy đi, bão khác tiếp liên hồi. 

Mất mát nầy, hư hại khác không thôi, 

Nỗi đau khổ, vẫn triền miên không ngớt. 

Tôi muốn khóc, cảm thương nỗi cơ cực, 

Của dân mình giữa tan nát bi ai. 

Bao đời qua, chống chọi với thiên tai, 

Vẫn tiếp diễn đến bao giờ chấm dứt. 

Tôi muốn khóc, như Giê-rê-mi thổn thức,  

Cho dân mình giữa bao cảnh tang thương. 

Bao chiến tranh, bao dịch lệ, tai ương, 

Bị đày ải trong niềm đau tủi nhục. 

Chúa đã khóc, khi bạn thân ngã gục,  

Nằm trong mồ, hôi hám bốn ngày đêm.  

Lòng xót thương Ngài kêu gọi bằng tên, 

Người sống lại trong quyền năng thánh đức.  

 

 Đức Chúa Giêsu khóc. (Giăng 11:35)  

Trong đêm tối, còn niềm tin chân phúc, 

Trong bão bùng, còn ánh sáng vươn lên. 

Trong khổ đau, thương xót Chúa vững bền, 

Trong mất mát, còn tin yêu an ủi. 

Con yên lặng, ăn năn trong tro bụi, 

Cho chính mình, cho dân tộc, quê hương. 

Con cúi đầu, khẩn nguyện Chúa xót thương, 

Xin tha thứ ban linh ân cứu rỗi. 

Ân sủng Chúa không bao giờ thay đổi, 

Vượt trên ngàn bão tố với phong ba.  

Quê hương con nhận lãnh ơn thứ tha, 

Vui cảm tạ, bên Thái Bình lặng sóng. 

THANH HỮU 

Tháng 11 năm 2020 

________________ 

Giê-rê-mi 9:1 
 Giăng 11:35 
Giăng 11: 17 
Giăng 11:43-44 
Mác 4: 39    

https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/42/11:35
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3/ Số trận động đất lớn xảy ra ở những vùng đông dân 

cư và gây nhiều thiệt hại sinh mạng cũng như vật chất 

cũng gia tăng.    

 Hiện nay mỗi năm có khoảng 68,509 trân 

động đất từ 4.00 trở lên. Mỗi ngày có khoảng 248 

trận động đất xảy ra. Từ đầu năm cho đến ngày 28 

tháng 5 năm 2020 đã có khoảng 849 trận động đất từ 

4.00 trở lên. 

     Nếu chúng ta dùng năm 1948 là năm quốc gia 

Israel được tái lập làm dấu mốc cho thời đại cuối 

cùng, chúng ta sẽ thấy trong số 10 trận động đất lớn 

nhất có đến 7 trận đã xảy ra sau năm 1948.  Trong số 

7 trận động đất lớn kia thì có đến 5 trận có chỉ số địa 

chấn ký lên đến 9.0. Năm trận động đất lớn có chỉ số 

địa chấn ký trên 9.0 đã xảy ra sau năm 1948 là những 

trận động đất ở Chile vào năm 1960, Alaska 1964, 

Sumatra 2004, Kamchatka 1952, Nhật Bản  2011. 

    Từ năm 2000 đến nay đã có đến 275 trận động 

đất ở mức độ 7.0 trở lên.  

    Hiện nay nhiều nhà địa chất nghiên cứu về 

động đất cho biết: 

1/ Các đường nứt của vỏ địa cầu tại vùng California 

chạy dài từ nam California lên đến Alaska;  

2/ Đường nứt tại vùng đông nam Iran lên phía tây bắc 

Iraq. 

3/ Đường nứt dọc theo nam bắc từ Phi-luật-tân lên 

Đài Loan và dọc theo Nhật Bản.  

 

NHỮNG TRẬN ĐỘNG ĐẤT TRÊN THẾ GIỚI 

 

 Để trả lời câu hỏi “có dấu hiệu gì báo trước 

ngày thầy quang lâm và kỳ tận thế?” (Mat 24:3 )  

Đức Chúa Giê-su đã nêu lên một số những dấu hiệu 

và động đất là một trong những dấu hiệu kia.  

    Động đất là một biến cố thiên nhiên xảy ra 

thường xuyên trên quả đất từ xưa đến nay; làm sao 

chúng ta xác nhận được những trận động đất trong 

thời kỳ hiện nay chính là những trận động đất Chúa 

Giê-su đã nói đến.  

    Trước hết chúng ta phải xác nhận rằng những 

lời tiên báo của Chúa Giê-su (năm 32 SCN) về sự sụp 

đổ của đền thờ Đức Chúa Trời ở Giê-ru-sa-lem đã 

hoàn toàn ứng nghiệm vào năm 70 SCN. Vì thế 

chúng ta cần cảnh tỉnh nếu những trận động đất trong 

thời đại này mang nhiều đặc điểm phù hợp với những 

dấu hiệu khác trong thời đại cuối cùng này. 

    Trong lịch sử thế giới nhiều trận động đất đã 

xảy ra trên thế giới nhưng đa số đều nhỏ và không 

gây thiệt hại nhiều về sinh mạng cũng như vật chất. 

Nhưng chúng ta cần quan sát về một số điều như sau: 

 

1/ Số trận động đất xảy ra trên thế giới ngày một 

nhiều hơn so với những thế kỷ trước. 

2/ Số trận động đất lớn được địa chấn ký ghi nhận từ 

4.00 trở lên cũng gia tăng đáng kể. 

Mục sư Trần Đào 
Mục sư Trần Đào 

CHUYÊN ĐỀ 
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 Là tôi con của Chúa Cứu Thế Giê-su, chúng 

ta nên làm gì để đáp ứng lại lời kêu gọi của Chúa? 

 

1/ Hãy để thì giờ tĩnh nguyện mỗi ngày để giữ mối 

tương giao thân thiết với Chúa. 

 

2/ Hãy mở nhóm nhỏ hay tham gia học Kinh Thánh-

cầu nguyện với một nhóm nhỏ. Các bạn có thể sử 

dụng sách Những Dấu Hiệu Báo Trước Thời Chúa 

Quang Lâm và Kỳ Tận Thế để học. 

 

3/ Hãy bắt đầu cầu nguyện cho một người ngoại mà 

bạn biết. Xin Chúa mở mắt tâm linh cho họ để họ 

thấy, hiểu Phúc Âm cứu rỗi của Chúa. Sau đó, tặng 

cho họ sách Những Dấu Hiệu Báo Trước Thời Chúa 

Quang Lâm và Kỳ Tận Thế và làm chứng cho họ. 

 Muốn thật hết lòng. 

                                        

                                                 Mục sư Trần Đào 

 

 Đây là những vùng rất có thể sẽ xảy ra 

những trận động đất vĩ đại chưa từng thấy trên thế 

giới (trên 9.0 địa chấn ký). Điều đáng sợ nhất là 

những vùng này hiện nay đều là những vùng dân cư 

đông đúc và nhiều nhà cao ốc, vì thế sự thiệt hại về 

cả sinh mạng lẫn vật chất sẽ rất cao.   

 Báo Sunday Express  ngày 16-4-2018  đăng 

tin cảnh báo đường nứt của vỏ trái đất được gọi là 

“vòng đai lửa” đang ở bên bờ vực để tạo ra những 

trận động đất lớn lao và nguy hiểm thế giới chưa 

từng thấy. 

    Hiện nay thế hệ chúng ta đang chứng kiến 

rất nhiều trận động đất lớn đang xảy ra cùng với 

nhiều dấu hiệu khác về thời đại cuối cùng. Như thế 

rất có thể đây là những trận động đất mà Chúa Cứu 

Thế Giê-su đã nói đến.    

 Vậy, “Hãy luôn luôn cảnh giác và cầu 

nguyện để các con có năng lực thoát khỏi mọi điều 

sắp xảy ra và trình diện trước mặt Con Người (Chúa 

Cứu Thế).” (Lu-ca 21:36) 

Đang đứng trong tiệm tạp hoá của trạm xăng, lớ ngớ kiếm mua nhớt xe mà nhớt xe có rất 

nhiều loại, mình lại hổng rành. P hỏi bà nhân viên đứng thu ngân thì bà nói “ Xe bà xài nhớt gì 

bà biết chứ sao hỏi tui”.� Nên sẵn tiện kế bên có chú nhân viên trạm xăng mặc áo xanh, mình 

liền hỏi nhờ. Chú ấy năng nổ giúp đỡ, cùng mình chạy ra bãi đậu xe, xem kĩ xe mình thuộc dòng 

gì để mua loại nhớt phù hợp. Xong chú phụ mình mở nắp máy xe, đổ nhớt vào.  

Vừa xong, mình cảm ơn rối rít rồi lên xe chuẩn bị lái đi.  Thấy chú ấy trở vào tiệm tạp hoá, lại 

trở ra ... bước lên xe của chú ... đậu sát bên xe mình. Trong xe có ông cụ già, mình đoán hơn 80 

tuổi đang ngồi đợi. Lúc này mình mới té ngửa, chú ấy tuy mặc áo xanh nhưng nhìn kĩ không 

phải đồng phục nhân viên tram xăng . Chú đi cùng người cha già, chợt hiểu mình làm phiền 

ông cụ đã phải ngồi đợi trong xe hơn 10 phút giữa thời tiết oi bức, điều đó làm mình vừa áy 

náy vừa xúc động!  Lái xe trên đường về trong niềm vui vì rất cảm kích lòng tốt của chú ấy.       

P chợt nhớ Lời Chúa dạy rằng: “Vậy, đương lúc có dịp tiện hãy làm điều thiện cho mọi 

người.” (Ga-la-ti 6:10), rồi P thầm nghĩ “Hỏng biết chú ấy có phải là một Cơ Đốc Nhân không 

nhỉ?”            Tú Phương 
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 Một điềm báo quan trọng về ngày tận thế 
mà nhân loại trong thế kỷ 21 thấy rõ ràng trước 
mắt, đó là dân Do Thái vốn bị lưu lạc trên khắp 
thế giới được trở về xứ sở lập quốc sau ngót 
2.000 năm lưu vong. Đức Chúa Giê-su đã bảo 
trước bằng một ám chỉ rằng: 
 “Hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc 
nhành non lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa 
hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi 
điều ấy, khá biết rằng Con Người gần đến, Ngài 
đương ở trước cửa.” Ma-thi-ơ 24: 32-33 “Cây 
vả” vừa ám chỉ những điềm báo mà Đức Chúa 
Giê-su vừa nói ở Ma-thi-ơ đoạn 24 như Christ 
giả, tiên tri giả xuất hiện, chiến tranh, đói kém, 
động đất, mất mùa, ôn dịch, nhiều người sa vào 
chước cám dỗ, tội ác gia tăng, Tin lành giảng ra 
khắp đất mà cũng vừa ám chỉ về dân Do Thái 
khắp nơi trong thiên hạ lũ lượt trở về cố quốc 
trên xứ sở của họ, như những nhành vả vừa mới 
đâm lá non ra, báo hiệu mùa hạ sắp tới, tức ngày 
tận thế gần kề. Khi nào thấy biến cố này xảy ra, 
Đức Chúa Giê-su cho hay rằng Ngài sắp tái lâm 
thực hiện giai đoạn đầu của ngày tận thế vậy. 
 
 Trong khoảng thời gian 70 năm dân Do 
Thái bị lưu đày ở Babylone khởi đầu vào năm 
602 TC, Đức Chúa Trời đã dấy lên hai nhà tiên 
tri quan trọng là Đaniên và Êxêchiên lo chăm sóc 
dân sự Ngài. Hai tiên tri ấy được mặc khải nói 
tiên tri về số phận của dân Do Thái và của các 
chính thể ngoại bang trên thế giới cho đến ngày 
tận cùng của nhân loại. Đaniên nói tiên tri về các 
đế quốc tuần tự dấy lên và sụp đổ, trong khi 
Êxêchiên nói đặc biệt nói dân tộc Do Thái bị lưu 
lạc, bị đàn áp và sau cùng được trở về lập quốc 
tại xứ sở của họ. 
 
 Họ đã trải qua thời kỳ nộ lệ 70 năm, theo 
lịch sử, trừ ra thời kỳ lưu đày 70 năm, dân tộc 
Do Thái được an cư lạc nghiệp trên vùng đất hứa  

 
mà Đức Chúa Trời ban cho họ gần 1.500 năm. Nhưng 
từ khi chối bỏ Đấng Mêsia, tức Đấng Cứu Thế ngự 
đến trên quê hương họ. "Người đã đến trong xứ mình, 
song dân mình không hề nhận lấy"...(Êsai 53) Họ hô 
hào đóng đinh Đức Chúa Giê-su trên thập tự giá mà 
còn thề thốt: 
 “Xin huyết người nầy đổ trên chúng tôi và con 
cháu chúng tôi!” (Mathiơ 27:25), kết quả là sau đó họ 
bị đế quốc La-mã làm cho tan lạc khắp mọi nơi trên 
thế giới trong một thời gian ngót 2.000 năm, như 
những kẻ lang thang vô định, không quê hương, 
không tổ quốc.  
 Họ bị áp bức, bắt bớ sỉ nhục, đàn áp dã man, 
bị thảm hại nhục nhã và tủi hổ, bị chết chóc đọa đày, 
chưa có dân tộc nào khổ như dân tộc Do Thái.           
Holocaust là thảm họa lớn nhất của dân tộc Do Thái 
xảy ra vào cuối những năm 1930 trong Thế Chiến II, 
khi 6 triệu người Do Thái trên khắp châu Âu bị đưa 
vào các trại tập trung của Phát xít Đức và bị giết hại 
bằng hơi ngạt. Năm 1933, Adolf Hitler trở thành quốc 
trưởng Đức và sau đó quốc gia này rất nhanh chóng 
mở rộng chương trình bài Do Thái. Họ quả là đống 
xương khô giữa đồng trũng trong con mắt của nhà 
tiên tri Êxêchiên. Do những cuộc nổi dậy chống đế 
quốc La-mã năm 70 SC, dân Do Thái bị nghiêm cấm 
không được vào Giêrusalem sinh sống, bất tuân sẽ bị 
xử tử. Kể từ đó khởi đầu cho những cuộc lưu lạc bỏ 
xứ ra đi. Mãi cho đến sau thế chiến thứ I, họ mới thật 
sự lìa tổ quốc trên hành trình tha hương vô định.  
 Nhưng theo dị tượng của tiên tri Êxêchiên 
đoạn 37:4-8 lời tiên tri cho biết tình cảnh của dân Do 
Thái sắp được biến đổi nhiều. Bàn tay nhơn từ của 
Đức Chúa Trời giơ ra can thiệp dân tuyển của Ngài. 
Đức Chúa Trời đã bảo nói tiên tri về sự hồi sinh của 
một dân tộc vốn bị tha hương, đọa đày và tàn diệt 
trước kẻ tàn bạo dã man. Đây là lời tiên tri dọn đường 
cho thời kỳ lập quốc của dân tộc Do Thái. 
 Phong trào Si-ôn được thành lập tại Thụy Sĩ 
năm 1891 nhằm vận động cho dân Do Thái có một 
quốc gia tại Palestine được công pháp quốc tế thừa  

ISRAEL  

   Hồ Galilê  

XÃ LUẬN 
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người con cõng cha xuống, đi bộ khoảng 40 thước, 
người con khẻ nói: “Cha ơi, chúng ta đang ở tại đất 
hứa đây!”. Đoạn, nhẹ nhàng để cha xuống. Cha già 
cúi hôn đất rồi lặng lẽ thở hơi cuối cùng. Ước nguyện 
của ông đã thành sự thật.  
 Hãy nhìn lịch sử dân Do Thái dưới mắt tiên tri 
như thế, để thấy rằng: “Nhành vả đã đâm lá non” rồi, 
người Do Thái đã trở về lập quốc . Mùa “hạ” đã xuất 
hiện. Ngày tận thế đến gần, hãy nhìn dân Do Thái để 
thấy điềm báo của ngày tận thế của Đức Chúa Giê-su 
đã được ứng nghiệm. Ngày Chúa Giê-su tái lâm, Ngài 
lấy đại quyền, đại vinh cỡi trên mây trời mà đến, ngày 
ấy không còn bao xa nữa. Đó là điềm báo rõ ràng nhất 
trước mắt nhân loại ngày nay mà hầu như không ai 
không nhìn thấy. 
 Sinh nhật lần thứ 70 của dân Israel số dân tăng 
gấp 10 lần kể từ ngày lập quốc 14/05/1948 – 
14/05/2018. Israel tự hào có 8.842.000 công dân, gấp 
hơn 10 lần con số 806.000 người tại thời điểm thành 
lập Nhà nước Do Thái vào năm 1948. 
 Việc Tổng Thống Trump mới đây ra tuyên bố 
công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel tháng 
12/2017 đang gây ra hàng loạt các cuộc họp cấp bách 
của lãnh đạo cấp cao trên toàn thế giới cùng mồi lửa 
xung đột khắp Trung Đông. Phần lớn các quốc gia 
trên thế giới đều có chung nhận định, tình trạng của 
Jerusalem cần được quyết định thông qua một giải 
pháp hòa bình do đó việc di chuyển Đại sứ quán tới 
Jerusalem sẽ chỉ khiến tình hình trở nên căng thẳng 
giữa lúc người Palestine liên tiếp tổ chức biểu tình 
phản đối ở khu Bờ Tây và dải Gaza. 
 Tuy nhiên, Trong lễ khánh thành Tòa đại sứ 
Mỹ tại Giêrusalem hôm 14/05/2018 phát biểu trước 
các quan chức tại Bộ Ngoại giao Israel bao gồm Bộ 
trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cùng con gái 
và con rể ông Trump là Ivanka Trump và Jared Kush-
ner, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh các quốc gia 
cần hành động theo Mỹ: 
 “Hãy di dời các Đại sứ quán tới Jerusalem 
bởi đây là việc làm đúng đắn. Hãy di chuyển Đại sứ 
quán tới Jerusalem để tạo lập nền hòa bình. Bạn 
không thể tạo lập hòa bình trên những lời nói dối”, 
Reuters dẫn lời ông Netanyahu.   
 Cũng theo thủ tướng Israel ông Netanyahu: 
“Dù có bất cứ thỏa thuận hòa bình nào thì Jerusalem 
vẫn là thủ đô của Israel”.  Tạ ơn Chúa!  
 CHIẾC KIM ĐỒNG HỒ DO THÁI ĐANG 
CHUYỂN ĐỘNG LÀM ỨNG NGHIỆM VÀ NGÀY 
CHÚA TÁI LÂM ĐANG CẬN KỀ - CHÚNG TA 
HÃY SẴN SÀNG LÀ VỢ HỨA CỦA NGÀI, CHỜ 
ĐỢI ĐƯỢC CẤT LÊN KHÔNG TRUNG ĐỂ DỰ 
TIỆC CƯỚI CHIÊN CON – CHÀNG RỂ GIÊ-SU SẼ 
KÍP ĐẾN ĐÓN TÂN NƯƠNG TRUNG TRINH 
KIỀU DIỄM CỦA NGƯỜI.   

            . 

 
nhận. Thật lạ lùng, chỉ trong ít tháng thôi các 
nhóm nhỏ của phong trào Si-ôn mọc lên như nấm 
ở khắp các nước có người Do Thái hiện diện. 
 Sau thế chiến thứ II nhiều nước đề nghị 
cho dân Do Thái trở về lập quốc, phong trào Si-ôn 
càng hoạt động mạnh hơn. Dân Do Thái khắp nơi 
phấn khởi vui mừng chờ ngày trở về cố quốc. 
 Đến năm 1947 Liên Hiệp quốc đồng ý chia 
xứ Palestine ra làm hai mảnh, một cho người Ả 
rập, một cho người Do Thái. Những cuộc vận 
động thành lập quốc gia Do Thái có kết quả. 
 Ngày 14 tháng 5 năm 1948 Anh chính thức 
tuyên bố trao trả quyền độc lập cho Do Thái, và 
cùng ngày đó Quốc hội Do Thái và Đại hội phong 
trào Si-ôn họp tại Tel Aviv, nhất tề tuyên bố thành 
lập quốc gia Do Thái lấy tên là Israel, ứng nghiệm 
với lời tiên tri trong dị tượng Êxêchiên: “ Chúng 
nó sống, và đứng dậy trên chơn mình, hiệp lại 
thành một đạo quân rất lớn”.(Êxêchiên 37:10) Từ 
đây họ tự đứng trên chơn mình gìn giữ bờ cõi và 
xây dựng đất nước phồn vinh và bảo tồn nền độc 
lập của xứ sở. 
 Đặc biệt có một lời tiên tri rất là xưa, lúc 
ấy chưa có nền văn minh như bây giờ, chưa có 
phương tiện giao thông nhanh chóng như bây giờ, 
không hề có xe cộ chạy bằng động cơ, nói chi đến 
máy bay chở hành khách. Thế mà lời tiên tri báo 
trước rằng, họ sẽ trở về trên cánh chim ưng tối tân 
của nền văn minh mấy ngàn năm về sau. Lời tiên 
tri đó nói rằng: 
 “Ta chở các ngươi trên cánh chim ưng và 
dẫn các ngươi đến cùng ta.”(Xuất 19:4) Qủa đúng 
như vậy đa số trong họ khi trở về quê cha đất tổ 
phải đi bằng máy bay. Hàng ngàn, hàng triệu 
người Do Thái từ các nước Âu châu, Mỹ châu, từ 
các nơi xa xôi đã hồi hương trên cánh chim ưng là 
như thế. Niềm khát khao cháy bỏng của người Do 
Thái là luôn hướng về cố hương, mơ có ngày trở 
về lập quốc, bởi vậy nên dù có lưu lạc khắp chân 
trời góc bể, khi họ gặp nhau đều tay bắt mặt mừng 
và chúc nhau hai tiếng: 
 “Shalom” tức là Bình an và kèm một câu 
nói đầy hy vọng: “Sang năm về Jerusalem”. 
 Tại Yemen, một bán đảo ở phương Nam, 
có 40.000 người trở về quê quán bằng phương tiện 
đó. Từ Yemen họ phải đi bộ ngót 160 dặm tương 
đương trên 240 km để đến Eden, rồi từ đó lên máy 
bay về Lydda (Do Thái). Có một ông già nọ 75 
tuổi, cõng cha già 106 tuổi trên lưng đi bộ trên con 
đường thăm thẳm ấy để lấy phi cơ về đất hứa, vì 
người cha già mong ước thấy được quê hương rồi 
chết cũng thỏa lòng và quyết một mực có chết thì 
chết trên đất hứa. Cụ già chỉ còn da bọc lấy xương 
thật tội nghiệp vô cùng. Khi tới phi trương Lydda,  
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Lời tâm tình của một tôi tớ Chúa. 

 Cảm tạ ơn Chúa đã sai các tôi tớ Ngài đem Phúc Âm đến với dân tộc Việt Nam chúng 

ta. Cảm tạ ơn Chúa đã cho hội thánh Chúa được thành lập và hoạt động giữa vòng người Việt 

tại quê hương lẫn hải ngoại. Tại Việt Nam lẫn hải ngoại chúng ta đã có lễ kỷ niệm Tin Lành 

đến Việt Nam 100 năm và tại Bắc Mỹ chúng ta cũng đã có lễ kỷ niệm Tin Lành đến với đồng 

bào hải ngoại trên 40 năm. 

1/ Tôi tin Chúa Cứu Thế Giê-su là Đấng hằng sống; Ngài đang hành động trong tín hữu 

và hội thánh Chúa qua Đức Thánh Linh mà Ngài đã phái đến.  2Cor 13:5; 1Cor 6:19 

 Cảm tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương và đầy ân huệ; Ngài mong muốn 

mọi người, trong đó có dân tộc Việt Nam chúng ta, đều được cứu rỗi.   

 “Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và đạt đến sự hiểu biết chân lý.” 1Tim 2:4.  

2/ Tôi tin rằng Chúa Giê-su đã truyền sứ mệnh  “Làm nhân chứng cho Chúa”  hay “Môn 

đệ hóa muôn dân” cho chính cá nhân tôi và hội thánh Chúa. Công Vụ 1:8; Mat 28:18-20 

 Là tôi con Chúa, chúng tôi tin rằng chúng ta đều muốn thấy tất cả  người Việt chúng ta 

được nghe và hiểu biết chân lý cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-su và đa số sẽ tin nhận sứ điệp 

cứu rỗi để trở nên môn đệ của Chúa như Phao-lô đã kết luận:     

 “Vậy anh em phải biết rằng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được truyền bá cho 

các dân tộc ngoại quốc. Họ sẽ nghe theo.” (Công Vụ 28:28) 

3/ Tôi tin rằng tất cả những ân tứ Thánh Linh và khả năng đều được Chúa  ban cho tín 

hữu và hội thánh (hiện nay vẫn còn đang hoạt động) để làm “lợi ích chung” và “xây dựng 

hội thánh” Chúa.  1Cor 12:7; Êph 4:11-12 

 Chúng ta phải tận dụng tất cả ân tứ Thánh Linh và khả năng Chúa ban cho tín hữu và 

hội thánh để truyền bá Phúc Âm và xây dựng Hội thánh Chúa.  

     và  

TRUYỀN GIẢNG 
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 Đồng thời chúng ta cũng phải: 
 

a.Cảnh giác, đề phòng những tiên tri giả, giáo sư 

giả  

   mượn Danh Chúa lợi dụng, lừa gạt người ta. 

b.Tránh những hành động sai lầm, lầm lẫn, lợi  

   dụng trong việc sử dụng các ân tứ Thánh Linh. 

 

4/ Tôi cầu nguyện xin Chúa cho  

 - Tôi con Chúa được đầy dẫy Thánh Linh,  

    - Hội thánh đươc phấn hưng để có quyền năng : 

a/Giảng dạy Phúc Âm và Lời Chúa 

b/Phục vụ Chúa và đồng bào, đồng loại theo khả 

năng và ân tứ Chúa ban cho mỗi người. 

 Êph 5:18; 1Phê-rơ 4:11 

 

5/ Tôi tin rằng tôi và hội thánh Chúa có thể hoàn thành sứ mệnh (chứng nhân          

 truyền giảng Phúc Âm) cho đồng bào, dân tộc mà  Chúa đã giao cho tôi  

 và cho hội thánh Việt Nam chúng ta  ngay trong thế hệ này. Công Vụ 1:8 

 Sứ Đồ Phê-rơ, Phao-lô và các môn đệ khác như Lu-ca, Ba-na-ba …đã truyền giảng Phúc 

Âm từ Giê-ru-sa-lem (Cộng đồng nơi họ đang sinh sống) đến thủ đô Rô-ma của Đế Quốc La Mã. 

 *Xin mời quý tôi con và hội thánh Chúa để ra ngày Thứ Sáu mỗi tuần (6:00-6:00PM) 

 dành riêng cho việc cầu nguyện phấn hưng tín hữu và hội thánh Việt Nam chúng ta. 

          Muốn thật hết lòng. 

                          

 

 

 

 

“Xin Chúa Thánh Linh  

phục hưng Hội Thánh Ngài,  

bắt đầu từ chính con.” 
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Bạn Đọc thân mến.    
 Cuối tháng 10 và liên tục trong tháng 11 
năm nay, Miền Trung Việt Nam thân yêu của 
chúng ta trải qua những cơn bão lụt liên tục tràn 
về, nhưng lần nầy lại thêm nhiều nơi sạt lở đất 
đá từ núi cao đổ xuống, nhấn chìm nhiều làng 
mạc, đáng thương hơn nữa là vùi lấp thật nhiều 
người dân lam lủ của chúng ta. Đau thương 
không thể nào kể xiết! Thật như Nhà Báo 
Hoàng Hải Vân đã trải lòng trên Facebook cá 
nhân, nhà báo cho rằng: "Năm nay không có 
trận lũ nào không có người bị vùi lấp...Đau 
thương cùng cực, thấu trời xanh". 

Trong khi chúng tôi viết bài nầy, thì cơn 
bão thứ 13 “Vamco” (Ngày 14/11/2020) đang ồ 
ạt tấn công vào Tỉnh Thừa Thiên - Huế. Người 
dân địa phương đã di dời gần 21.300 gia đình, 
với 70.780 người đang sống trong cảnh “màn 
trời chiếu đất” thật đáng thương. 

Tháng trước, vụ sạt lở ở huyện Phước 
Sơn miền núi Tỉnh Quảng Nam, khiến 11 người 
mất tích. Hai vụ sạt lở đất xảy ra ở xã Trà Leng 
và thôn Trà Vân tối 28/10 trên địa bàn huyện 
Nam Trà My vùi lấp khoảng 53 người, nhưng 
chỉ tìm thấy 16 thi thể. 

Vào ngày 28/10, Tại thôn 1 xã Trà Vân, 
một vụ sạt lở xảy ra lúc 15h30 ở thôn 1 cũng đã 
vùi lấp 8 người. Lực lượng cứu hộ và người dân 
địa phương tới giờ đã tìm thấy đủ 8 thi thể bị 
vùi sâu trong bùn đất. Vụ sạc lở khác tại thôn 1 
xã Trà Leng, đã vùi lấp ngôi làng với 19 hộ, có 
tất cả là 49 nhân khẩu. Lực lượng cứu hộ đã tìm 
thấy thi thể của 8 người trong số 45 người mất 
tích. . . và trong đó có 4 người được cứu thoát.  

Tỷ lệ số người được giải cứu, được thoát khỏi cái 
chết thật là quá ít so với số tử vong tìm được so 
với số người mất tích.    
 Bạn Đọc thân mến, khi đọc những dòng 
sự kiện nầy, tôi thật sự xúc động khi cảm nhận 4 
người được thoát khỏi sự chết, thoát khỏi vũng 
bùn lầy vùi lấp của đất núi sạt lỡ. Phải, những 
người nầy được thoát chết một cách hi hữu.
 Sự kiện nầy đã khiến tôi liên tưởng đến 
một sự giải thoát vô tiền khoáng hậu và “có một 
không hai” do Chúa Cứu Thế Giê-su thực hiện 
cho toàn thể nhân loại đang chìm đắm trong tội 
lỗi, linh hồn đang thoi thóp khi bị đùa đến sự 
trầm luân, hư mất đời đời.  Thánh Kinh - Lời 
Mặc Khải của Đức Chúa Trời phán rằng:  
 “Vì mọi người đều đã phạm tội . . . lại bởi 
tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết trải qua trên hết 
thảy mọi người như vậy” (Rô-ma 3:23; 5:12a).  
 “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu-
thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn 
là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu 
chết.” (Rô-ma 5:8). 
 “Đức Chúa Trời giải thoát chúng ta khỏi 
quyền lực tối tăm của Sa-tan, chuyển chúng ta 
qua Nước của Con Yêu Dấu. Chính Con Ngài đã 
dùng máu mình cứu chuộc chúng ta và tha thứ tội 
lỗi chúng ta”. (Cô-lô-se 1:13-14) 
 “Chúa Cứu Thế đã giải thoát chúng ta, 
cho chúng ta được tự do”(Ga-la-ti 5:1). Sứ mệnh 
này không chỉ là “Nhân Đạo” mà quan trọng hơn 
nữa chính là Sứ Mệnh “Thiên Đạo”, bởi chính 
Thiên Chúa đã hành động để giải cứu nhân loại, 
trong đó có Bạn và tôi.  

Mục sư Nguyễn văn Đại 

  TRUYỀN GIẢNG 
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TẠI SAO NHÂN LOẠI CẦN ĐƯỢC GIẢI CỨU?  

 
 Như Lời Mặc Khải đã bày tỏ “Đức Chúa 
Trời giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm 
của Sa-tan”. Chỉ có Thánh Kinh mới nêu ra cho 
chúng ta lời giải đáp tỏ tường nhất, ấy là con 
người bị nô lệ dưới quyền lực tối tăm của Sa-tan 
là chúa quỷ. Con Người là tạo vật sau cùng và 
tối linh trong chu trình sáng tạo vũ trụ kỳ diệu 
nầy (Sáng thế ký 1-2:). Mục đích của Đức Chúa 
Trời tạo dựng con người là để quản trị muôn vật 
(Sáng thế ký 1:26-28). Đức Chúa Trời cũng đã 
ban cho A-đam và Ê-va - con người đầu tiên 
trên địa cầu nầy đặc quyền tự do trong cuộc 
sống (Sáng thế ký 2:16-17). Với quyền tự do đó, 
con người chịu trách nhiệm trên hành động tự 
do của mình. Thần học gọi là quyền tự nhiệm. 
Con người có sự tự do và vui sống. Con người – 
cười ngon. Làm con người nên được cười ngon, 
ăn ngon, ngủ ngon trong sự tự do Chúa ban cho 
mình. A-đam và Ê-va được ban cho quyền tự do 
ăn các cây trái trong vườn Ê-đen phước hạnh và 
được quản trị muôn loài vạn vật. Để thử nghiệm 
quyền tự nhiệm của con người trong sự vâng 
phục Chúa, Chúa đã truyền mạng lệnh “Con 
được tự do ăn các cây trái trong vườn, nhưng về 
cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; 
vì một mai con ăn, chắc sẽ chết”. 
 Nhưng thực là tiếc (đến nỗi thiệt là tức), 
vì con người đã đánh mất sự tự do đó bởi đã bất 
tuân mạng lệnh Đức Chúa Trời. Sa-tan lấy hình 
ảnh con rắn cám dỗ Con Người. Con người đã 
phạm tội nên không còn cười ngon nữa. Cười 
ngon – còn ngươi? Còn ngươi, thì sao? A-đam! 
Ngươi ở đâu? Khi Chúa hỏi thì A-đam trả lời 
rằng: “Nghe tiếng Chúa trong vườn, con sợ quá 
nên đi trốn” (Sáng 3:9-10). Cảm giác tội lỗi 
khiến cho con người sợ hãi. Cũng chính từ đó, 
con người đầu tiên và cả dòng dõi con người 
mãi hoài sống trong quyền lực tối tăm của Sa-
tan. Thánh Kinh khẳng định “Vì mọi người đều 
đã phạm tội, không còn phản chiếu vinh quang 
của Đức Chúa Trời” , “Vì tiền công của tội lỗi 
là sự chết” (Rô-ma 3:23; 6:23). Hậu quả của tội 
lỗi không chỉ là nỗi sợ hãi mà thôi, nhưng chính 
là sợ sự chết. Dưới quyền lực tối tăm của Sa-tan, 
bóng dáng tử thần và lưỡi hái của thần chết đang 
chế ngự và hiện hữu khắp cả nhân loại, tự cổ chí 
kim và đã trở nên vấn đề sinh tử của nhân loại, 
của bạn và tôi. 
 Mục sư Tiến sĩ Trịnh Văn Khánh có đề 
cập đến câu chuyện của Văn Hào Somerset 
Maugham như sau: “Thần chết kể: Có một 
thương gia ở Baghdad sai đứa đầy tớ đi chợ.    

Anh ta đi chốc lát bỗng chạy về kinh sợ nói 
rằng: ‘Thưa ông chủ, con ra chợ bị lấn và khi 
xoay lại thì gặp thần chết.  Thần chết nhìn con 
ra vẻ hăm doạ.  Giờ con xin ông cho con mượn 
ngựa để chạy tới thành Samarra hầu thoát tử 
thần.’  Ông thương gia bèn cho mượn ngựa, và 
đầy tớ vội vã quất ngựa truy phong.  Rồi ông 
thương gia đi ra chợ gặp ta và hỏi ‘Tại sao thần 
chết lại ra vẻ hăm dọa đầy tớ tôi sáng nay?’ 
Thần chết trả lời: ‘Đó không phải là hăm dọa, 
ta chỉ ngạc nhiên rằng đã gặp anh ta ở 
Baghdad, vì ta có hẹn với anh ta tối nay tại 
thành Samarra.”      
 Qua câu chuyện này, Mục sư Tiến sĩ 
Trịnh Văn Khánh cho rằng tất cả mọi người đều 
ở dưới sự ảnh hưởng của số mệnh, và không 
một ai có thể tự mình giải thoát ra khỏi sự chết. 
Thật đúng như người xưa đã dạy: “Thiên võng 
khôi khôi, sơ nhi bất lậu” tạm dịch là “Lưới 
Trời lồng lộng tuy thưa mà chẳng lọt”, ý là 
không thể thoát được lưới Trời. Lại nữa, có câu 
“Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, Cao phi viễn 
tẩu giã nan tàng” tạm dịch là “Điều thiện, điều 
ác cuối cùng cũng được báo ứng, dù cao bay xa 
chạy cũng khó mà trốn thoát được.” Thánh 
Kinh chép rằng: “Theo như đã định cho loài 
người phải chết một lần và chịu phán xét”(Hê-
bơ-rơ 9:27). Cho nên, Con người đã nỗ lực đi 
tìm con đường giải thoát.  

NHÂN LOẠI TÌM KIẾM SỰ GIẢI THOÁT 

 Con người từ xa xưa luôn sợ hãi sự chết và 
khát khao được giải thoát khỏi quyền lực của sự 
chết. Vua Tần Thủy Hoàng của Trung Hoa cho 
người lên rừng xuống biển, cố tìm phương thuốc 
“Cải lão hoàn đồng” với mong ước được “trường 
sinh bất tử”, nhưng rồi Vua Tần cũng phải chết!  
A-lịch-Sơn Đại Đế của Hi-lạp hỏi Triết Gia 
Diogenes, khi thấy ông quan sát một bộ xương rất 
kỷ và được trã lời: “Thưa Đại Đế, Thần không 
thấy bộ xương của Hoàng Đế Phi-líp, Phụ thân 
của bệ hạ chẳng khác với bộ xương của Người Nô 
lệ một tí nào”. Từ vua chúa, quan quyền đến 
thường nhân dân dã, tất cả đều phải chịu dưới 
quyền lực của tử thần.  
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 Các bậc thánh nhân, hiền triết từ xưa đã 
chủ trương biết bao phương cách tu trì, ăn chay, tu 
thân, khổ hạnh và ép xác. . . Mong được giải thoát 
tâm linh khỏi quyền lực tối tăm của tội lỗi. Nhưng 
cuối cùng, người xưa đã dạy rằng: “Chung thân 
hành thiện, thiện do bất túc. Nhất nhật hành ác, ác 
tự hữu dư” tạm dịch là “Suốt một đời làm điều 
thiện, điều thiện vẫn không đủ. Một ngày làm điều 
ác, thì điều ác tự đã dư thừa”.   
 Đúng như Thánh Kinh tuyên phán rằng: 
“Chẳng có một người công chính, dù chỉ một 
người thôi. Chẳng có ai hiểu biết Đức Chúa Trời. 
Không ai tìm kiếm Ngài. Mọi người đều trở mặt, 
đi vào đường lầm lạc. Chẳng một ai làm lành, dù 
một người cũng không”.   
 Thật vậy, vì phạm tội với Đức Chúa Trời 
nên  “con người đã trở mặt, đi vào con đường lầm 
lạc”.  Sự lầm lạc nầy không thuộc lãnh vực địa lý 
mà chính là sự lạc lối tâm linh. Như Triết gia 
Phạm Công Thiện, người đã dịch tác phẩm 
“Đường Đi Trong Rừng” của Triết gia Martin 
Heidegger viết vào năm 1950 về Bản Thể Luận: 
Tồn tại và Hiện Hữu đã nói: “Rồi khi gia nhập 
cuộc chơi, bàng hoàng đi trong gió thổi thu bay, 
có lúc trong thiên ma bách chiết của miệt mài tư 
tưởng dằn vặt về tồn sinh bế tắc đã lạc lối ra, 
người phải ngậm ngùi mà sống mà hoàn tất bổn 
phận”. Phạm Công Thiện đã nhắc lại thay lời 
Nietzsche là  “lên đường đi đến hố thẳm, một cách 
rộng lượng và không hy vọng”. Theo quan niệm 
của Heidegger hay Nietzsche và đặc biệt của Triết 
Gia Phạm Công Thiện sau nầy, qua tác phẩm “Im 
Lặng Hố Thẳm”(1967) và “Hố Thẳm của Tư 
Tưởng” (1967), thì con người đã  miệt mài tư 
tưởng, đã bị dằn dặt về cuộc sống sinh tồn trong 
đời nầy vì đã lạc lối ra, nên con người phải  ngậm 
ngùi mà sống để hoàn tất bổn phận của một đời 
người. Nietzsche đã nói Cuộc viễn du nầy như là 
chuyến lên đường đi đến hố thẳm, một cách rộng 
lượng và tuyệt vọng.              
 Thi sĩ Bùi Giáng, một đời thơ ngông cuồng 
đã viết:      
 “Hãy mang tôi đến dặm trường  
 Cho tôi chết giữa con đường bơ vơ” 

  
 Còn Phan Du Mục thì nhìn đời khóc cười trong 
“Xuân Tím”: 

Xuân chợt đến và chợt đi vội vã 
Cây cỏ cười bổng chợt khóc sau lưng. 
  . .  
Áo lụa hoa cà, khăn tang tóc xõa 
Tím cuộc đời, ôi tím cả mùa xuân ! 

 
 Với cuộc đời đầy dẫy những mâu thuẩn, khác 
với khóc cười trong Xuân Tím của Phan Du Mục, Bùi 
Giáng viết về Xuân với Màu Xanh: 

“Xuân xanh về khóc giữa dòng 
Tuổi già quá cở, tấm lòng quá vui!” 

  

 Thật là mâu thuẩn, nhưng chỉ khi nào chúng ta 

sống như Trung Niên Thi sĩ thì tấm lòng mới có thể 

vui, khi ngộ ra tuổi già quá cở của mình đã vượt qua 

mùa xuân bi quan, sầu thảm, đầy đau đớn, để khóc cho 

thân phận của tuổi xuân xanh giữa một dòng đời. Đôi 

khi được vui hay được khóc thì cũng quá muộn màn! 

 Sâu sắc hơn nữa, từ hai ngàn năm về trước, 

trong sự trãi nghiệm của dằn vặt nội tâm, vì bất năng 

không thể tự giải thoát trước sự đau khổ và sự chết 

trong hồn linh mình, Sứ đồ Phao-lô đã nói rằng: “Tôi 

biết chẳng có điều gì tốt trong tôi cả – tôi muốn nói về 

bản tính cũ của tôi. Dù tôi ước muốn làm điều tốt, 

nhưng không thể nào thực hiện. Tôi chẳng làm điều tốt 

mình muốn, lại làm điều xấu mình không muốn. Khi 

tôi làm điều mình không muốn, không phải chính tôi 

làm nữa, nhưng tội lỗi chủ động trong tôi.” Ông lại 

tiếp “Thật bất hạnh cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi 

ách nô lệ của thể xác tội lỗi hư hoại nầy? Tạ ơn Đức 

Chúa Trời, tôi được giải thoát nhờ Chúa Cứu Thế Giê

-su, Chúa chúng ta.” Vậy, qua Thánh Kinh, Sứ đồ 

Phao-lô thay thế Bạn và Tôi để đặt một câu hỏi lớn 

“Ai sẽ cứu tôi thoát ?” và Ông đã khẳng định rằng: 

Chúng ta được giải thoát nhờ Chúa Cứu Thế Giê-su. 

 Tuy nhiên, có quá nhiều giải pháp đương đại 

của các tôn giáo trong vấn đề giải thoát nầy, thì tại sao 

tôi phải tin rằng Chúa Cứu Thế Giê-su là giải pháp 

duy nhất?      

 Thưa Bạn, Như câu Thánh Kinh nền tảng mà 

tôi đã trích dẫn phần đầu: “Đức Chúa Trời giải thoát 

chúng ta khỏi quyền lực tối tăm của Sa-tan, chuyển 

chúng ta qua Nước của Con Yêu Dấu. Chính Con 

Ngài đã dùng máu mình cứu chuộc chúng ta và tha thứ 

tội lỗi chúng ta”.  
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 Để giải thoát cho chúng ta được tự do, 
Chúa Cứu Thế đã “dùng chính máu mình cứu 
chuộc chúng ta và tha thứ tội lỗi chúng ta”. Chúa 
Giê-su là Đấng Vô Tội, nhưng chấp nhận khổ hình 
của tội nhân, Ngài đã chịu tra tấn, hình phạt và 
chịu đóng đinh trên thập tự giá, dùng máu mình, 
tức là hy sinh mạng sống của Ngài để chết thay 
cho sự hình phạt tội lỗi của chúng ta. Cho nên, 
Thánh Kinh cho biết “Ngài chịu chết để chiến 
thắng Sa-tan, Vua sự chết. Ngài cũng giải thoát 
những người vì sợ chết, buộc lòng làm nô lệ suốt 
đời” (Hê-bơ-rơ2:14-15). Thánh Kinh khẳng định 
rằng: “Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác, 
vì ở dưới trời, chẳng có Danh nào khác ban cho 
loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được 
cứu”(Công vụ 4:12). Giã thử chúng ta đi lạc trong 
rừng sâu, bị nguy hiểm và sắp chết. Chúng ta cần 
Người giải cứu, nhưng là  Ai? Trên đường đi tìm 
lối thoát, chúng ta gặp một người chết và một 
người sống là anh Kiểm Lâm. Chúng ta sẽ nhờ cậy 
ai để giải thoát? Tất nhiên là anh kiểm lâm chớ 
không phải người chết. Tại sao? Vì anh kiểm lâm 
là một người sống, anh ta vào chổ bạn chết mà anh 
ta vẫn sống! Cũng giống như thế, Chúa Giê-su là 
Đấng đã chết thay cho hình phạt tội lỗi chúng  ta, 
và Ngài đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống 
đời đời, mang đến một đời sống tự do sung mãn. 
 
 Vậy, tôi phải làm gì để được giải thoát ra 
khỏi tội lỗi và quyền lực của Sa-tan? 
  
 Kinh Thánh dạy rằng: “Các con sẽ biết 
chân lý và chân lý sẽ giải thoát các con”( Giăng 
8:32) Chân lý mà bạn và tôi đang tìm kiếm đó là 
Chúa Cứu Thế Giê-su. Chính Ngài phán rằng: “Ta 
là Đường đi, Chân Lý và Sự sống; Chẳng bởi Ta 
thì không ai được đến cùng Cha”(Giăng 14:6). 
Lời Chúa hứa rằng: “Nhưng hễ ai tin nhận Ngài, 
thì Ngài ban cho quyền năng được trở nên Con 
Đức Chúa Trời”(Giăng 1:12).  
 Điều quan trọng là mỗi chúng ta phải nhận 
biết địa vị nô lệ trong tội lỗi, đồng thời khao khát 
và chấp nhận sự hy sinh của Chúa Giê-su cho cá 
nhân mình, chỉ khi ấy Bạn mới thật sự được giải 
thoát ra khỏi quyền lực tối tăm của Sa-tan.  
 Ngày xưa, khi Chúa giảng về sự giải thoát 
thì người Do-thái không tin, họ nói: “Chúng tôi là 
dòng dõi Áp-ra-ham, không bao giờ làm nô lệ ai, 
sao Thầy nói chúng tôi cần được giải thoát? Chúa 
Giê-su đáp: Tôi nói quả quyết, người nào phạm tội 
là nô lệ của tội lỗi. Thân phận của nô lệ rất bấp 
bênh, tạm bợ, khác hẳn địa vị vững vàng của con 
cái trong gia đình. Nếu được Con Đức Chúa Trời 
giải thoát, anh chị em mới thật sự được tự do” 

 
 Bạn thân mến, theo lời Dạy của Chúa, Bạn 
muốn tiếp tục cuộc sống nô lệ cho tội lỗi hay nhận lấy 
sự tự do trong địa vị làm con của Đức Chúa Trời ngay 
hôm nay? Trong chức vụ phục vụ Chúa mấy mươi 
năm, tôi có gặp và giúp đỡ cho Giáo sư Tạ Văn Hười 
trong bước đường đầu đến với Chúa. Ông là một 
người rất uyên thâm trong Triết học Đông Tây. Trong 
trại cải tạo, ông đã liên tục hằng đêm thuyết giảng 
luôn 64 quẻ âm dương của Dịch Học trong Triết học 
Đông Phương cho những người bạn của mình. Tuy 
nhiên, sau khi tin Chúa một thời gian, học giáo lý và 
nhận lễ báp-tem, ông tâm sự với tôi rằng: “Như Dân 
Y-sơ-ra-ên lưu lạc trong sa mạc bốn mươi năm, tôi đã 
lạc trong rừng Triết học Đông Tây minh mông cũng 
giống như vậy. Nhờ được dạy dỗ bằng Lời Chúa mà 
hôm nay tôi được giải thoát tâm linh…”. 
 
 Bạn thân mến,  Sứ mệnh Thiên Đạo mà Chúa 
Giê-su đã thực hiện cho chúng ta qua sự hy sinh của 
Ngài là để giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của Sa-
tan, giải thoát chúng ta khỏi nỗi sợ hãi của sự chết, 
giải thoát chúng ta khỏi miệt mài tư tưởng dằn vặt về 
tồn sinh bế tắc đã lạc lối ra của triết học minh mông, 
để chúng ta được sống đời sống tự do, phước hạnh và 
sung mãn trong Chúa. Phải chăng hiện nay Bạn cũng 
đã và đang rơi vào tình trạng nầy? Nếu có, Bạn sẽ 
không thất vọng đâu! Lời Chúa là một Tin Tức Tốt 
Lành cho bạn.  
 Sứ đồ Phao-lô – Nhà Thần Học Tân Ước đã 
dạy rằng: “Chúa Cứu Thế đã giải thoát chúng ta, cho 
chúng ta được tự do, đừng tự tròng cổ vào ách nô lệ 
của luật pháp nữa” (Ga-la-ti 5:1). Bạn có thể nói 
rằng mình được thoát! Hay Bạn là Người chưa được 
giải thoát tâm linh? 
 

Mục sư Nguyễn Văn Đại. 

Chúa Cứu Thế đã giải thoát chúng ta,          

cho chúng ta được tự do,                             

đừng tự tròng cổ vào ách nô lệ                    

của luật pháp nữa”                                            

(Ga-la-ti 5:1).  



Đặc san TIN & SỐNG Online  29

 

 
 Thưa quí tôi tớ Chúa, 
 Tôi là một người cũng như anh em.  
 Trong 39 năm, tôi đã hầu việc Chúa với 
những hội thánh địa phương. Trong 29 năm tôi hầu 
việc Ngài chỉ với một hội thánh. Mặc dù tôi bắt đầu 
khi còn rất trẻ, Đức Chúa Trời luôn luôn thành tín và 
gìn giữ tôi suốt cuộc hành trình nầy. 
 Trong mấy tuần qua, tôi được thúc giục để 
viết cho các bạn bức thơ nầy. Đây là những điều mà 
bất cứ mục sư của hội thánh địa phương nào cũng có 
thể nhận ra qua chính đời sống và chức vụ của mình. 
 Xin quí bạn suy gẫm về những điều nầy, đặt 
chúng trước mặt Chúa, và áp dụng khi có cần và khi 
Chúa muốn. 
 
 

 
THỨ NHẤT, hãy đặt Chúa Giê-
su đứng hàng đầu mỗi ngày trong 
cuộc sống bạn. Hãy bắt đầu thật 
sớm ngày mới của bạn với Chúa. 
Nhưng nếu bạn không quen thức 
sớm thì ít lắm trước tiên hãy bắt 

đầu ngày của bạn với Chúa. Phải, việc ưu tiên là phải 
làm trước. Nếu chúng ta không bắt đầu mỗi ngày với 
Chúa Giê-su, đó là chúng ta đang đánh mất đặc ân 
lãnh đạo người khác của mình. Hãy bắt đầu mỗi ngày 
với Chúa, nếu không sự thất bại sẽ trở nên bình 
thường trong mục vụ của bạn. 

 
THỨ NHÌ, hãy làm mới lại đức 
tin nơi quyền năng của Chúa. 
Ngài là Đấng có thể làm bất cứ 
việc gì, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi 
nào với bất cứ ai. Nên Ngài có thể 
làm mọi sự với bạn và với hội 

thánh bạn. Hãy bỏ qua thói quen phân tích ra chuyện 
nào Chúa có thể làm được và chuyện nào Chúa 
không thể. Hãy tin cậy và đón nhận những gì Ngài có 
thể làm với bạn và qua đời sống bạn. Hãy bắt đầu 
giảng dạy về quyền năng của Đức Chúa Trời cho hội 
thánh. Mọi người cần trở lại với lòng tin cậy Chúa. 

 
 
THỨ BA, hãy mang tinh thần cầu 
nguyện trở lại trong những buổi thờ 
phượng của hội thánh. Đừng bị 
giới hạn bởi loại cầu nguyện “Xin 
Chúa ban phước”, nhưng hãy cầu 

xin Chúa của Trời Đất bày tỏ sự hiện diện của Ngài 
giữa dân sự Ngài. Mỗi tuần, hãy có thời gian cầu 
nguyện trước mặt hội chúng. Họ cần nghe bạn cầu 
nguyện với thái độ dạn dĩ và tin chắc. Có những lúc, 
cũng tập cho hội chúng cầu nguyện với nhau theo 
từng nhóm rãi rác quanh phòng nhóm. Có những lúc 
khác, kêu gọi mọi người quỳ xuống trong tinh thần hạ 
mình khi cầu nguyện. Kêu gọi mọi người cầu nguyện 
cho sự phục hưng đến với hội thánh Chúa và sự tỉnh 
thức lớn rộng cho quê hương mình. Sự cầu nguyện 
luôn đi trước những công việc lớn lao của Đức Chúa 
Trời. 

 
 
THỨ TƯ, hãy dành ưu tiên cho 
công tác truyền giáo trong đời sống 
của hội thánh. Luôn bày tỏ tinh thần 
hoan nghênh và mừng rỡ khi có một 
người hư mất mới trở lại cùng Chúa 

cũng như lễ báp têm cho người mới theo Chúa. Hãy 
khám phá những xóm mà dân cư trong vùng chưa 
từng được chia sẻ Phúc Âm. Quyết tâm mang Tin 
Lành đến những nơi đó. Hãy nghiên cứu về những 
dân tộc đang sinh sống trong vùng và lập kế hoạch để 
chiến thắng nhiều linh hồn về cho Đấng Christ. Sau 
đó, đừng bao giờ ngừng đi ra truyền giáo. 

 
 
 

  

  LÃNH ĐẠO 
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THỨ NĂM, Kêu gọi con dân 
Chúa gánh vác công việc Chúa 
bằng tiền của. Đừng cảm thấy xấu 
hổ, nhưng thường dạy dỗ và làm 
gương cho dân Chúa trong việc 

dâng hiến một phần mười đầu tiên của tất cả những 
lợi tức của mình cho hội thánh địa phương. Cũng kêu 
gọi họ dâng hiến nhiều hơn số đó và khích lệ họ sống 
một đời sống rộng rãi luôn biết ban cho. Cũng khích 
lệ hội thánh như một đoàn thể biết dâng hiến cho 
những mục vụ đang đẩy mạnh sự truyền bá Phúc 
Âm, mở mang hội thánh mới, và nâng đỡ công việc 
của các nhà truyền giáo trên thế giới. 
 
 

 
THỨ SÁU, can đảm đứng vững 
trên Lời Chúa. Cái nhìn của chúng 
ta về thế giới luôn bị thách thức bởi 
văn hoá của đời nầy. Đừng để cho 
văn hoá trấn áp vì sợ hãi hay thoả 
hiệp với nó. Hãy đứng vững cách 

mạnh mẽ và can đảm trên Lời của Đức Chúa Trời. 
Đôi khi Lời Ngài kêu gọi bạn phải chống lại một số 
quan điểm nào đó, khi gặp trường hợp đó, hãy truyền 
đạt Lời Ngài trong tinh thần yêu thương. 
 

 
 
 
THỨ BẢY, hãy tôn trọng mọi 
người trên thế giới nầy. Hãy bênh 
vực cho nhân phẩm của mỗi cá 
nhân và giá trị của sinh mạng. 

Hãy loại bỏ tinh thần phân biệt 
chủng tộc trong mọi hình thức. Chống lại việc phá 
thai dù là bằng phương cách nào. Hãy bảo vệ giá trị 
của từng con người và sự cao quý của mạng sống con 
người từ trong tử cung cho đến lúc tử vong. 
 

 
 
 
 
THỨ TÁM, hãy học hỏi từ 
những lời chỉ trích. Những 
điều đó sẽ xảy đến. Chắc 
chắn sẽ tới. Hãy quyết định 

trong lòng là bạn sẽ vượt qua. Khước từ tinh thần cay 
đắng đối với bất cứ người nào đang chỉ trích bạn. 
Không để cho bất cứ người nào nằm ngoài vòng tròn 
của những người mà bạn yêu thương. 

 

 

THỨ CHÍN, hãy lãnh đạo 

xuyên-thế hệ (lead cross-

generationally). Đừng chỉ tập 

trung gây ảnh hưởng trên 

những người đồng lứa tuổi với bạn mà thôi. Hãy phát 

triển mối liên hệ với những người thuộc những thế hệ 

trước bạn và thế hệ sau bạn. Nếu không, sự lãnh đạo 

của bạn sẽ bị giới hạn và tiềm năng mang ảnh hưởng 

lâu dài đến đời sống họ sẽ không tồn tại. Hãy đầu tư 

vào tất cả mọi thế hệ. Đó là một điều Kinh Thánh 

dạy. 

 

 

THỨ MƯỜI, hãy bày tỏ thái 

độ khiêm nhường trước mặt 

mọi người. Khi bạn hạ mình 

xuống, Đức Chúa Trời sẽ 

mang bạn lên. Con đường đi 

lên là con đường đi xuống. 

Khi bạn hạ mình trước mặt Chúa, bạn sẽ dễ hạ mình 

trước mặt mọi người. Đức Chúa Trời không thích sự 

kiêu ngạo nhưng được thu hút đến người khiêm 

nhường. Ngài nâng lên những kẻ hạ mình trước mặt 

Ngài. 

 

 Cám ơn bạn là những người chăn bầy đang 

sống cho Chúa Giê-su. Hãy làm trọn sự kêu gọi mà 

Chúa đã dành cho đời sống bạn. Hãy nhớ rằng tôi 

cũng đang ở trong chiến trận nầy với bạn và hằng 

ngày luôn cầu nguyện cho bạn. 

 

   Mục sư Ronnie Floyd 

   Mục Sư Nguyễn Duy Tân  

   Trích và dịch từ Pastors.com  

. 
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Nhận Thức 

 

Kinh Thánh chép: 

“Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn 
nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, 
cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để 
chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà 
ở đời cho bình tịnh yên ổn. Ấy là một sự lành và 
đẹp mắt Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta”. 
    [1 Ti-mô-thê 2:1-3] 

 
NAN ĐỀ CỦA QUỐC GIA 
GÁNH NẶNG CỦA HỘI THÁNH 
TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CƠ ĐỐC 
 

 Kính thưa Quý Tôi tớ Chúa, trước sự ra đi 
của Bà Ginsburg, Nước Mỹ và Hội Thánh Chúa 
có một cơ hội rất lớn để cứu mình. Nhưng việc bổ 
nhiệm một vị thẩm phán bảo thủ vào Tòa Tối Cao 
trong hoàn cảnh hiện nay vừa thuận lợi, lại có 
nhiều trở lực. Vì vậy tôi xin gởi phần còn lại của 
các nan đề mà tôi đã định không gởi. Xin Quý Tôi 
Tớ Chúa vui lòng bỏ qua những sự bực mình mà 
cầu nguyện cho vấn đề nầy, để mọi sự đều được 
suôn sẻ. Tôi liều lĩnh, vô phép, và thô lỗ làm việc 
nầy vì tôi biết rằng Quý Tôi Tớ Chúa có thể không 
tiện để đề cập đến những vấn đề nhạy cảm như 
thế nầy. Tôi cũng xin lỗi Quý Tôi Tớ Chúa vì phải 
sử dụng một email address “lạ” mà tôi mới làm 
ra, vì nhận thấy trong Hội Thánh Chúa có khá 
nhiều Con cái Chúa rất thành kiến, thậm chí là ác 
cảm, với Tổng Thống Trump, có thể hiểu lầm rằng 
tôi đang “làm chính trị” hay bênh vị gì cho cá 
nhân ông Tổng thống. 

 

 
MỘT NƯỚC MỸ THẾ TỤC 
GHÉT CƠ ĐỐC GIÁO 
 
 Ngày nay Nước Mỹ đã đi một hướng rất xa, và 
có lẽ phải nói là trái lại với mục đích ban đầu khi nó 
được dựng lập nên. 
 Mười ba thuộc địa đầu tiên tại bờ Đông nước 
Mỹ, nhứt là tại Vùng New England, ngày xưa đã được 
thành lập bởi những người Tin lành tỵ nạn tôn giáo từ 
Anh quốc và Âu châu, với mục đích là để thờ phượng 
hầu việc Đức Chúa Trời theo đúng với Kinh Thánh. 
 Đó là lý do mà các Trường Harvard, Yale, 
Princeton, đã được bắt đầu bằng Trường Thần học, với 
tiêu chí ban đầu gần giống nhau là để đào luyện những 
mục sư và những viên chức kính sợ Đức Chúa Trời để 
phục vụ nhân dân. 
 Nhưng Nước Mỹ ngày nay là một quốc gia thế 
tục. Tổng thống Obama trước đây đã nhấn mạnh điều 
đó. Mà cũng đúng thôi. Do sinh suất kém, và cũng do 
truyền giáo yếu, tỷ số tín đồ Tin Lành trong Nước Mỹ 
ngày nay đã giảm sút nhiều để trở thành thiểu số. Chỉ 
có chừng 22-40 triệu tín đồ Tin lành trong 156 triệu 
dân Mỹ sẽ đi bầu trong kỳ bầu cử sắp tới. Vì Cơ-đốc 
nhân chỉ là thiểu số, không thể nói rằng mục tiêu mà 
Nước Mỹ ngày nay là hầu việc Đức Chúa Trời. Đã 
không làm tôi cho Đức Chúa Trời thì chỉ còn làm tôi 
Ma-môn thôi. 
 Nhưng làm giàu thì rất khó đạt được. Và dẫu 
có đạt được thì cũng sẽ chẳng bao giờ thỏa mãn. Do 
đó, tâm hồn người dân Mỹ ngày nay là một tâm hồn 
không thỏa mãn và trống rỗng. 

   XÃ LUẬN    

Lời Tòa Soạn. Chúng tôi bảo lưu nguyên văn của 

Tác giả. Những quan điểm trình bày của tác giả 

không hẳn là quan điểm của Đặc san Tin & Sống. 

      GIÓP D 
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(1). Tình hình thuộc linh tiêu cực của Nước Mỹ 
đã ảnh hưởng sâu nặng đến mọi thành phần xã 
hội, trước hết là giới tư bản: 
  
 Chủ nghĩa tư bản ngày xưa, theo Max We-
ber, đã bắt đầu tại Philadelphia, Pensivania rồi lan 
ra cả New England. Nhà tư bản tiêu biểu của Chủ 
nghĩa nầy là John Rockefeller, một dòng dõi của 
Người Hugenots tuận đạo, theo Giáo lý Calvin, 
sống theo tiêu chí: Phục vụ Đức Chúa Trời, Phục 
vụ đất nước, và phục vụ nhân loại. 
 Các nhà tư bản Mỹ ngày nay hầu hết đều 
có tổ tiên hoặc cha mẹ là Cơ-đốc nhân, lớn lên 
trong một xã hội Cơ-đốc giáo, nên họ rất nhơn 
đạo. Nhưng vì chính họ thì lại hoàn toàn không tin 
Chúa, cho nên họ không biết phải phục vụ xã hội 
như thế nào là tốt nhứt. Nhiều người trong đám họ 
tin rằng sứ mạng của họ là phải phục vụ người 
nghèo. 
 Ngoài ra thì họ cũng đang gặp khó khăn 
lớn về kinh doanh. Do chính sách kinh tế trong 
một vài thập niên qua, ngày nay một phần rất quan 
trọng của cải và nhân lực của các nhà tư bản Mỹ 
nằm ở bên Trung quốc. Họ không thể dời đi dễ 
dàng, và nếu Mỹ tăng thuế nhập khẩu thì họ có thể 
bị thiệt hại. Vì vậy cho nên một số các nhà tư bản 
phải hy sinh lòng yêu nước để tiếp tục giữ sự giàu 
đang có của họ. 
 Vậy họ chỉ còn có cách là chọn “Xã hội 
Dân chủ” kiểu Bắc Âu. Nhưng “Xã hội Dân chủ” 
kiểu Bắc Âu lại không thể nào thực hiện được tại 
Mỹ bởi vì: 
 
(a). Dân số Bắc Âu mỗi nước chỉ có khoảng 5 
triệu. Chỉ có Thụy điển là khoảng 10 triệu. Nói 
tóm lại là dân số mỗi nước chỉ bằng một thành phố 
của Mỹ. 
 
(b). Mức độ chênh lệch giàu nghèo hết sức thấp, vì 
đây là một xã tội tiên tiến lâu đời. Tỷ số những 
người cần hưởng trợ cấp xã hội trên toàn xã hội 
thấp. Tệ nạn xã hội cũng rất thấp. Gánh nặng về 
nuôi tù cũng rất nhẹ. Tất cả những điều nầy đều 
trái lại với Nước Mỹ cả. 
 
(c). Văn hóa Bắc Âu là văn hóa Tin Lành. Dân cư 
lại tương đối thuần chủng. Sự đồng thuận xã hội ở 
mức rất cao. Tinh thần nhân đạo tình nguyện chia 
xẻ cho nhau theo mô hình Hội thánh đầu tiên đã 
trở thành văn hóa. Trong lúc đó Mỹ là nước đa 
chủng tộc,  đa văn hóa, đa tôn giáo, và đang có sự 
đấu tranh xã hội, về nhiều mặt, rất gay gắt. 
 Cho nên “Dân Chủ Xã hội” kiểu Bắc Âu 
chỉ là ảo tưởng. Nếu bắt đầu bằng “Dân chủ Xã 

 

(2). Ngoài ra, sự trống rỗng thuộc linh của người 

dân Mỹ cũng đang là một mối hiểm họa rất lớn. 

  
 Sự giàu mạnh của Nước Mỹ đang bị lung lay. 
Nhưng giả sử sự giàu của Nước Mỹ cứ đứng vững thì 
nan đề vẫn không thay đổi nhiều. Âu châu trước đây 
tình hình cũng như vậy. Sự suy yếu của Đạo Tin Lành 
đã tạo nên một khoảng trống thuộc linh rất lớn tại Âu 
châu. Khoảng trống nầy đã khiến Âu châu trở thành 
một vùng đất màu mỡ cho Hồi giáo, thậm chí là cho 
Hồi giáo cực đoan. Lý do là vì Hồi giáo đã cung cấp 
cho dân chúng, nhứt là cho giới trẻ một mục đích để 
sống, để hy sinh, dầu đó là một mục đích hoàn toàn sai 
lầm. Nếu Hồi giáo mà trở thành tôn giáo chủ đạo ở Âu 
châu, thì điều gì sẽ xảy ra, ai trong chúng ta cũng đều 
có thể đoán biết được. 
 Nước Nga rất sợ viễn cảnh nầy xảy ra, nên 
Chính quyền Nga ra sức củng cố tôn giáo. Nói trắng ra 
thì trong năm nay Hiến pháp của Nga đã đưa Chánh 
thống giáo lên làm quốc giáo. Việc làm nầy bị Tây Âu 
chỉ trích gay gắt là mất tự do, nhưng Chính phủ Nga 
làm được là nhờ có được sự đồng thuận của đa số dân 
Nga. 
 Nhưng Cơ-đốc giáo về bản chất, ra đời và phát 
triển là nhờ Đức Thánh Linh và quyền năng Ngài, 
nghĩa là nhờ Phấn hưng Tin lành, chớ không phải là 
nhờ thế quyền. Cơ-đốc giáo mà trở thành quốc giáo thì 
sẽ dễ trở thành xơ cứng, hình thức, và yêu mến thế 
gian… 
 Quả thật, nói về nan đề của Nước Mỹ thì sẽ 
chẳng bao giờ cùng. Tuy nhiên, nguồi gốc của mọi nan 
đề chỉ có một, và giải pháp cho mọi nan đề cũng chỉ có 
một. Mọi nan đề đã nảy sinh từ sự suy thoái của Cơ-
đốc giáo, vì vậy giải pháp duy nhứt vẫn là sự phấn 
hưng của Đạo Tin Lành. Các nan đề của Nước Mỹ 
hiện nay không có bất cứ một nhân tài nào hay một tổ 
chức nào có thể giải quyết được. Chỉ có Đức Chúa Je-
sus Christ mới cứu được Nước Mỹ. Mà muốn cho 
Ngài cứu thì phải cầu nguyện. 
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PHÁ THAI 
 
 Khía cạnh đạo đức của sự phá thai thì 
không cần phải bàn đến, vì ngay cả một người 
không tin Chúa, Luật pháp của Lương tâm cũng đã 
cho họ một câu trả lời rất rõ ràng. 
 Về khí cạnh xã hội, phá thai sẽ dần dần, và 
chắc chắn tạo nên một xã hội ích kỷ và tàn nhẫn, 
mà trong đó con người sẽ chỉ sống cho sự dễ chịu 
và thuận tiện riêng của mình, bất chấp sự đau khổ 
hay là mạng sống của người khác. Những vụ án về 
việc mẹ giết con bằng nhiều hình thức càng ngày 
càng nhiều trong Nước Mỹ mấy năm gần đây đã 
chứng tỏ điều đó. 
 Về khía cạnh kinh tế chánh trị, phá thai sẽ 
góp một phần rất quan trọng vào sự làm sụp đổ 
một quốc gia. Tại nước Nga Xô viết trước đây, sự 
phá thai rất phổ biến. Vào thời kỳ đó, do nạn thiếu 
lương thực, nên phá thai không bị cấm đoán. Trái 
lại, tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Liên 
xô, phá thai thậm chí còn được khuyến khích. 
 
 Nhưng ngày nay, sau khi cuộc Cách mạng 
Xanh  do Rockefeller Foundation và Ford Founda-
tion khởi động vào thập niên 1950, đạt được thành 
công rực rỡ trên khắp thế giới vào thập niên 1970, 
khiến cho sự nuôi ăn con người không còn là một 
gánh nặng nữa. Từ đó, thì nạn nhân mãn không 
còn là một mối lo sợ, mà nạn nhân khan mới lại trở 
thành một vấn đề sinh tử cho các nước tiên tiến. 
 Nhứt là trong hai thập niên gần đây, khi kỹ 
thuật internet trở nên phổ biến trên toàn thế giới, 
khi kiến thức phổ thông của mọi người trên thế 
giới trở thành cùng một mặt phẳng, và khi mà mọi 
quốc gia trên địa cầu đều có thể thủ đắc những kỹ 
thuật khoa học cơ bản, thì kỹ thuật khoa học không 
còn chiếm ưu thế tuyệt đối như xưa. Ngày xưa, với 
kỹ thuật chiến tranh và kỹ thuật truyền thông, Đế 
quốc Anh với một số lượng công chức và binh lính 
chỉ 20,000 người, đã cai trị cả một Bán đảo Ấn độ 
với dân số 300,000,000, trên một diện tích hơn 4 
triệu cây số vuông. Hay là Hà lan với diện tích nhỏ 
hơn Nam phần Việt nam có thể chinh phục và cai 
trị cả một Quần đảo Indonexia rộng lớn bằng 50 
lần mẫu quốc. 

 
 Nhưng ngày nay thì điều đó vĩnh viễn không 
còn nữa. Ngày nay, nước nào càng đông dân thì càng 
sẽ trở nên hùng mạnh. Sự trổi dậy của Trung quốc, Ấn 
độ, Brasil, Indonexia, Nigeria trong những năm gần 
đây, đã chứng tỏ điều đó. Ngày nay, con người mới là 
sức mạnh chính yếu của mọi quốc gia. Ngày nay, lực 
lượng lao động trẻ, đội ngũ kỹ sư, đội ngũ chuyên viên 
kỹ thuật, đội ngũ trí thức trẻ, mới là tư bản chính yếu 
của một nước. 
 Như Syngapore chẳng hạn. Nước nầy hầu như 
chẳng có tài nguyên gì hết, trừ ra con người, mà trở 
nên giàu mạnh. Đến nỗi, Syngapore đã trở thành một 
con cá bé độc, mà không một con cá lớn nào dám nuốt. 
 Do sinh suất thấp và do thói quen phá thai, mà 
người ta tiên đoán rằng Nước Nga trong 50 năm nữa sẽ 
yếu hơn cả Nigeria, và hầu như các nước Tây-Âu sẽ 
yếu hơn các nước Đông Á. Đây là lý do, mà ngoài lý 
do Phục hưng tôn giáo, Nước Nga, trong tháng ba năm 
2020 vừa qua, Viện Duma Quốc gia đã ủng hộ một đề 
nghị bổ sung của Tổng thống Putin, yêu cầu bản Hiến 
pháp sửa đổi của Nga phải có câu: “Nhân dân Nga 
theo tín ngưỡng Chính Thống giáo, và có niềm tin vào 
Đức Chúa Trời". 
 Căn cứ vào Hiến pháp đó, Luật pháp Nga sẽ 
biểu quyết những đạo luật khắt khe về phá thai, và 
hành chánh Nga sẽ có những biện pháp khuyến khích 
sanh đẻ [Sáng-thế Ký 1:28 và Sáng-thế Ký 9:1]. 
  
 Riêng tại Hoa kỳ, vì tiêu chuẩn thống kê không 
giống nhau, người ta chỉ có thể ước tính rằng mỗi năm 
có khoảng một triệu vụ phá thai. Nếu số đó mà đúng, 
thì trong vòng 20 năm tới, sẽ có khoảng 20 triệu trẻ em 
bị giết. Cọng với sinh suất càng ngày càng thấp, từ 
3con/1phụ nữ thập niên 1960, xuống còn 2con/1phụ 
nữ trong thập niên tới, nạn nhân khan tại Hoa kỳ đang 
tiến gần. 
 Theo ước tính thì trong vòng 20 năm nữa, Quỹ 
hưu bổng sẽ giảm thiểu và sau đó có thể sẽ biến mất, 
vì Nước Mỹ không còn đủ người trẻ đi làm việc, để 
nuôi người già. 
 Đặc biệt với sự giảm sút dân số trầm trọng 
trong Giới Trung lưu và Giới Tinh hoa Mỹ, sự thiếu 
người trẻ có văn hóa kỹ thuật cao và tay nghề cao để 
sản xuất, kinh tế Mỹ sẽ đi xuống. Địa vị cường quốc 
số một về kinh tế của Mỹ đang bị thách thức. Trong 
năm 2019 vừa qua, tổng số tỷ phú của Mỹ đã ít hơn 
của Trung quốc, theo Forbes. Thật ra, từ năm 2012 thì 
địa vị Cường quốc xuất khẩu số 1 của Hoa kỳ đã mất. 
Năm 2013 Sử gia Paul Johnson đã ví sánh Tổng thống 
Barack Obama của “Đế quốc Mỹ” với Vua George III 
của Đế quốc Anh, vì việc đánh mất địa vị Cường quốc 
xuất khẩu số 1 của Hoa kỳ, cũng giống như sự đánh 
mất Thuộc địa Mỹ (do cách mạng 1776) của Vua 
George. 
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ĐỒNG TÍNH 
 
 Theo một 
nghiên cứu sâu rộng 
toàn cầu kết thúc 
vào đầu năm 2019 
vừa qua, bằng cách 
phân tích gen của 
hơn 400,000 người 
đã đưa đến kết luận 
rằng không hề có 
một “gen đồng tính” 
duy nhất. 
 Dr David Curtis, giáo sư danh dự tại Viện 
Di truyền học UCL, thuộc London College, cũng 
cho biết: “Nghiên cứu này đã cho thấy rõ ràng rằng 
không có cái gọi là “gen đồng tính”. 
 Đây là một kết luận hết sức quan trọng, bởi 
vì nếu có một “gen đồng tính”, hay thậm chí nếu vì 
có một lỗi nào đó trong quá trình sao chép mã di 
truyền gen, thì sự định nghĩa của Kinh Thánh là 
khó hiểu. Người đồng tính sẽ nói: “Chúa đã dựng 
nên tôi như vậy”, hay “tôi không thể nào sống khác 
được”. 
 Thế thì đồng tính đến từ đâu? 
 
 Cách đây nhiều năm, một bác sĩ rất được 
kính nể trong lãnh vực nầy có nói rằng trong mỗi 
một người, trong một thời điểm nào đó của đời 
sống, đều có khuynh hướng đồng tính. 
 Nói mỗi một người thì quá đáng. Có lẽ nói 
nhiều người thì đúng hơn. Và khuynh hướng nầy là 
do ảnh hưởng của nguyên tội. 
 Nhưng hầu hết thì thì đều bỏ qua, xem đó 
là tình bạn tự nhiên. Chỉ cho đến khi “đồng tính” 
được xã hội nhìn nhận, bênh vực, và một phần nào 
đó, cổ võ, thì đồng tính mới phát huy hết sức mạnh 
tội lỗi của nó, và khiến người ta dừng lại để phạm 
tội. 
 Như vậy, đồng tính là một sự chọn lựa. 
 
 Mọi người đều có khuynh hướng tội lỗi [Rô
-ma 7:7-25]. Cơ-đốc nhân thắng hơn khuynh 
hướng nầy là nhờ Đức Thánh Linh ngự trị bên 
trong và giúp đỡ bên ngoài. Người chưa tin nếu 
vượt qua tội lỗi là vì lương tâm lên án và sợ xã hội. 
Cho nên một khi được xã hội chấp thuận thì một 
tội lỗi sẽ bùng phát, vì đã được “bình thường hóa”. 
 Thí dụ: Xã hội Thổ nhĩ kỳ vào Thế kỷ 19 
nổi tiếng về sự ăn cắp. Ăn cắp vặt là việc bình 
thường không cần phải mắc cở. Năm 1916, Musta-
fa Kemal, một vị tướng, huy động phe dân quân 
Thổ để làm cách mạng đánh lại phe Đồng minh, 
bấy giờ đang chia xẻ đế quốc Ottoman  

 
 (Đây cũng là thời gian mà thảm họa diệt chủng 
người Armenia Cơ-đốc giáo bởi người Thổ Hồi giáo 
xảy ra). Để chấn chỉnh dân chúng, ông ra lệnh cho dân 
quân Thổ thi hành kỷ luật sắt trong vùng đất họ cai trị. 
Ví dụ: Những người ăn cắp vặt lần đầu sẽ bị chặt 1 
ngón tay. Ít lâu sau, nạn ăn cắp vặt biến mất.  
 Sau nầy, khi Thổ độc lập, Luật pháp Thổ phải 
theo Hiến pháp dân chủ thế tục, bị buộc phải tôn trọng 
nhân quyền, nạn ăn cắp vặt liền quay trở lại ngay, dầu 
ít hơn). 
 Khi được xã hội chấp thuận, người ta chọn 
đồng tính một cách dễ dàng, để sống dễ dàng, mà 
không cảm thấy mình bị thất bại. Tôi biết một thanh 
niên kia, sau khi thất bại hai lần trong tình yêu, nhứt là 
sau khi thất bại trong tình yêu với một cô “sếp” trẻ 
đẹp, bèn căm ghét phụ nữ, tuyên bố mình là người 
đồng tính. Một thanh niên khác, không cưới được 
người mình yêu, cũng quay sang đồng tính. Một thanh 
niên khác nữa, ghét các bà chị cô em của mình là 
“những phụ nữ khó ưa” cũng đã chọn đồng tính. Điều 
đáng nói, cả ba đều là tín đồ. 

 Thái độ của Giáo hội về người đồng tính sẽ có 
hậu quả rất lớn đối với chính Giáo hội. Những giáo 
phái tưởng rằng nếu compromise với người đồng tính 
thì sẽ giữ được họ, rốt cuộc mất hết tín đồ tin kính, và 
suy tàn, vì đã bỏ lời Kinh Thánh một cách hiển nhiên. 
Những Giáo hội có lập trường bảo thủ trong vấn đề 
nầy đứng vững hơn. Ở Nam hàn, có một thời kỳ Tin 
lành yếu hẳn đi vì Hội thánh bắt đầu yêu mến thế gian. 
Gần đây, trước nạn đồng tính, Hội thánh bắt đầu lại 
thức tỉnh để tự vệ, và mạnh trở lại. 
  
 Thái độ của Giáo hội về người đồng tính đồng 
thời cũng có hậu quả rất lớn đối với chính người đồng 
tính. Những người đồng tính, nếu là tín đồ, họ biết là 
họ đang phạm tội. Nếu Hội thánh cứ yêu thương họ 
theo lời Kinh Thánh, nhưng cứ giữ vững lập trường 
của Kinh Thánh về đồng tính, thì một thời gian sau họ 
sẽ ăn năn và quay trở lại. Còn nếu Hội thánh khoan 
nhượng với tội lỗi, hay xem đó là một điều tự nhiên 
không thể sửa, thì họ hoàn toàn không có cơ sở để ăn 
năn, và cũng không có chỗ để quay về. 
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SỰ SUY ĐỒI  
CỦA  

TRUYỀN THÔNG 
 
 Truyền thông, 
vốn là yếu tố quan trọng 
định hình chính trị và xã 
hội Mỹ, thì ngày nay do 
đạo đức suy đồi, cũng đã 
suy đồi đến mức đang 
phá hủy cái xã hội mà nó đáng ra phải bảo vệ, 
 bởi vì:  
(1). Truyền thông không có khả năng nói hết sự 
thật. 
 “Những chiếc ống kính không biết nói 
dối”, nhưng những người cầm ống kính thì không 
có khả năng thu nhận hết sự thật. Ví dụ: Trong 
những cuộc chiến tranh, như Chiến tranh tại Tây Á 
gần đây chẳng hạn, Truyền thông vốn được quân 
đội Mỹ bảo vệ, chỉ có thể thâu được những hình 
ảnh tàn bạo của quân đội Mỹ, chớ không thể thâu 
được sự tàn bạo, vốn gấp hàng trăm lần của phe 
bên kia. Lý do là vì các sự tàn bạo của phe bên kia 
luôn luôn được thực hiện tại những nơi mà truyền 
thông không thể đến được, hoặc vào những thời 
điểm mà chỉ có sự hiện diện của loài côn trùng hay 
loài chim ăn xác chết. 
 Điều đặc biệt quan trọng, ấy là do ảnh 
hưởng văn hóa Cơ-đốc, người lính Mỹ đa số vốn 
nhơn từ. Khi họ trở nên tàn bạo, thường do một 
duyên cớ thúc bách nào đó, hoặc một sự chọc giận 
nào đó. Các ống kính chỉ có thể ghi được các sự 
việc trước mắt chớ không thể ghi lại các nguyên 
nhân đằng sau, là yếu tố rất quan trọng để phán xét 
một hành động. 
 
(2). Truyền thông ngày nay, vì sự sống, phải 
phục vụ cho điều xấu. 
  
 Một triệu việc tốt Quân đội Mỹ hay chính 
phủ Mỹ làm, truyền thông sẽ không ghi nhận, hoặc 
viết lên, bởi vì những bài báo hay những bức tranh 
như vậy sẽ làm cho Truyền thông chết đói. Chính 
những bức ảnh và những bài báo nói lên sự xấu xa 
của Chính phủ hay Quân đội Mỹ (trong giai đoạn 
nầy thì Chính phủ Mỹ), mới làm cho ký giả được 
nổi danh và kiếm được nhiều tiền hay nhận được 
nhiều giải thưởng “cao quý”. Người ta thường nói: 
“Nước Mỹ là thiên đường của những người hủy 
phá nó”. Chưa bao giờ câu nói đó đúng hơn lúc 
nầy. Có những người ở Mỹ, hoặc đến Mỹ, đã sống 
sung sướng và nổi tiếng bằng cách suốt ngày chỉ 
cần ngồi viết về những điều xấu xa của Chính phủ 
Mỹ hay quân đội Mỹ. 

  
(3). Truyền thông ngày nay phải phục vụ cho 
những ông trùm truyền thông, mà rủi ro thay cho 
Nước Mỹ, ngày nay nhiều ông trùm nầy lại thiên 
tả. 
 Tại sao nhiều nhà tư bản dịch vụ Mỹ ngày nay 
lại thiên tả thì cần đến một sự phân tích khác. Ở đây 
chỉ có thể nói rằng khá nhiều các nhà tư bản dịch vụ 
và tư bản truyền thông Mỹ đang theo đuổi một agenda 
rất nguy hiểm, thậm chí phải gọi là ác, có thể dẫn đến 
sự hủy phá Nước Mỹ. 
 Mà Truyền thông lại đang ở trong tay họ, để 
phục vụ cho các mục đích của họ. 
 
(4). Truyền thông là giới rất dễ bị hối lộ và mua 
chuộc. 
 Truyền thông, vốn được gọi là “Đệ tứ quyền”, 
quyền lực được đã được Tu chính án số một của Hiến 
pháp Hoa kỳ bảo vệ, nhưng lại là một quyền lực 
không thể được kiểm soát chặc chẽ. 
 Trong một thế giới mà đạo đức suy đồi, thì 
đồng tiền càng ngày càng thêm sức mạnh. Văn hóa 
chính trị ngày nay là văn hóa hối lộ. Nhiều nhà chính 
trị ngày nay làm giàu bằng những bài thuyết trình, 
những bài diễn văn, chẳng giá trị gì, cốt để nhận bạc 
triệu hối lộ một cách hợp pháp.   
 Cách đây không đầy 2 năm, khi một vị Tổng 
thống Pháp qua đời, báo chí loan tin rằng vị Tổng 
thống nầy, mà lúc đó đã rời chức vụ tổng thống, đã 
từng nhận 5 triệu đô la của Saddam Hussein, để chỉ 
cần làm một việc “nhỏ”, là ra một tuyên bố phản đối 
việc Mỹ tiến quân vào Iraq. 
 Giới ký giả, “học giả” “giáo sư” cũng tham 
nhũng không kém. Những vụ tham nhũng liên tục bị 
phác giác tại mấy trường đại học danh giá của Mỹ 
trong vài ba năm qua đã chứng tỏ rõ. 5 triệu đô la 
không được thì 10 triệu đô. 10 triệu đô không được thì 
20 triệu đô. Những bài báo, những bài “nghiên cứu 
uyên bác” hướng dẫn công luận đến những chiều 
hướng có lợi cho thế lực mua chuộc sẽ được viết ra để 
phổ biến trên những tờ báo, những tờ tạp chí rất có uy 
tín. Nhân dân Mỹ sẽ bị đầu độc, và bị dẫn dắt tới 
những quyết định mà chắc chắn sẽ đem đến sự hủy 
phá cho chính đất nước của mình. 
 Quả thật, nói về nan đề của Nước Mỹ thì sẽ 
chẳng bao giờ cùng. Tuy nhiên, nguồn gốc của mọi 
nan đề chỉ có một, và giải pháp cho mọi nan đề cũng 
chỉ có một. Mọi nan đề đã nảy sinh từ sự suy thoái 
của Cơ-đốc giáo, vậy giải pháp duy nhứt vẫn là sự 
phấn hưng của Đạo Tin Lành. Các nan đề của Nước 
Mỹ hiện nay không có bất cứ một nhân tài nào hay 
một tổ chức nào có thể giải quyết được. Chỉ có Đức 
Chúa Jesus Christ mới cứu được Nước Mỹ. Mà 
muốn cho Ngài cứu thì phải cầu nguyện. 
           GIÓP D 
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 Cám ơn Chúa tôi có cơ hội hầu việc Chúa 
trong Liên Hội, đặc biệt là tôi có cơ hội tiếp xúc, 
trò chuyện với nhiều tôi tớ Chúa. Một trong những 
đề tài thắc mắc thường được nhắc đến trong các 
cuộc trò chuyện là từ ngữ mà quý tôi con Chúa sử 
dụng. Vì khuôn khổ của Đặc San, bài viết này 
mang tính cách góp ý để chúng ta cùng tham khảo. 
Đây là một số từ ngữ mà chúng ta thường sử dụng 
mà đôi khi người chưa tin Chúa không hiểu: 
 

Danh Đức Giê-hô-va 
 
 Nếu một người tin Chúa lâu năm hoặc ở 
trong chức vụ giảng dạy thì chúng ta biết danh 
Đức Giê-hô-va vì trong Bản Truyền Thống và Bản 
Hiệu Đính đều dùng danh xưng này. Bản Dịch 
Mới thì dùng danh xưng CHÚA cho những chỗ 
danh Đức Giê-hô-va. Hầu hết các bản dịch tiếng 
Anh đều dùng chữ GOD cho Jehovah.  
 Thật sự thì trong Hội Thánh chúng ta có 
thể dùng cách gọi CHÚA hay Đức Giê-hô-va, vì 
hầu hết con cái Chúa đọc Kinh Thánh thì ít nhiều 
biết đến danh Ngài. Vấn đề là có nhiều người dùng 
danh xưng này ngoài Hội Thánh, trong cộng đồng. 
Nhiều Tín Nhân lại dùng danh Đức Giê-hô-va 
trong các cuộc trò chuyện hoặc chia sẻ Phúc Âm 
với thân hữu, người chưa tin Chúa. Làm như vậy, 
chúng ta sẽ tạo sự hoang mang cho họ.  
 Một lần nọ, tôi tham gia chia sẻ Phúc Âm 
trong một chương trình của cộng đồng, đứng bên 
cạnh một Tín Nhân lâu năm, nghe ông chia sẻ Lời 
Chúa. “Đức Giê-hô-va tạo dựng vũ trụ, Đức Giê-
hô-va tạo nên loài người, Đức Giê-hô-va cung cấp 
những điều cần dùng, Đức Giê-hô-va ban phước 
lành, …” Gần như mỗi lời chia sẻ bắt đầu bằng 
“Đức Giê-hô-va.” Sau khi được nghe chia sẻ, vị 
“thân hữu” này có vẻ hoang mang và lúng túng 
hỏi: “Đức Giê-hô-va là ai vậy?” Vị Tín Nhân trả 
lời “là Chúa đó.” “Vậy sao không nói Chúa đi mà 
nói Đức Giê-hô-va?” Vị “thân hữu” hỏi thêm.  

 

 Chúng ta biết rằng có những từ ngữ và danh 
xưng chúng ta dùng trong Hội Thánh mà người ngoài 
Hội Thánh không hiểu. Vì vậy chúng ta phải sử dụng 
từ ngữ và danh xưng một cách thích hợp. Tương tự, 
khi chia sẻ Phúc Âm hay Lời Chúa với người chưa 
biết Chúa, xin đừng dùng từ như danh Đấng Christ 
hay Đấng Chịu Xức Dầu, mà dùng danh Đấng 
Cứu Thế. Khi chia sẻ Phúc Âm, đây không phải là 
thời điểm để tung các “chiêu” thần học mà mình đã 
“tu luyện” nhiều năm, mà là thời điểm nói về Đấng 
Cứu Thế Giê-su một cách ngắn gọn, rõ ràng, và dễ 
hiểu nhất. 
 

Thông Công  
 
 Ngày nay, “thông công” được nhiều con cái 
Chúa, đặc biệt là người Báp-tít hiểu là bữa ăn. Nhiều 
buổi “thông công” thật ra chỉ là dịp ăn uống. Theo 
Kinh Thánh, thông công là dịp để chia sẻ đời sống. 
Chúng ta có biết rằng nhiều người ngoài Hội Thánh 
không biết “thông công” là gì không? Tuy nhiên, đối 
với thân hữu, nhiều con cái Chúa vẫn mời “anh chị 
đến nhà tôi thông công.”  Một Hội Thánh nọ gởi thư 
mời Ban Chấp Hành Cộng Đồng tham dự chương 
trình Tết tại Hội Thánh. Tuần sau đó Hội Thánh nhận 
được thư trả lời từ Cộng Đồng: “Chúng tôi sẵn sàng 
đến tham dự chương trình Tết, nhưng còn buổi thông 
công thì chúng tôi không biết là buổi gì.” Chúng ta có 
thể thắc mắc: Sao họ không biết thông công là gì?  

Mục sư Võ Ngọc Triển 
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 Họ không biết là đúng rồi vì “thông công” 
là từ ngữ trong Hội Thánh, chúng ta sử dụng quen 
và nghĩ rằng người ngoài Hội Thánh cũng biết. Vì 
vậy, nếu chúng ta mời thân hữu tham dự bữa ăn 
sau chương trình của Hội Thánh, chúng ta có thể 
gọi là “bữa trưa thân mật, tiệc ngọt, tiệc trà, tiệc 
mừng Tết, hoặc tiệc mừng Chúa giáng sinh.” 
 

Ân Điển 
 
 Con cái Chúa đều biết từ “ân điển,” đặc biệt là 
được biết qua bài hát hay và phổ biến “Ân Điển Lạ 
Lùng.” Chúng ta thường hát và nói về ân điển của 
Chúa dành cho chúng ta. Tuy nhiên, “ân điển” là một 
từ xa lạ đối với nhiều thân hữu và người trong cộng 
đồng.  
  Chữ “grace” trong tiếng Anh được dịch là ân 
điển, ân sủng (ơn sủng), hoặc ân huệ (ơn huệ; từ này 
rất phổ biến sau khi tuồng cải lương Tô Ánh Nguyệt 
được trình diễn tại Việt Nam). Cả hai Bản Truyền 
Thống và Bản Hiệu Đính đều dùng từ “ân điển” trong 
khi Bản Dịch Mới dùng từ “ân sủng.” Từ “ân sủng” 
được nhiều người trong cộng đồng chấp nhận và hiểu 
được, không bị lúng túng.    
 Vì vậy, khi chia sẻ Lời Chúa hay Phúc Âm 
cho người chưa tin Chúa, chúng ta nên dùng từ “ân 
sủng” để dễ dàng cho họ hiểu sứ điệp. 
 Nếu quý vị gặp những từ ngữ nào mà chúng ta 
dùng không đúng chỗ, không chính xác, xin quý vị gởi 
về tòa soạn để cùng nhau học hỏi và xây dựng nhau, 
mục đích giúp mỗi Tín Nhân trong công tác chia sẻ 
Phúc Âm cách hiệu quả nhất. 
 

           MS Võ Ngọc Triển 

  Có hai sinh viên Đại học Leland Stanford, Hoa kỳ, ngày kia 

nảy sinh kế hoạch gây quỹ tài trợ cho chương trình học của họ. Hai 

anh tổ chức một buổi hòa nhạc, và mời nhạc sĩ lừng danh thời bấy 

giờ trình tấu. Tiền thù lao được ấn định là 2000$. Sau buổi trình diển, tiền thu chỉ được 1.600$. Hai sinh 

viên dùng số tiền thu được để trả cho nhạc sĩ và viết giấy nợ 400$. Nhưng nhạc sĩ Paderewski bảo họ, 

“Hai cậu hãy dùng số tiền này để thanh toán các chi phí, trả cho tôi 90% phần còn lại và giữ 10% kia.”  

 Sau đó ít lâu nhạc sĩ trở về Ba-Lan và trở thành Thủ tướng. Khi chiến tranh xảy ra, nước Ba-Lan 

lâm vào tình trạng nghèo đói. Lúc ấy đại phú Herbert Hoover ở Paris gởi hang ngàn tấn thực phẩm đến 

Ba-Lan để cứu giúp. Sau khi cứu đói thủ tướng Paderewski sang Paris để đích thân cảm ơn ân nhân. Sau 

khi nghe thủ tướng Ba-Lan phát biểu lòng tri ân, ông Hoover nói, “Thưa thủ tướng, xin ngài đừng quan 

tâm. Có lẽ thủ tướng đã quên, nhưng tôi không bao giờ quên. Tôi là một trong hai sinh viên đã tổ chức 

buổi trình tấu nhạc ngày xưa tại Mỹ, và thủ tướng đã hào phóng giúp chúng tôi trong lúc túng cùng. 

Chúng tôi không quên ơn thủ tướng. Sau đó hai người đã trở thành bạn thân.     

          Mục sư Huỳnh Ngọc Ẩn st  

Thủ Tướng Paderewski của Ba-Lan  
 

 [LTS] Ignacy Jan Paderewski là cựu Thủ tướng Ba Lan, còn Herbert Hoover là cựu Tổng thống Mỹ. 
Trong quá khứ, hai vị này đã có những việc làm rất đẹp để giúp đỡ lẫn nhau. Người ta nói rằng, chính sự giúp 
đỡ nhau ấy đã không chỉ làm thay đổi vận mệnh của bản thân họ mà còn thay đổi vận mệnh của hàng 
triệu con người. Câu chuyện trên đây xảy ra tại đại học Stanford và đã được ghi vào lịch sử.  

  GÓC KHUẤT 
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 Nửa trái dưa hấu cũng chừng 1-2kg, ông đưa 
cho tôi một cái thìa: “Ăn  không hết thì để phần thừa 
còn lại cho vợ con về ăn”, tôi cầm lấy cái  thìa rồi ăn 
lấy ăn để, ăn chưa đến một nửa, bụng đã căng lên rồi. 
 Lúc cả nhà ăn cơm, bố tôi mang ra hai miếng 
dưa hấu đặt lên bàn rồi nói với tôi: “Con xem xem 
chúng có gì khác nhau?”. 
 Tôi rất bối rối, cẩn thận nhìn đi nhìn lại, một 
nửa là tôi vừa mới ăn,  một nửa còn lại cũng là đã 
được ăn, nhìn một lúc lâu, cũng nhìn không ra kết 
quả gì, đành phải lắc đầu. 
 Bố tôi chỉ vào miếng dưa hấu nói: “Một nửa 
này là con ăn, còn nửa kia là  vợ con ăn, bố đều nói 
cho hai đứa là, ‘Nếu như ăn không hết, thì để  phần 
thừa còn lại cho người kia ăn’. Con nhìn vợ con ăn 
như thế nào? Là  dùng thìa xúc từ bên cạnh rồi vào 
phía bên trong, ăn hết một nửa, nửa  còn lại để 
nguyên không động tới. Nhìn miếng của con xem, bắt 
đầu xúc từ  chính giữa, ăn hết phần thịt ở chính giữa, 
để phần bên cạnh cho người  khác ăn, người nào mà 
chẳng biết phần thịt ở chính giữa ngọt chứ? Từ  việc 
nhỏ này mà xét thì thấy vợ của con có tấm lòng hơn 
con nhiều”. Mặt tôi bỗng nhiên đỏ lên. 
 Bố tôi nói ý tứ sâu xa: “Cả một đời của hai 
người, liệu có thể có bao  nhiêu việc to tát? Tình cảm 
vợ chồng thể hiện ở chỗ nào? Là thể hiện ở  một giọt 
dầu, một thìa cơm, một thìa canh trong cuộc sống 
hàng ngày. Lần  trước con vì việc ăn dứa hấu mà cãi 
nhau với vợ, lại còn bao biện, điều  đó rõ ràng là con 
không đúng. Nếu như đổi lại là vợ con về nhà trước,  
nhất định nó sẽ để phần cho con một nửa”. 
 “Đừng xem đây là việc nhỏ, nó có thể phản 
ánh ra tấm lòng của một người,  bên trong miếng 
dưa chứa đựng một bài học lớn về cách ứng xử trong 
gia  đình, khi trái tim đã nguội lạnh, con phải từng 
chút từng chút sưởi ấm  cho nó, mỗi ngày đều luôn  

 
 Vào buổi trưa một ngày nọ, tôi tan làm  trở về 
nhà, nóng quá đến nỗi đầu chảy đầy mồ hôi, mở tủ 
lạnh ra xem,  không ngờ bên trong có nửa quả dưa 
hấu mát lạnh, tôi mừng rỡ và vội lấy  ra ăn một cách 
ngon lành. 
 Đúng lúc này vợ tôi cũng trở về, vừa đi vào 
cửa nhà cô ấy vừa than thở: “Chết khát mất, nóng 
quá!”, mở tủ lạnh ra, cô ấy ngẩn cả người ra.  Tôi bảo 
với vợ là miếng dưa hấu đó tôi ăn rồi, nét mặt cô ấy 
thoáng một  chút không vui, vội vã cầm ly đi rót nước 
uống, vừa nhấc ấm nước lên,  bên trong cũng không 
còn một giọt nào.  Thế là cô ấy đột nhiên phát cáu: 
“Anh cũng không biết đun lấy một chút  nước, về nhà 
lâu như thế làm gì?”. Tôi cũng giận dữ: “Sao cái gì 
cũng  đều là tại tôi thế?”  Vì chuyện này mà hai 
chúng tôi chiến tranh lạnh  mất một tuần mới hòa giải 
được. 
 Thứ Bảy, tôi một mình trở về nhà bố mẹ tôi, 
họ vừa thấy tôi liền hỏi:  “Sao một tuần nay bố mẹ 
không nhìn thấy vợ con đâu?” Tôi liền đem câu  
chuyện giận dữ kể cho họ nghe từ đầu đến cuối. Mẹ 
tôi nghe xong liền  trách tôi, làm việc không nên chỉ 
có nghĩ đến bản thân mình mà không để ý  đến người 
khác. Tôi không cho là đúng: “Chỉ là ăn hết nửa quả 
dưa hấu thôi mà, có cái gì ghê gớm đâu”. 
 Bố tôi vừa cười vừa nói: “Con không cần phải 
biện bạch cho bản thân nữa,  ngày mai là Chủ nhật, 
cả hai đứa cùng tới đây một chuyến”. 
 Ngày hôm sau, tôi cùng vợ chở con trở lại nhà 
bố mẹ tôi. 
 Vừa vào cửa, bố tôi liền sai tôi đi mua dấm 
chua, đợi đến lúc tôi mua  trở về, bố tôi nói vợ tôi đã 
đưa con ra ngoài rồi, nói xong bố tôi liền  bê ra một 
nửa quả dưa hấu đưa cho tôi rồi nói: “Nhìn con nóng 
quá đầu  chảy đầy mồ hôi rồi, mau ăn miếng dưa hấu 
giải khát đi”. 

TÌNH NGHĨA 

VỢ CHỒNG 

 GIA ĐÌNH 
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Vlog Tâm sự       
Thạch Thảo sưu tầm 

 
nhớ ủ ấm cho nó. Ngược lại khi trái tim đang  ấm áp, 
con từng muỗng từng muỗng nước lạnh đổ vào nó thì 
một ngày nào đó  nhất định sẽ khiến nó nguội lạnh. 
Con thử suy ngẫm xem, nếu như vợ con  cũng giống 
như con, làm mọi việc đều không nghĩ đến con nữa, 
lâu dần,  con sẽ thấy thế nào?”. 
 Thực sự là một câu nói thức tỉnh một người 
trong mộng như tôi, tôi bỗng  nhiên phát hiện ra rằng, 
thường ngày khi trở về nhà, đôi dép được để gọn  
gàng, nước trà đã để sẵn trên bàn, chiếc ô được để sẵn 
ngoài cửa ra vào  khi trời mưa, đó đều là thể hiện tình 
cảm yêu thương của vợ tôi, nhưng  còn tôi thì sao, lại 
cứ tùy tiện, coi như không nhìn thấy, không hiểu  
được những điều đó mà còn suy bụng ta ra bụng 
người. 
 Nghĩ ra những điều đó, tôi hổ thẹn vô cùng, 
tôi vội vàng bưng sủi cảo đã  lạnh ra đưa cho vợ: 
“Cái này không còn nóng nữa rồi, em ăn trước đi!”. 
Vợ tôi cười: “Anh chỉ giả bộ một chút trước mặt bố 
mẹ thôi”. Bố tôi cũng cười: “Có thể hạ quyết tâm 
đóng giả như thế cả đời thì là người chồng tốt rồi”. 
 Tình yêu thương phải được thể hiện qua lại 
giữa đôi bên với nhau, hãy  cảm thông với một nửa 
của bạn, đừng cho rằng mọi chuyện là họ cố tình  gây 
sự với mình, mà hãy suy ngẫm tìm sai sót của bản 
thân mình.     
 Hạnh phúc không phải là ở trong một căn nhà 
lớn bao nhiêu mà là bên trong căn nhà có bao nhiêu 
tiếng cười hạnh phúc.  Hạnh phúc không phải là lái 
một chiếc xe rất sang trọng, mà là người lái xe có thể 
bình an trở về nhà. Hạnh phúc không phải là yêu một 
người vô cùng xinh đẹp, mà là yêu một người có tấm 
chân tình. Hạnh phúc không phải là nghe được bao 
nhiêu lời nói ngọt ngào, mà là lúc  tổn thương có thể 
có người nói với bạn rằng: “Không sao cả, có anh ở  
đây rồi”. 

Mục sư Châu An Phước 
sưu tầm 

“Hãy kính sợ Chúa Cứu Thế mà vâng phục nhau. 
Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như 
vâng phục Chúa. Hỡi người làm chồng, hãy yêu 
vợ mình, như Chúa Cứu Thế đã yêu Hội Thánh, 

phó chính mình vì Hội Thánh.”  
Ê-phê-sô 5:21-25. 

GÓC KHUẤT 
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       Một người 18 tuổi phải có thể                                    
       nói chuyện với những người lạ 
 

 Lythcott-Haims nói rằng khi các con đến 
trường cao đẳng hay đại học, chúng sẽ phài nói 
chuyện với RẤT NHIỀU những người lạ: các giáo sư, 
các bạn chia phòng ở trọ, các nhân viên cư xá, những 
người tư vấn, các viên chức hỗ trợ tài chánh, đối 
tượng chủ nhân tương lai… và chúng cần biết cách nói 
chuyện cho ĐÚNG. Những vấn đề, bà nói, là “Chúng 
ta dạy các con không nói chuyện với những người lạ 
thay vì dạy kỹ năng phân biệt ra được số ít kẻ xấu 
trong chỗ có nhiều người tốt. Rốt cuộc là bọn trẻ 
không biết cách với những người lạ – một cách tôn 
trọng với mắt nhìn mắt – để được giúp đỡ, chỉ dẫn, và 
định hướng mà chúng cần khi bước ra thế giới.” 

 
      Một người 18 tuổi phải  
      có thể tìm được đường. 
 
      Khuôn viên đại học hay những thành 

phố cư ngụ có thể rắc rối và quanh co. Phải chắc là các 
con của bạn biết cách tìm và dùng những hướng dẫn 
chỉ đường (có thể phải hỏi người lạ để biết) và những 
cách đi bằng phương tiện công cộng khi có cần – xe 
buýt, xe lửa, xe điện và bất cứ như khi có cần – xe 
buýt, xe lửa, xe điện và bất cứ những phương tiện gì ở 
quanh đó. Ngay từ bây giờ mỗi khi bạn đi đâu, hãy bắt 
đầu cho chúng tập tìm đường và đi – đừng chỉ chở 
chúng đến nơi chúng cần đến mà không biết tuyến 
đường. 

 
 Mùa tốt nghiệp đến nhanh lắm và số thiệp 
mời ăn mừng tốt nghiệp đang mau chóng tăng lên 
vượt quá số mà chúng ta có thể trả lời sẽ đến dự! 
Các bà mẹ và người cha sắp phải tiển các con đã 
trưởng thành sẽ đi học đại học ở xa hay sẽ đi làm. 
 
 Nhưng có thật là những đứa con  
 18 tuổi của họ được chuẩn bị? 
 
 Khi các con của tôi lớn hơn, tôi càng nhận 
rõ ra là tôi đang dấy lên những người lớn, không 
còn là con trẻ, và tôi cần chuẩn bị cho chúng thực 
hiện chức năng và khả năng trưởng thành trong thế 
giới khó khăn mà chúng ta đang sống. Đó là một 
trách nhiệm khó khăn, dễ bị lộn xộn bởi chúng ta 
đã quá đơn giản làm quá nhiều thay cho con cái 
thay vì dạy chúng tự làm. 
  
 Mới đây tôi có đọc một bài viết của cựu 
chủ nhiệm Đại Học Standford, Julie Lythcott-
Haims, được trích ra từ cuốn sách của bà “Cách 
Trưởng Dưỡng Một Người Trưởng Thánh: Hãy 
Phá Thoát Khỏi Cái Bẫy Cha Mẹ Làm Sẵn Và 
Chuẩn Bị Quá Mức Để Con Của Quý Vị” (Break 
Free of the Overparenting Trap and Prepare Your 
Kid for Success). 
 Trong bài viết, Lythcott-Haims bày tỏ 8 kỹ 
năng con cái của chúng ta PHẢI có khi chúng 18 
tuổi trừ khi chúng ta muốn chúng bò càng thảm bại 
về nhà. TÔI THÍCH những điều bà nói ở đây và hy 
vọng các phụ huynh nhớ kỹ bài viết này. 

  

 

  GIA ĐÌNH 

 1 

 2 

Hãy dạy cho Trẻ Thơ con đường nó phải theo Dầu 

khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó.” 

Châm ngôn 22:6 
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  Một người 18 tuổi phải có thể quản 
lý những phần việc và bài làm được   

            trao cho, và thời hạn chót phải làm xong. 
 
 Đây là điều tôi có thể nói là tôi rất ấn tượng 
với đứa con trai 13 tuổi của tôi. Ôi! Nó biết chăm 
sóc chuyện học hành và ít khi nào kêu xin giúp đỡ 
hay cần tôi làm phụ để nộp bài kịp hạn chót. Một 
khi chúng tự lực được, chúng sẽ biết cách quản trị 
và đặt ưu tiên những phần việc của chúng. Lớp 
tuổi mới vào trung học là RẤT TỐT để làm cho 
chúng biết trách nhiệm trong lãnh vực này nếu bạn 
còn chưa sẵn sàng dạy chúng! 

 
Một người 18 tuổi phải có thể   
đóng góp vào những việc nhà. 
 

 Đây là chuyện LỚN, Lythcott-Haims nói, 
“con trẻ không biết cách chăm sóc cho những nhu 
cầu của chúng, tôn trọng những nhu cầu của 
những người khác, hay làm trọn phần chia sẻ của 
chúng cho sự tốt đẹp của toàn thể.” Và những điều 
đó là những phần VĨ ĐẠI không thể thiếu được 
cho một đời sống trưởng thành. 
 

 
   Một người 18 tuổi phải có thể                  
   xử lý những vấn đề trong quan hệ  
   với nhiều người. 

 
 Đó là một điều của thế giới thực tế. Các 
con của bạn sẽ sống giữa vòng những người lạ, với 
những nền tảng và nhân cách khác nhau. Chúng ta 
cần huấn luyện chúng về cách giải quyết những 
xung đột NGAY TỪ BÂY GIỜ, và đừng giải 
quyết những vấn đề cá nhân của chúng thay cho 
chúng, hầu cho khi chúng phải đứng trên chân của 
chúng thì chúng có thể xử lý những tình huống liên 
hệ rắc rối. 

 
       
      Một người 18 tuổi phải có thể  
      chịu đựng những thăng trầm. 
 

 
 Đời sống không công bằng đâu. Những 
chuyện xấu xảy ra cho người tốt, và TẤT CẢ 
chúng ta đều phải tranh chiến. Các con của bạn cần 
biết, trước khi chúng 18 tuổi và tự lập, cách đối 
phó và học hỏi từ những điều không đạt được và 
những thất bại không tránh được trên đường đời 
của chúng. 
 
 

 
 
 Một người 18 tuổi phải có thể  
            làm ra và quản lý tiền bạc. 
 

 
 Nếu cho đến thời điểm này mà chúng chưa 
từng làm việc để kiếm tiền, chỉ lấy tiền của cha mẹ, 
chúng sẽ có nan đề với những trách nhiệm tài chánh, 
hoàn tất công việc được trao cho, và vấn đề học cách 
làm việc cho người chủ không yêu thương chúng vô 
điều kiện như cha mẹ của chúng.  
 Quản lý tiền bạc là điều thiết yếu để cho 
chúng không rơi vào những nan đề tài chánh trước khi 
trở thành những người lớn!  
 

 
 Một người 18 tuổi phải có thể 
 chịu những rủi ro. 
 

 Đây là một kỹ năng tôi không có vì tôi đã là 
một người 18 tuổi quá cẩn thận. Trong khi nó giúp tôi 
ổn định trong thực tế, là tôi đã không vướng vào 
những cách sống rủi ro như say rượu và tiệc tùng, tôi 
cũng đã không biết cách thật sự thử một chuyện gì đó 
và sẵn sàng chấp nhận bị thất bại. Như Lythcott-
Haims nói, “thanh thiếu niên không phát triển sự hiểu 
biết khôn ngoan rằng thành công chỉ đến sau khi đã 
cố gắng đi và thất bại lại nhiều lần hay sự “dày dạn” 
đến từ việc giải quyết khi nhiều việc trở nên sai trật. 
 
 Vậy thì những ai sẵn sàng để tìm hiểu và dạy 
các con trẻ của họ 8 kỹ năng đời sống quan trọng 
này? Tôi biết! Tôi sẽ luôn luôn ở cùng chúng, nhưng 
tôi cũng muốn chúng có thể giải quyết cho chính 
chúng. Suy nghĩ sau cùng của Lythcott-Haims trong 
bài viết của bà THẬT đúng với tôi: 
 “Hãy nhớ: con cái của chúng ta phải có thể 
làm được những điều này mà không cần phải gọi điện 
thoại hỏi ý cha mẹ. Nếu chúng gọi chúng ta để hỏi 
làm thế nào, chúng không có kỹ năng đời sống.” 
 
 Ngọc Nga 
(Lược dịch theo: foreverymom.com) 
Thạch Thảo sưu tầm 
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là chúng ta tin vào bản chất thánh khiết, vô tội của  
Chúa Giêsu và tin phép lạ mầu nhiệm trong sự giáng 
sinh của Ngài. Phép lạ đó chứng tỏ Chúa Giêsu thật 
là Đức Chúa Trời nhưng cũng thật là người, một con 
người hoàn toàn.     
 Sự mầu nhiệm đó do quyền năng của Đức 
Thánh Linh, như Thánh Kinh có chép: “Bởi vì không 
việc chi Ðức Chúa Trời chẳng làm được.”Luca 1:37. 
 
 I. Ý NGHĨA TỪ NGỮ “ĐẦU THAI, HOÀI THAI,  
 THAI DỰNG, THÀNH NHỤC THỂ” 
 
 Trong BTDCSD “Tôi tin Đức Chúa Giêsu 
Christ . . . Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh”.  
 Từ ngữ “thai dựng” hiện nay được dùng, có 
một quá trình thay đổi theo sự phát triển của nền 
Thần Học Việt Nam. 
 

A. Thay đổi từ ngữ cho rỏ nghĩa thần học: 
 Là một người được phục vụ Chúa trong Hội 
Thánh Tin Lành tại Việt Nam 35 năm và hơn 14 năm 
qua tại Hoa Kỳ, tôi xin được ghi nhận vài nét của sự 
thay đổi từ ngữ thần học của chữ “thai dựng” trong 
Bài Tín Điều Các Sứ Đồ, như sau: 
 
[1] Giai đoạn 1, khoảng 1925-1960: Hội Thánh dùng 

từ “đầu thai”. Xem trong Thánh ca quyển khổ lớn 
(Quyển cân nặng 1 ký lô). Hội Thánh Tin Lành 
Việt Nam xuất bản. 

 
[2] Giai đoạn 2, khoảng 1960-1975: Hội Thánh dùng      
      từ “hoài thai”. Xem Thánh ca Hội Thánh Tin    
      Lành Việt Nam – Giáo Hạt Hoa Kỳ xuất bản. 
  
[3] Giai đoạn 3, 1975-2019 (thời gian hiện tại của bài    
      viết) Hội Thánh dùng từ “thai dựng”. Thánh ca  
      của HTTL Báp-tít Việt Nam Hoa Kỳ, và Thánh  
      Ca HTTLVN(MN) 2011, trang 1070. 
 
Vì không có sử liệu hay những biên bản ghi lại 
những biểu quyết của Ban lãnh đạo Hội Thánh (Ban  

 

ĐỨC CHÚA GIÊSU CHRIST 

ĐƯỢC THAI DỰNG BỞI THÁNH LINH 
 
 
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1:18-25; Luca 1:26-38 
Câu nền tảng:   
 Ma-thi-ơ 1:18.“Vả, sự giáng sinh của Ðức 
Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, 
mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở 
cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Ðức Thánh 
Linh.   
 Luca 1:35 Thiên sứ truyền rằng: Ðức 
Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Ðấng 
Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên 
con thánh sanh ra, phải xưng là Con Ðức Chúa 
Trời 
 
Bạn Đọc thân mến, trong Bài Tín Điều Các Sứ Đồ 
(BTDCSD). Phần thứ hai có lời như sau:  
 "Tôi tin Giêsu Christ là Con Độc Sanh của 
Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được thai 
dựng bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh 
Mari"  
 Đây là phần nói lên niềm tin của chúng ta 
đối với sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu qua 
lòng trinh nữ Ma-ri. Như vậy, sau khi mô tả Chúa 
Giêsu là  Con Một – Con Duy Nhất của Đức Chúa 
Trời, bài Tín Điều Các Sứ Đồ cho biết Ngài cũng 
thật là một người, Ngài được sinh ra như một con 
người hoàn toàn, không huyễn hoặc.   
 Tuy nhiên Ngài không phải là con người 
được tạo dựng do sự kết hợp giữa nam và nữ như 
chúng ta, nhưng Ngài đã "được thai dựng bởi 
Thánh Linh" nghĩa là Ngài đã được đặt vào lòng 
trinh nữ Ma-ri qua phép lạ và quyền năng của Đức 
Thánh Linh (Lu-ca 1:35). Như Lời Chúa có chép 
trong sách Luca 1:35 khi Thiên sứ của Chúa hiện ra 
cùng Ma-ri và truyền mạng lịnh: “Thiên sứ truyền 
rằng: Ðức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền 
phép Ðấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng 
mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con 
Ðức Chúa Trời (Luca 1:35) Vì thế, tuy sinh ra như 
mọi người, nhưng Chúa Giêsu không có bản tính 
tội lỗi và không phạm tội. Khi nói, "Tôi tin Giêsu 
Christ... Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sinh 
bởi nữ đồng trinh Mari"  

  TÍN LÝ 

Mục sư Nguyễn văn Đại 
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 Như vậy, về mặt Thần Học, từ ngữ “Ngài 
được thai dựng bởi Thánh Linh” phải hiểu như thế 
nào? 
A.Làm sao điều này xảy ra được? 
 Thắc mắc xoay quanh quá trình nầy. Điều 
chính xác diễn ra khi Đức Thánh Linh thai dựng  Đức 
Chúa Giêsu Christ (mặc lấy xác thịt) trở nên sự sống 
một con người (thai nhi) trong lòng của trinh nữ Mari 
như thế nào?  
 Thật là khó hiểu, vì làm thế nào Đức Chúa 
Trời là Đấng không có giới hạn đã “co mình lại” để 
trở thành một hạt giống cực nhỏ ở trong tử cung của 
Ma-ri?       
 Câu trả lời chân thành nhứt là: Chúng ta 
không biết vì những gì đã xảy ra là một phép lạ hoàn 
toàn. Bởi “phép lạ hoàn toàn”, nói đây là một phép lạ 
của trình tự cao hơn, có thể được sánh với điều Đức 
Chúa Trời phán: “phải có sự sáng”, thì sự sáng bèn 
hiện ra từ chỗ tối tăm. Sự thai dung Chúa Giêsu trong 
lòng nữ đồng trinh Ma-ri là một phép lạ mang tính 
sáng tạo trực tiếp của Đức Chúa Trời. Sự kiện nầy 
cũng có ý nói đây là một sự kín nhiệm mà chúng ta 
sẽ không bao giờ hiểu trọn vẹn được.  
 
B.Khoa Học không làm được:   
 Ngày nay, với sự tiến bộ kỷ thuật đáng kinh 
ngạc, chúng ta thỉnh thoảng nghe nói về khoa học 
đang tái hiện lại một “sự ra đời bởi nữ đồng trinh”. 
Nhưng bất luận những gì các khoa học gia có thể làm 
trong lãnh vực vận dụng di truyền học, dòng vô tính, 
sự sinh sản đơn tính, hoặc bất cứ một nghiên cứu tiến 
bộ nào khác nữa, bạn có thể nắm lấy tất cả các khoa 
học gia từ những phòng thí nghiệm tân tiến nhất, rồi 
trao cho họ những tài nguyên không giới hạn và một 
ngàn năm, họ sẽ vẫn không thể sao lại sự thai dựng 
Hài nhi Giêsu trong lòng nữ đồng trinh Mari được.  
 Chỉ có chính Đức Chúa Trời mới có thể dựng 
nên một sự sống con người đúng là con người trọn 
vẹn, tuy nhiên cũng thiêng liêng trọn vẹn nữa. Đức 
Chúa Giêsu Christ quả thật là Con “có một và duy 
nhứt” của Đức Chúa Trời. Đây là một phép lạ và là 
sự kín nhiệm nằm bên kia sự với tới của khoa học. 

 
Trị sự Tổng Liên Hội hoặc Ban Chấp Hành Tổng 
Hội) trong từng giai đoạn thay đổi từ ngữ “đầu thai” 
nầy, nên tôi xin mạo muội ghi nhận những thay đổi 
nầy qua những lần in tái bản các quyển Thánh ca, 
trong đó, Ban Tu Thư Thánh Ca đã sửa các phần in 
của Bài Cầu Nguyện Chung và Bài Tín Điều Các Sứ 
Đồ chung trong các quyển Thánh ca tái bản đó (Xem 
phụ bản).     
 Tại sao có sự thay đổi? Theo tôi, lý do thay 
đổi từ ngữ “đầu thai” là vì đây là một từ ngữ được xử 
dụng rất nhiều trong Phật Học, để nói về linh hồn của 
Phật tử sẽ được luân hồi, chuyển hoá tiếp tục của một 
kiếp người, từ kiếp nầy qua kiếp khác trong “hằng hà 
sa số kiếp”. Trong khi đó, Thần học Tin lành không 
đề cập đến “luân hồi đầu thai trong nhiều kiếp 
người”. Chúng ta chỉ tin là có đời sau và đời nầy là 
cõi tạm. 
 
B.Xác định: Từ ngữ “đầu thai, hoài thai, thai dựng” 
đều không có trong Kinh Thánh, mặc dù Bài Tín Điều 
Các Sứ Đồ có ghi chữ nầy (Xin xem lại Bài Lược sử 
Nguồn gốc Bài Tín Điều Các Sứ Đồ trong Bài 1).  
 Tuy nhiên, từ ngữ “thai dựng” là từ ngữ Thần 
học tóm tắc tín lý “Đạo thành nhục thể” (Sự nhập thể 
của Đức Chúa Giêsu Christ) được dạy dỗ trong Hội 
Thánh Đầu Tiên qua nhiều thư tín trong Kinh Thánh 
Tân Ước. Thí dụ như: 
[1] Sứ Đồ Giăng viết cụm từ “Đấng Christ đến trong 
xác thịt” (I Giăng 4:2; II Giăng câu 7). 
[2] Sứ Đồ Phao-lô: “Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính 
con mình lấy (dạng mạo của) xác thịt giống như tội 
lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác 
thịt” (Rô-ma 8:3) 
[3] Sứ Đồ Phi-e-rơ: “Vậy, vì Đấng Christ đã đau đớn 
trong xác thịt vì chúng ta, thì anh em cũng phải trang 
bị bằng ý chí ấy” (I Phi-e-rơ 4:1).   
  
 Như vậy, Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức 
Chúa Giêsu, Ngôi Hai Đức Chúa Trời đã lấy xác thịt 
trở nên một con người “Thần trở thành Nhân”, nghĩa 
là Trời trở thành con người, như Lời Chúa đã chép 
“Ngôi Lời (Đạo) đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, 
đầy ơn và lẽ thật, chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển 
của Ngài, thật như Con Một (Con Duy Nhất, Con Độc 
sanh), đến từ nơi Cha” (Giăng 1:14). 
 
II. Ý NGHĨA  
“Ngài được thai dựng bởi THÁNH LINH”. 
 
 Lẽ đạo nầy đặt căn bản trên câu Kinh Thánh: 
Luca 1:35 “Thiên sứ truyền cho Mari: Ðức Thánh 
Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Ðấng Rất 
Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con 
thánh sanh ra, phải xưng là Con Ðức Chúa Trời.” 
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giá, Ngài là Con của Đức Chúa Trời. Khi Ngài sống 
lại từ kẻ chết, Ngài là Con của Đức Chúa Trời. Khi 
Ngài trở về trời, Ngài là Con của Đức Chúa Trời. Khi 
Ngài tái lâm, Ngài vẫn sẽ là Con của Đức Chúa Trời. 
Không một điều gì có thể thay đổi bản chất cốt yếu 
của Ngài được. Ngài đã, đang và luôn luôn là Con 
của Đức Chúa Trời. 
 Sau khi nói như thế, tôi mặc lại cái áo vét rồi 
nói cho Hội Thánh biết rằng: điều nầy tiêu biểu cho 
bản chất con người mà Đấng Christ đã mang lấy khi 
Ngài đến với thế giới chúng ta. Khi ấy tôi hỏi: “Có 
phải tôi vẫn còn mặc cái áo sơ-mi trắng không?” Trả 
lời: Có.      
 Đây chẳng phải là mưu mẹo ma thuật gì hết 
và tôi chẳng phải là David Copperfield. Nhưng (đây 
là điểm cốt yếu) bạn không thể nhìn thấy áo sơ-mi 
trắng theo cách dễ dàng vì nó gần như bị bao phủ bởi 
cái áo vét của tôi. Nó vẫn có ở đó, vì tôi đâu có cởi 
nó ra khi tôi mặc cái áo vét, nên bạn không dễ dàng 
nhìn thấy cái áo sơ-mi nữa. Nhưng chắc chắn bạn tin 
rằng “tôi đang mặc cả hai cái áo phải không?”  
 Điều đó giải thích lý do tại sao trong thời 
Chúa Giêsu trên đất, nhiều người không biết Chúa 
Giêsu là ai. Nhân tính của Ngài đã “làm mờ đi” thần 
tính của Ngài. Họ đã nhìn thấy Ngài mặc cái “áo vét” 
nhân tính của Ngài rồi cho rằng chỉ có thế, nên họ 
cho rằng Ngài là “Có phải người là thợ mộc, con trai 
Ma-ri…Một con người sống tại làng quê Na-xa-rét 
(Ma-thi-ơ 13:55; Mác 6:3). 
 Nhưng như Giăng 1:14 chép: “Ngôi Lời đã 
trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta”. Đấng Christ, Lời 
hằng sống, “mặc lấy” nhân tính theo cùng một cách 
tôi mặc lấy cái áo vét trước khi tôi đến nhà thờ vào 
sáng Chúa nhật. Ngài luôn luôn là Đức Chúa Trời 
nhưng Ngài đã “thêm” nhân tính qua sự giáng sinh, 
mặc lấy hình hài con người trong lòng nữ đồng trinh. 
 
Bạn Đọc thân mến, 
 Trong thì giờ vừa qua, chúng ta đã suy ngẫm 
về tín lý “Đạo thành nhục thể” – Chúa Giêsu—Ngôi 
Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ 
thật, chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, 
thật như Con Một (Con Duy Nhất, Con Độc sanh) 
đến từ nơi Cha” (Giăng 1:14).   
 Chúng ta cảm tạ về sự hy sinh lớn lao của 
Chúa Giêsu, Ngài từ bỏ thiên đàng vinh hiển, mặc ấy 
thể xác con người để giáng sinh làm một con nguời 
hoàn toàn bằng xương bằng thịt như chúng ta, để cảm 
thương sự yếu đuối của con người dầu Ngài là Đức 
Chúa Trời, chân lý nầy sáng tỏ như Lời Chúa chép 
trong Phi-líp 2:6-7 (Bản dịch 90) có chép: 
 “Ngài sẳn có hình dạng (bản tánh) của Đức 
Chúa Trời, nhưng Ngài chẳng xem sự bình đẳng với 
Đức Chúa Trời là điều nên cứ giữ lấy. Nhưng Ngài  

 
C.Sự “phủ bóng trên Ma-ri” có nghĩa thế nào? 
 
 Lu-ca 1:35 đưa ra một gợi ý về những gì đã 
xảy ra khi thiên sứ nói rằng quyền phép của Đấng Rất 
Cao sẽ “che phủ” Ma-ri. Chính động từ ấy đã được 
sử dụng trong bản dịch Hy-lạp trong sách Xuất Êdíptô 
ký 40:35      
 “Cho đến nỗi Môi-se vào chẳng đặng, vì áng 
mây bao phủ ở trên và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-
va đầy dẫy đền tạm”. Và cũng sử dụng trong Thi 
Thiên 91:4 chính từ ngữ ấy trong một hình ảnh mô tả 
Đức Chúa Trời “đang che phủ” dân sự Ngài:  
 “Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, Và 
dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương náu mình; Sự 
chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi”.  
 Những hình ảnh này cung ứng cho chúng ta 
một ý niệm về những gì đã xảy ra. Đức Chúa Trời đã 
“che phủ” Ma-ri với sự hiện diện riêng tư, mật thiết 
hoàn toàn vây phủ nàng giống như đám mây bao phủ, 
che đậy và đầy dẫy đền tạm vậy. Và sự “che phủ” này 
đã bảo vệ cho nàng tránh được mọi sự tổn hại. Nàng 
là một nữ đồng trinh trước khi mang thai và sau khi 
mang thai. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm 
được điều này. 
 Trong sự ra đời của Chúa Cứu Thế bởi nữ 
đồng trinh, Đức Chúa Trời đã trở thành người mà vẫn 
không ngừng là Đức Chúa Trời (nghĩa là không tách 
biệt, cũng không phải là hai thể tâm thần phân liệt, 
“hồi vầy hồi khác”).  
 Một số trường phái Thần học cho rằng: Chúa 
chỉ hy sinh chịu chết thể xác của Giêsu ở Na-xa-rét 
thôi, trên thập tự giá thì Đức Chúa Con đã lìa khỏi thể 
xác của Giêsu rồi. Quan niệm nầy khiến cho “sự hy 
sinh đổ huyết” của Chúa không có giá trị (vì giống 
như một màn biểu diễn, hay thế mạng của một diễn 
viên). Tuy nhiên, theo Kinh Thánh bày tỏ thì Chúa 
Giêsu thật sự chịu chết hoàn toàn vì tội lỗi của chúng 
ta (Phi-líp 2:5-11). 
 Xin dẫn chứng một minh hoạ dễ hiểu:  
 Thí dụ như tôi cởi chiếc áo vét ra rồi treo nó 
trên thành ghế của ca đoàn. Tôi nói với dân sự rằng 
cái áo sơ-mi trắng của tôi tiêu biểu cho thần tính của 
Đức Chúa Giêsu Christ. Sau đó, tôi hỏi hội thánh:  
 Có phải tôi mặc áo vét rồi mới mặc áo sơ-mi 
không? Câu trả lời là “không”. Tôi mặc áo sơ-mi ở 
bên trong áo vét, nhưng tôi có thể mặc áo sơ mi dù có 
hay không có cái áo vét bên ngoài.”    
 Cũng một thể ấy, Chúa Giêsu Christ được sinh 
ra trong thân thể con người, nhưng Ngài là Con Đức 
Chúa Trời từ quá khứ đời đời đến tương lai đời đời. 
Ngài luôn luôn là Con của Đức Chúa Trời. Khi Ngài 
còn nằm trong máng cỏ, Ngài là Con của Đức Chúa 
Trời. Khi Ngài đi bộ trên biển Ga-li-lê, Ngài là Con 
của Đức Chúa Trời. Khi Ngài chịu chết trên thập tự  
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tự làm cho mình ra trống không, nhận lấy hình 
dạng (bản tánh) của đầy tớ trở nên giống như loài 
người”. Tình thương yêu của Chúa sao thật quá 
diệu kỳ! 
 Qua bài học nầy, chúng ta nhận biết quyền 
năng Đức Thánh Linh do phép lạ Ngài “phủ bóng” 
trên trinh nữ Ma-ri. Nàng chỉ là một nữ đồng trinh 
yếu đuối trước khi và sau khi mang thai và đã 
nhọc nhằn sanh nỡ trong nghịch cảnh của luân lý, 
đạo đức xã hội. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể 
che chở cho nàng bình an trọn vẹn.   
 Nếu Đức Chúa Trời đã “che phủ” Ma-ri 
với sự hiện diện riêng tư, mật thiết hoàn toàn, 
Chúa che chở nàng giống như đám mây bao phủ, 
che đậy và đầy dẫy đền tạm vậy (Xuất 40:35). Và 
sự “che phủ” này đã bảo hộ cho nàng tránh được 
mọi sự tổn hại “từ mọi phía” như Chúa bảo vệ 
Dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa (Thi thiên 91:4), thì 
cũng giống như vậy, Ngài chắc chắn sẽ bảo vệ 
chúng ta là con dân của Ngài trong mọi nghịch 
cảnh bằng quyền năng của Đức Thánh Linh. 
  
 Điều kiện nào chúng ta nhận được sự 
bảo vệ của Chúa? Làm sao để quyền năng Ngài 
luôn “phủ bóng” trên chúng ta?  
 
 Chúng ta hãy noi gương Ma-ri: Nàng đã 
cưu mang Chúa Giêsu và góp phần cộng tác với 
Thánh Linh đem Chúa Giêsu đến thế giới nầy lần 
thứ nhứt. Vậy chúng ta cũng hãy cưu mang trong 
lòng Chúa Giêsu và ta góp phần đem Ngài đến 
trong thế giới nầy lần thứ hai, nghĩa là mau mau 
rao giảng Tin Lành cứu rỗi của Chúa để nhiều 
người được cứu, hầu kịp ngày Chúa tái lâm, Ngài 
trở lại thế giới nầy lần hai như Lời Chúa Giêsu đã 
phán:“Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ 
được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn 
dân.Bấygiờ sự cuốicùng sẽ đến”(Ma-thi-ơ 24:14). 

 
ĐỨC CHÚA GIÊSU CHRIST  

SANH BỞI NỮ ĐỒNG TRINH MA-RI 
 
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1:18-25; Luca 1:26-38 
Câu nền tảng: Luca 1:35, 37; Ma-thi-ơ 1:18. 

Ma-thi-ơ 1:18. Vả, sự giáng sinh của Ðức 
Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ 
Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng 
nhau, thì người đã chịu thai bởi Ðức Thánh Linh.   

Luca 1:37 Bởi vì không việc chi Ðức Chúa 
Trời chẳng làm được.  38 Ma-ri thưa rằng: Tôi đây là 
tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người 
truyền! Ðoạn thiên sứ lìa khỏi Ma-ri.  

Lu-ca 1:46-49  Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn 
tôi ngợi khen Chúa,  47 Tâm than tôi mừng rỡ trong 
Ðức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi.  48 Vì Ngài đã đoái 
đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Nầy, từ rày về sau, 
muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước; Bởi Ðấng 
Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi. Danh Ngài 
là thánh”.  
 
Bạn Đọc thân mến, chúng ta đang suy ngẩm về đề tài 
“Đức Chúa Giê-su Christ giáng sinh”, chúng ta suy 
ngẫm tiếp câu nầy:“Ngài . . . sinh bởi nữ đồng trinh 
Ma-ri".  
 Đây là phần nói lên niềm tin của chúng ta đối 
với sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu qua lòng 
trinh nữ Ma-ri. Qua bài học chúng ta sẽ nhận biết rõ 
ràng Ma-ri là một người nữ đồng trinh được ơn, nàng 
được Đức Chúa Trời lựa chọn để góp phần trong 
chương trình Cứu Rỗi, bằng cách đưa Chúa Cứu thế 
vào đời bởi quyền năng Đức Thánh Linh phủ bóng 
trên nàng, và Ma-ri đã sanh hạ Hài nhi Giêsu trong 
câu chuyện hết sức ly kỳ, lạ lùng và kỳ diệu. Qua 
Thánh Kinh chúng ta sẽ hiểu rõ phép lạ diễn ra như 
thế nào; nhờ đó chúng ta có thể đối đầu với sự suy tôn 
quá mức và niềm tin sai lệch về “Ma-ri là Đức Mẹ 
đồng trinh trọn đời.” 
 Khi đề cập Chúa Giêsu sanh bởi nữ đồng trinh 
Ma-ri, thì vấn đề được đặt ra là Bà Mari có đồng trinh 
trọn đời không? Sau đây, chúng ta suy nghĩ về: 
 
I.NHỮNG GIÁO LÝ SAI LẦM VỀ BÀ MA-RI 
 
1.Giáo lý “Đức Mẹ đồng trinh trọn đời”   
  
 Chúng ta cũng không hiểu xuất phát từ đâu mà 
khi nói đến sự khác biệt giữa Đạo Tin Lành và Công 
Giáo La-mã thì mọi người hay cho rằng "Tin Lành 
không tin Đức Mẹ đồng trinh". 
  Thật ra, người Tin Lành tin theo Kinh Thánh 
vì biết rằng chắc chắn Bà Mari hoài thai Chúa Giêsu 
khi bà còn đồng trinh.  

Vả, sự giáng 

sinh của Ðức 

Chúa Giêsu 

Christ đã xảy ra 

như vầy: Khi  

Ma-ri, mẹ Ngài, 

đã hứa gả cho 

Giô-sép, song 

chưa ăn ở cùng 

nhau, thì người 

đã chịu thai bởi 

Ðức Thánh Linh.   

Ma-thi-ơ 1:18.  
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 Ngoài ra, chúng ta còn tìm thấy một bằng 
chứng nữa về việc bà Mari còn có nhiều người con 
nữa sau khi sanh Chúa Giêsu. 
 Galati 1:19 chép: "Nhưng tôi không thấy một 
sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em (trai) của Chúa" 
 Như vậy, Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa 
Giêsu có những người em (vì Chúa Giêsu là con đầu 
lòng của bà Mari) tên là Gia-cơ cùng làm việc với 
Chúa. 
  Chúng tôi tin nhận sự thật là bà Mari đồng 
trinh cho đến khi sanh Chúa Giêsu: "Khi Giô-sép thức 
dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, 
mà đem vợ về với mình; song không hề ăn ở với cho 
đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là 
Giêsu" (Mathiơ 1:24-25).                                                                                                 
 Chúng ta chú ý đến mấy chữ đặc biệt ở đây: 
"cho đến khi" (trong nguyên văn chỉ là một chữ). Khi 
đọc câu nầy thì chúng ta hiểu như thế nào? Chữ "cho 
đến khi" giải thích cho chúng ta vấn đề nầy. Chữ nầy 
cho chúng ta hiểu rằng một việc không xảy ra cho tới 
một thời điểm nào đó rồi mới xảy ra. 
 Một câu Kinh Thánh nữa mà chúng ta cần chú 
ý: "Người (Ma-ri) sanh con trai đầu lòng, lấy khăn 
bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán 
không có đủ chỗ ở." (Luca 2:7). 
 Nếu bà Mari đồng trinh trọn đời không có con 
nữa thì chắc câu nầy nên chép là: "Người sanh con 
trai một của mình..." nhưng câu nầy nói rất rõ "con 
trai đầu lòng" nên từ ngữ nầy có nghĩa là bà Ma-ri 
còn có những người con nữa và Chúa Giêsu là con 
đầu lòng của bà. 
 Chúng ta biết rằng sách Luca chép một thời 
gian lâu sau khi Chúa Giêsu về trời,  cho nên không 
có sự nhầm lẫn vì không biết trước ở đây. Chúng tôi 
tin rằng sau khi sanh Chúa Giêsu, bà tiếp tục sống với 
chồng và sanh thêm những người con khác như mọi 
người phụ nữ khác. 
 Kinh Thánh đã chép, ít nhất 2 lần tên những 
người em của Chúa được nêu ra: 
 

 
 "Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho 
các ngươi: nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, 
sanh ra một trai, và đặt trên là Em-ma-nu-
ên." (Êsai 7:14). Câu Kinh Thánh nầy cũng được 
lập lại trong Ma-thi-ơ 1:23. 
       Như vậy, chúng ta tin rằng Bà Mari đồng 
trinh cho đến khi sanh ra Chúa Giêsu, nhưng sau 
đó thì bà cũng có cuộc sống giống như những 
người phụ nữ có chồng khác. Tuy nhiên chúng ta 
không cho rằng đây là điểm khác nhau cơ bản và 
quan trọng nhất giữa Tin Lành và Công Giáo. 
 Kinh Thánh cho chúng ta biết: "Chẳng có 
sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, 
chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để 
chúng ta phải nhờ đó mà được cứu". (Công vụ 
4:12), nghĩa là ngoài Chúa Giêsu không có con 
người nào (đấng nào)khác ban cho chúng ta sự cứu 
rỗi được. Vì thế, giả sử bà Mari có thật sự đồng 
trinh trọn đời, nghĩa là bà không hề gần gũi người 
nam nào trọn đời mình, thì vai trò của bà trong 
niềm tin Đạo Tin Lành vẫn không hề thay đổi. 
       Sự thai dựng Chúa Giêsu trong sự đồng trinh 
của Mari là công việc diệu kỳ của Đức Thánh Linh 
chớ không phải của chính bà Mari (Luca 1:35).Dù 
vậy, bà đã nêu một gương sáng cho chúng ta về sự 
thuận phục và tin cậy Đức Chúa Trời. 
 Mathiơ 12:46 chép: "Khi Đức Chúa Giêsu 
còn phán cùng dân chúng, thì mẹ và các em Ngài 
đến đứng ngoài, muốn nói cùng Ngài"  
 Có tín lý của Giáo hội khác nghi vấn cho 
rằng người thời đó hay đặt tên theo dòng họ và có 
thể đây là một bà Mari khác. Tuy nhiên, nếu Kinh 
Thánh ở đây chép rằng "... thì bà Mari và các con 
bà đến đứng ngoài..." thì có thể lý giải theo cách 
trên được, đàng này Kinh Thánh ghi rất rõ "mẹ và 
các em Ngài đến đứng ngoài". Tại đây không đề 
cập đến tên Mari nào mà chỉ nói rằng mẹ và các 
em Ngài. 
 Những câu tiếp theo đó cũng nói đến mẹ và 
em trai và em gái của Chúa nữa. Vâng, đối với 
người cùng làng, cùng thời lúc đó thì bà Mari và 
các con khác của bà là mẹ và các em thật của Chúa 
Giêsu, nhưng Chúa Giêsu muốn dùng cơ hội nầy 
để nói cho họ biết rằng việc quan hệ ruột thịt đó 
không phải là quan trọng hàng đầu. Ẩn ý rằng 
Ngài chỉ tạm thời sanh ra và lớn lên trong gia đình 
đó qua chương trình của Đức Chúa Trời; chớ thật 
ra Ngài là Con của Đức Chúa Trời; vì vậy những 
người nào tin Chúa thật và được cứu thì có sự 
quan hệ ruột thịt với Ngài, “là cha mẹ, anh chị em 
với Ngài”. Chúa dùng chính từ ngữ của con người 
diễn tả mối liên hệ thiêng liêng nhất là tình cảm 
gia đình, để diễn tả mối liên hệ mật thiết của 
chúng ta với Chúa vậy. 
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Mác 6:3    Có phải người là thợ mộc, con trai Ma-
ri, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đê, và Si-môn 
chăng? Chị em người há chẳng phải ở giữa chúng 
ta đây ư? Chúng bèn vấp phạm vì cớ Ngài. 
 
Ma-thi-ơ 13:54-56  Ngài về đến quê hương, rồi 
dạy dỗ trong nhà hội, đến nỗi ai nghe cũng lấy làm 
lạ, mà nói rằng: Bởi đâu mà người nầy được khôn 
ngoan và những phép lạ nầỷ. Có phải là con người 
thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Ma-ri, và các 
em trai người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đe 
chăng?  Các em gái người đều ở giữa chúng ta 
chăng? Bởi đâu mà người nầy được mọi điều ấy 
như vậy. 
 Như vậy, theo các câu Kinh Thánh cho 
thấy Chúa Giêsu còn có bốn em trai và ít nhất là 
hai em gái, vì Kinh Thánh dùng chữ chị em gái ở 
số nhiều nên phải có ít nhất là hai người. Hơn nữa 
vì văn hóa Do-thái không có đề cao phụ nữ, nên 
không có nêu tên những em gái của Chúa Giêsu ra 
trong toàn bộ câu chuyện. Người Tin Lành tin 
tuyệt đối về những gì Kinh Thánh chép, nhưng 
không tin những suy luận của con người. 
 

2.“Đức Mẹ là Mẹ Chúa Trời” 
 
 Xin đừng hiểu lầm rằng người theo Đạo 
Tin Lành không tôn trọng bà Mari. Chúng tôi tôn 
kính bà Mari trong phạm vi của một con người 
được ơn, nhưng không phải là thánh thần hay một 
người mẹ của Đức Chúa Trời và có quyền như 
Chúa, vì bà Ma-ri chỉ là một người nữ được ơn lựa 
chọn của Chúa, dùng để sanh ra Chúa Giêsu làm 
người mà thôi. Đây là điểm khác biệt trong niềm 
tin, đối chiếu tín lý với giáo hội khác. 
 Niềm tin Tin Lành dựa trên cơ sở lời Kinh 
Thánh rằng: "Chẳng có một người công bình nào 
hết, dẫu một người cũng không" (Rôma 3:10). Vì 
thế, dù là bà Mari, hay các sứ đồ thời xưa đã từng 
thấy Chúa, đã chết vì Chúa, hay thậm chí nhà cải 
chánh Martin Luther là người thành lập giáo hội 
Cải Chánh, cũng đều là con người; mà đã là con 
người thì Kinh Thánh cho biết đều đã phạm tội, 
đều có những lỗi lầm riêng của mình. Chúng ta 
không thể nhờ bất kỳ một con người nào dù thiện 
hảo nhất để tìm kiếm sự cứu rỗi của chúng ta 
(Công vụ 4:12). 
 

3.“Đức Mẹ Vô nhiểm Nguyên tội” 
          Theo Lịch sử Giáo Lý của Giáo Hội Công 
Giáo La-mã có ghi:“Kể từ thời Giáo hoàng Duns 
Scotus, niềm tin Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội 
đã được chính thức công nhận. 

 
Năm 1439, 

công đồng Basle 
đã xác nhận tín 
điều này, và năm 
1476, Giáo hoàng 
Sixtus IV đã 
chuẩn nhận lễ 
kính Đức Maria 
Vô Nhiễm 
Nguyên Tội ngày 
8 tháng Mười Hai, như vẫn được mừng trong nhiều 
thế kỷ trước đó. 
 Năm 1708, Giáo hoàng Clement XI qui định 
thành lễ buộc. 

Sau cùng, năm 1854, Giáo hoàng Pius IX đã 
ban hành bửu sắc Ineffabilis Deus tuyên bố rằng: 

“Chúng tôi tuyên xưng, công bố, và định tín 
giáo lý xác nhận Đức Trinh Nữ Maria - ngay từ giây 
phút đầu tiên được đầu thai, nhờ một ơn thánh cá biệt 
và đặc ân của Thiên Chúa toàn năng, dựa trên những 
công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ của 
nhân loại – đã được gìn giữ khỏi mọi tơ vương của tội 
nguyên tổ là một giáo lý đã được Thiên Chúa mặc 
khải, và vì thế, phải được mọi tín hữu tin nhận vững 
vàng và bền vững”.     
 Tín lý nầy không có Kinh Thánh dẫn chứng, 
nên người Tin Lành không tin như vậy.  
                             
4.“Đức Mẹ hồn xác lên trời (Thăng Thiên)” 

 
Giáo hội Công giáo La-mã quyết định sự kiện 

này là một "tín điều" (điều phải tin) do Giáo hoàng Piô 
XII ban hành vào ngày 1 tháng 11 năm 1950 qua Hiến 
chế "Munificentissimus Deus" (Thiên Chúa vô cùng 
vinh hiển).      
 Trong hiến chế này, Giáo hoàng Piô XII tuyên 
bố[1]: "Sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế, Đức Ma-
ria, Mẹ Thiên Chúa vừa vô nhiễm vừa mãi mãi đồng 
trinh, đã được đưa vào vinh quang thiên quốc cả hồn 
lẫn xác" bởi những lý do: Đức Maria là Mẹ Thiên 
Chúa; thân xác Đức Giêsu sinh ra từ thân xác Đức 
Maria ("caro Jesu est caro Mariae"); thân xác Đức 
Maria không hề sa sút nhưng vẫn trinh khiết vẹn toàn 
và bởi đó thật xứng đáng nếu thân xác ấy không bị hư 
nát sau khi chết; và vì đã liên kết chặt chẽ với Đức Ki-
tô trong sứ mạng cứu độ của Người ở trần gian, nên 
Đức Maria cũng thật xứng đáng được chia sẻ tình 
trạng vinh quang của thân xác”. 

Trong Thánh Kinh không có bằng chứng trực 
tiếp nào về việc Bà Maria lên trờì (thăng thiên). Hội 
thánh Công giáo rút ra kết luận đó từ cách gọi Đức 
Maria đầy ân sủng được ghi trong Tin mừng Luca 
(Luca 1:28).  
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   Vì đầy ân sủng nên Mẹ được gìn giữ khỏi phải 
chịu hậu quả của tội lỗi, tức là thân xác không 
phải hư nát sau khi chết và thân xác được hạnh 
phúc trên trời ngay cả khi ngày tận thế chưa đến. 
Khi đặt niềm tin vào việc Đức Maria lên trời, Hội 
thánh Công Giáo La-mã đã không dựa vào Kinh 
Thánh mà dựa vào truyền thống được kể lại. Đây 
chắc chắn là giáo lý đã được mạc khải, bởi vì các 
giám mục Công giáo trên toàn thế giới đã nhất trí 
tin rằng đó là một phần trong mạc khải của Thiên 
Chúa. Tín lý nầy chỉ dựa vài lời truyền khẩu nên 
chúng ta không thể tin được. 
  

5.“Sự Sùng Kính và thờ lạy Bà Ma-ri 
 Lòng sùng kính bà Maria trong Cơ-Đốc 
giáo được bắt đầu từ thế kỷ thứ 2.   
 Đến thế kỷ thứ 5, sau Công đồng Êphêsô I 
vào năm 431, việc sùng kính bà Maria được quy 
định cụ thể trong phụng vụ. Công đồng được tổ 
chức tại giáo hội nghị ở Ephesus, là nơi được hiến 
dâng cho Maria cả trăm năm về trước.  
 Tại Ai Cập, việc sùng kính bà Maria bắt 
đầu vào thế kỷ thứ 3, thuật ngữ Theotokos (Thánh 
Mẫu) đã được các giáo hội sử dụng bởi Giáo phụ 
Origen thành Alexandrian. 
 Kinh nguyện về Đức Mẹ được biết đến 
sớm nhất là Kinh Trông Cậy, xuất hiện từ thế kỷ 
thứ 3 (có lẽ là năm 270). Sau này bản văn của lời 
kinh này được viết trên giấy cói (Còn gọi là giấy 
chỉ thảo - Qumran paperius) được phát hiện lại vào 
năm 1917 ở Ai Cập.  Kể từ sau Sắc lệnh Milano 
năm 313, và đặc biệt là từ thời Trung Cổ, những 
hình ảnh nghệ thuật về Maria bắt đầu xuất hiện 
trong các nhà thờ, một số nhà thờ được xây dựng 
dành riêng cho Maria, điển hình là Vương Cung 
Thánh đường Đức Bà Cả ở thành phố Roma.   
 Vào thời Trung Cổ thì xuất hiện nhiều 
truyền thuyết về Maria bao gồm những truyền 
thuyết về bố và ông của bà. 
 Quan điểm của chúng ta (Người Tin lành) 
không tin những giáo lý này vì không có nền tảng 
vững chắc từ Kinh Thánh, nghĩa là Lời Chúa 
không có dạy chúng ta phải thờ phượng, cầu 
nguyện với hay nhờ cậy Bà Ma-ri trong bất cứ 
phương diện tâm linh nào và sự cứu rỗi linh hồn. 
Trái lại, chỉ có Chúa Giêsu là Đấng Trung bảo duy 
nhất giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. 
 I Ti-mô-thê 2:5  “Vì chỉ có một Ðức Chúa 
Trời, và chỉ có một Ðấng Trung bảo ở giữa Ðức 
Chúa Trời và loài người, tức là Ðức Chúa Giêsu 
Christ, là người” 
 Tuy nhiên, Người Tin Lành chúng ta tin 
theo những gì Kinh Thánh bày tỏ về Bà Ma-ri, qua 
đó đời sống của bà là một gương mẫu đức tin mà 
chúng ta phải noi theo.  

 
 Tại sao Bà Ma-ri được Đức Chúa Trời chọn 
làm người sanh ra Đức Chúa Giêsu? Qua Thánh Kinh 
chúng ta tìm thấy câu trả lời: Vì đời sống gương mẫu 
của bà. 
 
II. ĐỜI SỐNG GƯƠNG MẪU CỦA BÀ MA-RI. 
 
1. Hy Sinh Tuổi Thanh Xuân và Hôn nhân. 
 Vấn đề quan trọng đối với Đạo Tin Lành liên 
quan đến bà Mari là vấn đề có tôn thờ bà Mari hay 
không? Khác với Giáo Hội Công Giáo La-mã, dù Tin 
Lành rất kính trọng bà Mari, nhìn nhận rằng bà Mari là 
một người nữ tin kính và đầu phục Đức Chúa Trời trọn 
vẹn, đến nỗi bà chấp nhận chương trình của Đức Chúa 
Trời ban Chúa Giêsu được thai dựng trong lòng bà khi 
bà đã hứa hôn, chưa chính thức lập gia đình. Điều đó 
là một thử thách đức tin quá lớn đối với một người nữ. 
 Theo luật pháp Cựu ước của Do Thái, thì bà có 
thể phải bị ném đá đến chết (vì lúc đó bà sống trong 
giai đoạn Cựu ước). Thế nhưng bà Mari đã nói: "Tôi 
đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời 
người truyền!" (Luca 1:38). Trong đức tin khi bà vâng 
phục ý Chúa nhận lãnh công tác hoài thai và sanh 
Chúa Giêsu ra thì bà cũng đã chấp nhận cái chết sẽ có 
thể đến với bà, tuy nhiên vì đức tin của bà nơi Chúa bà 
kể sự ấy là một phước lớn. 
 
2.Thiên chức làm mẹ của bà Ma-ri  
 đối với Đức Chúa Giêsu 

 
a) Bà Ma-ri là Người Mẹ 
khiêm nhường: 
 Kinh Thánh cũng 
cho biết bà Mari là người 
"được ơn trước mặt Đức 
Chúa Trời" (Luca 1:30) 
và trong lời nói với Chúa 
của bà cũng cho chúng ta 
thấy rằng bà là một người 
khiêm nhường: 
 "Ma-ri bèn nói 
rằng: Linh hồn tôi ngợi 
khen Chúa, Tâm thần tôi 
mừng rỡ trong Đức Chúa 
Trời, là Cứu Chúa tôi. Vì 
Ngài đã đoái đến sự hèn 

hạ của tôi tớ Ngài. Nầy, từ rày về sau, muôn đời sẽ 
khen tôi là có phước; Bởi Đấng Toàn Năng đã làm các 
việc lớn cho tôi. Danh Ngài là thánh, Và Ngài thương 
xót kẻ kính sợ Ngài từ đời nầy sang đời kia" (Luca 
1:46-50). 
 Chúng ta để ý ở đây, Bà Ma-ri xem việc Chúa 
dùng bà sanh ra Chúa Giêsu là một ân huệ đối với bà, 
nên bà nói rằng vì Chúa đã đoái đến bà và làm các việc 
lớn cho bà. 
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b) Bà Ma-ri làm trọn bổn phận  
    người mẹ gương mẫu: 
 Kinh Thánh bày tỏ các sự kiện như sau: 
*Dâng con sau khi sanh tám ngày  
 Ðến ngày thứ tám, là ngày phải làm phép 
cắt bì cho con trẻ, thì họ đặt tên là Giêsu, là tên 
thiên sứ đã đặt cho, trước khi chịu cưu mang 
trong lòng mẹ.  22 Khi đã hết những ngày tinh 
sạch rồi, theo luật pháp Môi-se, Giô-sép và Ma-ri 
đem con trẻ lên thành Giê-ru-sa-lem để dâng cho 
Chúa (Luca 2:21-22 ) 
*Dẫn dắt con lên đền thờ lúc Chúa Giêsu 12 tuổi.     
  (Luca 2:41-50) 
*Ủng hộ chức vụ con mình. Bà đã có mặt với  
  Đoàn Phụ Nữ tại đồi Gô-gô-tha (Luca 24:8-10    
  Mác 16:1) 
*Có mặt bên con trong những lúc khó khăn đau  
  đớn: Tại một bên thập tự giá nơi Ðức Chúa Giêsu    
  bị đóng đinh, có mẹ Ngài đứng đó, với chị mẹ  
  Ngài là Ma-ri vợ Cơ-lê-ô-ba, và Ma-ri Ma-đơ-len  
  nữa. (Giăng 19:25)  
 
3. Đức tin đơn thuần của Ma-ri -  
    Người Phụ Nữ tin kính Chúa. 
 
 Bà Ma-ri là một tín hữu trung tín thờ 
phượng Chúa dù trong nghịch cảnh. Sau khi Chúa 
Giê-su thăng thiên, bà tiếp tục thờ phượng Chúa 
và đi cầu nguyện với các môn đồ (Công 1:9-10). 
    *Công vụ 1:14   Hết thảy những người đó bền 
lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn 
bà, và Ma-ri là mẹ Ðức Chúa Giêsu cùng các em 
Ngài. 
 Vì những lý do trên, Người Tin Lành kính 
mến Bà Ma-ri, noi gương bà phục vụ Chúa, nhưng 
không thờ lạy bà Ma-ri, vì quan niệm rằng bà cũng 
chỉ là một con người gương mẫu - người được ơn 
Chúa chọn mà thôi. 
 
B.Đức Chúa Trời bão vệ  
    Người Chúa chọn, Chúa lựa chọn 
 Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta thấy khi 
Đức Chúa Trời lựa chọn người của Ngài, thì Ngài 
cũng dự bị và lựa chọn những người yêu mến 
Ngài, có đầy đủ tố chất để hỗ trợ, giúp đỡ người 
Chúa chọn hoàn tất sứ mạng cao cả mà Ngài đã 
giao. Trong trường hợp nầy, Giô-sép là người 
Chúa chọn để bảo vệ Ma-ri. Chúng ta theo dõi 
diễn biến sự kiện này sau đây: 
 
1.Giô-sép là người có nghĩa (không bêu xấu) 
 Ma-thi-ơ 1:18-19 Vả, sự giáng sinh của 
Ðức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như vầy: Khi 
Mari, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa  

 
ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Ðức Thánh 
Linh.  19 Giô-sép chồng người, là người có nghĩa, 
chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để 
nhẹm. 
   
2.Giô-sép là người vâng phục Chúa. Ông đã thay đổi 
quyết định và cưới Ma-ri theo mạng lịnh của Chúa 
truyền, cho dù có thể bị xã hội cười chê. 
 Ma-thi-ơ 1:20-24 “Song đang ngẫm nghĩ về 
việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép 
trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con 
cháu Ða-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con 
mà người chịu thai đó là bởi Ðức Thánh Linh.  21 
Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giêsu, vì 
chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.  22 Mọi 
việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã 
dùng đấng tiên tri mà phán rằng:  23 Nầy, một gái 
đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi 
người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa 
là: Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” 
   
3.Giô-sép là người biết hy sinh bản thân. Mặc dù đã 
cưới Ma-ri làm vợ, nhưng vâng theo mạng lịnh Chúa 
phán ông đã giữ gìn sự thánh khiết, kiềm chế ham 
muốn bản thân, cho đến khi Ma-ri sanh ra Chúa Giêsu. 
Đây là sự hy sinh lớn lao, quên mình. 
 Ma-thi-ơ 1:24-25 “Khi Giô-sép thức dậy rồi, 
thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ 
về với mình; song không hề ăn ở với, cho đến khi 
người sanh một trai, thì đặt tên là Giêsu.”  
 *Cũng vì đó, Đức Chúa Trời ban phước cho hai 
vợ chồng Ma-ri và Giô-sép trong hạnh phúc hôn nhân. 
Xin được nhắc lại, sau khi sinh Chúa Giêsu, Đức Chúa 
Trời bù đấp cho hôn nhân Ma-ri và Giô-sép có ít nhất 
là 6 người con, theo Lời Kinh Thánh: 
 Ma-thi-ơ 13:55-56 “Có phải là con người thợ 
mộc chăng? Mẹ người có phải là Ma-ri, và anh em 
người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đe chăng?  56 
Chị em người đều ở giữa chúng ta chăng? Bởi đâu mà 
người nầy được mọi điều ấy như vậy?  
 Mác 6:3 “Có phải người là thợ mộc, con trai 
Ma-ri, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đê, và Si-môn 
chăng? Chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta 
đây ư? Chúng bèn vấp phạm vì cớ Ngài. 
     Công vụ 1:14  “Hết thảy những người đó bền 
lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà, 
và Ma-ri là mẹ Ðức Chúa Giêsu cùng các em Ngài.” 
 Qua sự kiện thực tế nầy, chúng ta nhận biết Bà 
Ma-ri không có đồng trinh trọn đời, vì chắc chắn một 
người nữ sau khi sinh nỡ thì không thể còn trinh tiết 
nữa. Hơn nữa, theo như Thánh Kinh bày tỏ được trích 
dẫn bên trên, thì Ma-ri và Giô-sép có những người con 
sau khi sinh Chúa Giêsu, thì làm sao đồng trinh trọn 
đời được!?  
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 Tóm lại, lẽ đạo nầy trong Hội Thánh Đầu 
Tiên không có tin như vậy và không có rao giảng. 
Nhưng xét theo Lịch sử Hội Thánh, thì lòng sùng 
kính bà Maria trong Cơ-Đốc giáo được bắt đầu từ 
thế kỷ thứ 2. Đến thế kỷ thứ 5, sau Công đồng 
Êphêsô I vào năm 431, việc sùng kính bà Maria 
mới được quy định cụ thể trong phụng vụ.  
 Đây là một sai lầm lớn lao về đức tin hay 
có thể nói một cách mạnh mẽ rằng, sắc lệnh nầy là 
sự suy tôn quá mức cho một người nữ được lựa 
chọn góp phần trong Chương trình Cứu Rỗi Nhân 
loại của Chúa. Chúng ta tin nhận qua Lời Chúa bà 
Ma-ri không phải  là “Mẹ Chúa Trời” (Mẹ Thiên 
Chúa) như lời suy tôn cường điệu. Lại nữa, nếu bà 
Ma-ri được tôn thờ vì là Mẹ Chúa (người sanh ra 
Chúa) thì cũng phải thờ Cha Mẹ của Đức Mẹ Ma-
ri-a thì mới hợp lý… và cứ phải thờ như thế tính 
lên trên theo gia phả thì biết làm sao đây!? Phải 
chăng lập luận nầy mang đến một hậu quả là đưa 
đến sự suy tôn con người thái quá, đến nỗi che 
khuất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời!? 
 
Bạn Đọc thân mến,    
 Sau khi suy ngẫm sự giáng sinh của Đức 
Chúa Giêsu là Người Con Duy Nhất của Đức 
Chúa Trời, theo Lời Thánh Kinh qua bài Tín Điều 
Các Sứ Đồ tóm tắt tín lý cho biết Ngài cũng thật là 
một người. Tuy nhiên Ngài không phải là con 
người được tạo dựng do sự kết hợp giữa nam và 
nữ như chúng ta, nhưng Ngài đã "được thai dựng 
bởi Thánh Linh," nghĩa là Ngài đã được thai dựng 
qua lòng trinh nữ Ma-ri do phép lạ và quyền năng 
của Đức Thánh Linh (Lu-ca 1:35). Vì thế, tuy sinh 
ra như mọi người, nhưng Chúa Giêsu không có 
bản tính tội lỗi và không phạm tội. 
 Khi nói, "Tôi tin Giêsu Christ... được thai 
dựng bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Ma-
ri," là chúng ta tin vào bản chất thánh khiết, vô tội 
của Chúa Giêsu và tin phép lạ mầu nhiệm trong sự 
giáng sinh kỳ diệu của Ngài. Phép lạ đó chứng tỏ 
Chúa Giêsu thật là Đức Chúa Trời nhưng cũng 
thật là người, một con người hoàn toàn như chúng 
ta. 
  Qua ánh sáng Lời Chúa về sự giáng sinh của Đức 
Chúa Giêsu được sanh bởi Nữ đồng trinh Ma-ri, 
xin khẳng định người Tin Lành chúng ta chỉ kính 
mến bà Ma-ri, Giô-sép vì đời sống gương mẫu của 
hai người được chọn này, chứ chúng ta không thể 
tôn thờ họ được. Bởi vì, Điều Răn Chúa dạy rằng: 
“Trước mặt Ta ngươi chớ có thần khác. Ngươi 
chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm 
tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc 
nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi 
chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng 
hầu việc chúng nó” (Xuất Ê-díp-tô ký 20:3-5a). 

 
 Qua Điều răn thứ nhất trong Bản Mười Điều 
Răn chúng ta lại thấy điều Kinh Thánh truyền phán 
thật đúng thực trạng nầy:    
 “Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm 
sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn 
Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và 
lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng là khôn 
ngoan, mà trở nên điên dại; họ đã đổi vinh hiển Đức 
Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài 
người hay hư nát (như Ma-ri, Giô-sép và các thánh), 
hoặc của điểu, thú, côn trùng” (Rôma 1:21-23). 
 Trong khi đó, Thánh Kinh bày tỏ cho chúng ta 
thấy lời của Ma-ri một cách khiêm cung nàng xưng 
nhận mình là một tôi tớ Chúa: “Ma-ri thưa rằng: Tôi 
đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời 
người truyền!” (Luca 1:38). Với lòng cung kính Ma-ri 
cũng xưng nhận: “Vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của 
tôi tớ Ngài. Nầy, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là 
kẻ có phước; Bởi Ðấng Toàn Năng đã làm các việc lớn 
cho tôi. Danh Ngài là thánh (Luca 1:48-49) 
  
 Chúng ta thật phải tôn trọng Ma-ri vì cung cách 
của bà, vì dù bà chỉ là một con người bình thường như 
bao thiếu nữ khác, nhưng bà có tấm lòng kính sợ và 
vâng phục Chúa. Bởi cớ đó, chúng ta phải hết sức kính 
mến Ma-ri và Giô-sép, vì họ là người được Chúa lựa 
chọn góp phần đưa Chúa Cứu Thế Giêsu giáng sinh 
vào đời lần thứ nhất, để cứu vớt nhân loại, trong đó có 
chúng ta.      
 Vậy chúng ta hãy noi gương Ma-ri và Giô-sép 
cung kính phục vụ Chúa, cưu mang công việc Nhà 
Chúa để góp phần đem Chúa Giêsu đến thế gian lần 
thứ hai một cách vinh quang như Lời Ngài đã hứa. 
  

Kính chúc Quý Bạn Đọc một Mùa Giáng Sinh  
và Một Năm Mới 2021 tràn đầy phước hạnh. 

 
Mục sư Nguyễn văn Đại. 

______________________________ 
 

Bài viết được trích đăng từ sách  
“SỨ ĐIỆP TỪ  BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ -  

Bài  7 & 8 của Mục sư Nguyễn văn Đại. 
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Có lẽ mỗi người tự hỏi chính mình rằng: Điều 
chính yếu mà mình phải nên làm trong đời sống 
trên đất là gì? Trách nhiệm chính của mình là gì? 
Dù có nhận ra hay không, khi mỗi cá nhân kết 
thúc đời sống trên đất, Chúa nhìn vào mỗi cuộc 
đời và xem từng người có thật sự tôn vinh Ngài 
hay không. Điều này dẫn đến một câu hỏi khác: 
Tín Nhân học hỏi từ đâu về cách tôn vinh Đức 
Chúa Trời? Câu trả lời là từ Kinh Thánh. 
 
Con cái Chúa không thể coi thường tầm quan 
trọng của Lời Đức Chúa Trời trong đời sống hàng 
ngày và trong công tác mục vụ. Lời Chúa chính là 
công cụ tốt nhất để tái tạo, cáo trách, biến đổi, và 
an ủi dân sự Ngài. Đức Chúa Trời ban sự sống, 
tâm linh khỏe mạnh, và sự thánh khiết cho dân 
Ngài qua hành động của Kinh Thánh. Từ những sự 
cải cách dưới thời Giô-si-a, đến sự phục hưng 
công việc của Chúa trong thời Nê-hê-mi và Ê-xơ-
tê, đến khải tượng lớn về Trũng Xương Khô trong 
Ê-xê-chi-ên 37, nơi mà Đức Chúa Trời hà hơi sự 
sống trên những người đã chết qua việc rao giảng 
Lời Ngài, Đức Chúa Trời luôn truyền ban Lời 
Ngài khi Ngài muốn làm mới lại đời sống. Tương 
tự Lời Ngài cũng có thể làm mới lại đời sống 
chúng ta ngày nay. Để có kinh nghiệm một đời 
sống mới với mục đích tôn vinh Chúa, chúng ta 
phải thấm nhuần Lời Chúa. 
 
Để thấm nhuần hoặc được dìm mình trong Lời 
Chúa, chúng ta cần biết đến tính tự nhiên của Lời 
Ngài. 
 
1.LỜI CHÚA LÀ NGUỒN LẼ THẬT CỨU RỖI.  

 
Trong II Ti-mô-thê 3:15 chép, “Và từ thuở ấu thơ 
con đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn 
ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đấng Cứu 
Thế Giê-su.” Phao-lô nói với Ti-mô-thê rằng từ 
nhỏ Ti-mô-thê đã được dạy Lời Chúa để rồi việc 
đó giúp Ti-mô-thê trở nên khôn ngoan để được 
cứu rỗi. Phao-lô rõ ràng đang đề cập đến Cựu 
Uớc. Mục đích của Kinh thánh là liên quan đến 

mục đích cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Đấng Cứu 
Thế. Bản thân Kinh Thánh không là sự cứu rỗi, nhưng 
Kinh Thánh chỉ ra Đấng Cứu Rỗi, là Đấng ban cho sự 
cứu rỗi đó. Cụm từ “bởi đức tin trong Đấng Cứu Thế 
Giê-su” cho thấy Kinh Thánh làm cho mọi người trở 
nên khôn ngoan như thế nào. Lời Chúa cho biết về sự 
cần thiết của đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-su. 
 
Từ sách Sáng Thế đến Ma-la-chi, Kinh Thánh đề cập 
rất nhiều về sự đến của Chúa Giê-su. Đức Chúa Trời 
phán trong Ê-sai rằng “Lời ta sẽ không trở về luống 
công.” Câu chuyện ngụ ngôn về người gieo giống 
trong Tân Ước cho thấy rõ ràng rằng phản ứng của 
người nghe gắn liền với tình trạng tấm lòng của họ. 
Do đó, trọng tâm và cốt lõi của việc truyền bá Phúc 
Âm hiệu quả bao gồm việc trung tín giảng dạy, rao 
giảng, và làm chứng về lẽ thật như được bày tỏ trong 
Kinh Thánh. Câu Kinh Thánh này (15) kết thúc bằng 
cách nói rằng chính Kinh Thánh ban cho sự khôn 
ngoan dẫn đến sự cứu rỗi bởi đức tin nơi Chúa Cứu 
Thế Giê-su. 

 
Ngày nay nhiều người biết đến Lee Strobel như một 
tác giả Tin Lành nổi tiếng, nhưng ít ai biết ông từng là 
một người vô thần. Ông đã từng là nhà báo và duyệt 
bài cho tờ báo Chicago Tribune. Nhiều năm trước ông 
làm một dự án tìm cách bác bỏ Chúa Giê-su trong lịch 
sử. Sau gần 2 năm tìm hiểu, nghiên cứu về những 
bằng chứng về Chúa Giê-su, đặc biệt là đọc Kinh 
Thánh, năm 1981, ông tin nhận Chúa. Vì vậy, qua 
việc đọc Lời Chúa, Chúa Thánh Linh thần cảm người 
đọc để họ tin Chúa. Một cách làm chứng hiệu quả và 
tránh sự tranh cãi là tặng lời Chúa (Kinh Thánh) cho 
thân hữu và bạn hữu. 
 
2. LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI ĐẾN TỪ NGÀI  
    VÀ ĐẦY QUYỀN NĂNG.  
 
Lời Chúa được chính Ngài hà hơi, linh cảm. II Ti-mô-
thê 3:16 chép, “Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa 
Trời cảm thúc …” “Cả Kinh Thánh.” Không phải chỉ 
một phần của Kinh Thánh. “Cảm thúc” hay linh cảm, 
thần cảm không phải là cảm kích hay là cảm thấy 
phấn chấn.  

Mục sư Võ Ngọc Triển 

  TÍN LÝ 
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Trong tiếng Hy-Lạp, Chữ theopneustos 
(theo+pneustos, pneumatology: Thánh Linh Học) 
có nghĩa là “Chúa thở ra,” “Chúa hà hơi” (BTT).
   
 Đây một số sự thật về Kinh Thánh: 
*Kinh Thánh được chính Đức Chúa Trời thần 
cảm, chớ không phải bởi con người tự ý viết ra. 
*Kinh Thánh không phải là một sưu tầm các sách 
về tư tưởng con người. 
*Chúa dùng hơn 40 trước giả, hơn 1500 năm để 
bày tỏ chính Ngài. 
*Các sách trong Kinh Thánh được ghi chép lại bởi 
con người như Môi-se, Nê-hê-mi, Phao-lô, … 
*Tất cả các sách trong Kinh Thánh đều hướng đến 
Chúa Giê-su và sự hy sinh của Ngài. 
*Kinh Thánh là sự mặc khải của Đức Chúa Trời 
cho loài người sa ngã để loài người nhận biết bản 
tánh Ngài, thuộc tính Ngài, và chương trình của 
Ngài cho nhân loại. 
*Từ sách Sáng Thế đến Khải Huyền, Kinh Thánh 
bày tỏ con đường cứu chuộc qua Chúa Giê-su.  
 
 Có ba lĩnh vực bày tỏ quyền năng  
 trong lời của Ngài.  
 
Thứ nhất, Lời Đức Chúa Trời ban cho sự sống. 
Trong Hê-bơ-rơ 4:12, “Vì lời của Đức Chúa Trời 
là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai 
lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, 
khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định 
trong lòng.”  
 
“Lời sống động” thì trong các bản dịch tiếng Anh 
dùng chữ “living” (ESV, NASB, NET), riêng NIV 
dùng chữ “alive.” Chữ này trong nguyên ngữ là 
zoen, có nghĩa là “life giving,” hay là “ban sự 
sống.” Ý niệm này xuất hiện trong Thi Thiên 
119:25, “Linh hồn con dính vào bụi đất, xin khiến 
con sống lại theo lời Chúa.” Tương tự, trong Phục 
Truyền 8:3, “… loài người sống không chỉ nhờ 
bánh, nhưng nhờ mọi lời phán từ miệng Đức Giê-
hô-va.” Đó là lý do Lời Chúa được ví sánh như 
thức ăn tâm linh. Thức ăn duy trì sự sống như 
chính Lời Chúa vậy. Càng để đời sống mình dầm 
thấm trong Lời Chúa, chúng ta càng kinh nghiệm 
đời sống sung mãn trong Đấng Cứu Thế.           
Hiện tại trên thế giới có nhiều người thiếu thức ăn 
dẫn đến tình trạng “suy dinh dưỡng” và tương tự 
nhiều người tin Chúa nhưng lại sống trong tình 
trạng “suy linh dưỡng” vì thiếu Lời Chúa. Người 
viết tin rằng những giải pháp cho những nan đề 
của Hội Thánh ngày nay thường chỉ là tạm bợ, 
chắp vá. Giải pháp thật sự và hiệu quả nhất cho 
Hội Thánh là mỗi con cái Chúa dìm mình trong 
Lời Ngài. 

 
 
Thứ nhì, Lời Đức Chúa Trời đầy hiệu nghiệm.  
 
Hê-bơ-rơ 4:12 “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống 
động và linh nghiệm…” (BHĐ). Chữ “linh nghiệm” 
trong tiếng Anh là chữ “powerful.” Chữ này trong 
nguyên ngữ là energês, có nghĩa là “hiệu 
quả” (effective). Vì thế, chữ này nên được hiểu là 
“hiệu nghiệm.”  
Ý niệm này tìm thấy trong Phi-lê-môn 6. “Tôi cầu 
nguyện rằng sự chia sẻ đức tin của anh sẽ nâng cao sự 
hiểu biết về mọi điều tốt đẹp mà chúng ta có được 
trong Đấng Christ.” (ESV, NASB, NKJV dùng chữ 
“become effective”; NIV dùng chữ “be effective”; 
NET dùng chữ “deepen”.) “Nâng cao” nên hiểu là 
“hiệu nghiệm,” “hiệu quả.” Câu Kinh Thánh này bày 
tỏ trọn vẹn về sự sống và quyền năng của Lời Chúa. 
Vậy, Lời Chúa có hiệu nghiệm cho điều gì?  
        
Thứ ba, Lời Đức Chúa Trời có quyền năng phân biệt.  
 
Lời Chúa có hiệu nghiệm để phân biệt tấm lòng con 
người. Hê-bơ-rơ 4:12 còn chép, “… xuyên thấu đến nỗi 
phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán (phân 
biệt) các tư tưởng và ý định trong lòng.”  
 
Đây là những phần mà khó cho con người để phân biệt, 
nhưng Lời Chúa thì có khả năng làm điều đó. Lời Chúa 
phân biệt được điều gì thuộc vĩnh cữu và điều gì không 
thuộc vĩnh cữu, và Lời Chúa phân biệt được các tư 
tưởng và ý định trong lòng con người. Kinh Thánh 
chứa đầy sức sống và quyền năng của Đức Chúa Trời, 
có hiệu nghiệm để Tín Nhân sống cách đẹp ý Chúa 
trong đời này và cho cõi đời đời.  
 
Lời của Đức Chúa Trời sẽ đi vào những nơi sâu thẳm 
trong tấm lòng con người, thăm dò, không để xót điều 
gì kín đáo và cho thấy động cơ thật của tấm lòng mỗi 
người. Vì thế bản tính tự nhiên của Lời Chúa là nguồn 
lẽ thật sự sống, sự cứu rỗi, và sự khỏe mạnh tâm linh.  
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3.LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ NHIỀU ÍCH LỢI.   

 
Cũng trong II Tim 3:16 chép, “Cả Kinh Thánh 
đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho …” 
 Vậy Kinh Thánh có ích cho việc gì?  
Trước hết, Kinh Thánh có ích cho việc dạy dỗ. 
“Dạy dỗ” trong tiếng Hy-lạp didaskalos, có nghĩa 
là giảng dạy; không phải là quá trình, thủ tục, mà 
là nội dung. Nó có nghĩa là dạy về Chúa và niềm 
tin nơi Chúa. Trong suốt lịch sử, bất cứ khi nào 
Lời Chúa được phục hồi và đem ra sử dụng thì có 
sự phục hưng và phước lành. Dưới thời vị vua tốt 
Giô-si-a khi lời của Đức Chúa Trời được tìm thấy, 
một cuộc phục hưng đã xảy ra, giống như khi Ê-
xơ-ra cùng với Nê-hê-mi đọc và rao giảng Lời 
Ngài. Khi Chúa Giê-su bị cám dỗ trong đồng 
vắng, Ngài đã dùng Lời Đức Chúa Trời.  
Cô-lô-se 3:16 nói, “Cũng hãy để lời của Đấng 
Christ sống sung mãn trong lòng anh em.” Mỗi 
Tín Nhân phải dìm mình trong Lời Chúa.  
 
Mục sư John MacArthur nói, “Sự thật của Lời 
Chúa là sự giàu có tâm linh mà chúng ta nên tiếp 
tục gởi vào tâm trí và tấm lòng của mình.” Giống 
như tiền gửi trong tài khoản ngân hàng, những gì 
gởi vào bằng lẽ thật thiêng liêng đó trở thành tài 
sản thiêng liêng mà chúng ta có thể dễ dàng rút ra 
khi đương đầu với cám dỗ, khi đưa ra lựa chọn 
đạo đức, và khi tìm kiếm ý muốn và sự hướng dẫn 
cụ thể của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng 
ta. Câu hỏi mỗi Tín Nhân phải hỏi chính mình là 
“Mình có thường đưa Lời Chúa vào trong tâm trí 
của chúng ta không?” 
Kế đến, Kinh Thánh có ích cho việc khiển trách. 
Cho dù lời khiển trách là do cá nhân hay theo tín 
lý, Kinh Thánh có thể chỉ cho tội nhân thấy những 
thất bại của họ, làm rõ điểm sai lầm, và đưa họ 
đến cảm giác bình an và trọn vẹn mới. Mỗi Tín 
Nhân trưởng thành cũng kinh nghiệm rằng trong 
những lúc không vâng lời, họ bị cám dỗ mạnh mẽ 
để từ bỏ việc học Kinh Thánh, không thờ phượng 
Chúa, và coi thường mối tương giao với những 
Tín Nhân khác.  

 
Nhìn từ một phương diện khác, việc giảm ham thích 
học Lời Chúa, thờ phượng Ngài, và hiệp thông với Tín 
Nhân có đời sống tin kính tốt là bằng chứng đáng tin 
cậy về tội lỗi chưa được ăn năn và xưng tội của một cá 
nhân. Tín Nhân được cứu nhiều năm đều trải qua 
những thời điểm bị cáo trách nặng nề và sâu sắc khi 
đọc một đoạn Kinh Thánh cụ thể hoặc nghe giảng dạy. 
Nhưng kết quả cuối cùng là gì? Kết quả cuối cùng là 
niềm vui và sự bình an. Để có sự bình an và niềm vui 
trong đời sống, hãy đặt mình dưới sự khiển trách của 
Lời Chúa. 
  
Tiếp theo, Kinh Thánh có ích cho việc sửa trị. “Sửa 
trị” có nghĩa là làm cho ngay thẳng. Ngày nay nói đến 
việc sửa trị thì không ai thích cả, nhưng “sửa trị” ở đây 
là một từ tích cực. Khi ai đó mua một chiếc xe mới và 
có gì đó trục trặc, tiệm bán xe (dealer) sẽ “sửa chữa” 
lại vấn đề của chiếc xe. Họ làm cho chiếc xe hoạt động 
đúng với chức năng của nó.  
 
Thi thiên 119:9-11 nói về sự sửa trị qua Lời Chúa, 
“Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được 
trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa. Con hết lòng 
tìm kiếm Chúa, Đừng để con lạc khỏi các điều răn 
Chúa. Con giấu lời Chúa trong lòng con để con không 
phạm tội cùng Chúa.” Dù thích hay không thích, mỗi 
Tín Nhân cần ở trong Lời Ngài bởi vì Lời Ngài sửa trị, 
tỉa sửa đời sống chúng ta.  
 
Cuối cùng, Kinh Thánh có ích cho việc trang bị/huấn 
luyện. Công dụng cuối cùng của Kinh Thánh là cung 
cấp sự trang bị để đưa đến lối sống công bình. Chữ 
“huấn luyện” trong tiếng Hy-lạp là “paideian,” có ý 
mô tả một hệ thống kỷ luật sống và giáo dục dẫn đến 
đời sống thánh khiết. Lời Chúa trang bị, huấn luyện 
mỗi Tín Nhân cách sống và hầu việc Ngài. Điều đáng 
buồn là nhiều Tín Nhân không trưởng thành và không 
kết quả cho Chúa, nhiều gia đình trong Hội Thánh đổ 
vỡ, và nhiều Hội Thánh không phát triển vì quá nhiều 
Tín Nhân lâu năm không chịu được trang bị hay huấn 
luyện. 
 
4.LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI TRANG BỊ        
   CHÚNG TA LÀM VIỆC LÀNH.  
 
Đây là một lời hứa đáng kinh ngạc về Kinh Thánh: 
“Để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn (có 
nghĩa là “có năng lực”) và sẵn sàng (được trang bị 
đầy đủ) cho mọi việc lành” (II Ti-mô-thê 3:17).  
 
Người ấy được chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt đạo đức cho 
những việc tốt. Mọi điều tốt mà Đức Chúa Trời mong 
đợi chúng ta làm, Kinh Thánh trang bị Tín Nhân để 
làm. Đây là một lời công bố chắc chắn.  



Đặc san TIN & SỐNG Online  54

 

 
Kinh Thánh hành động như thế nào? Kinh Thánh 
trang bị Tín Nhân như thế nào cho “mọi việc 
lành”? Kinh Thánh không phải cung cấp cho Tín 
Nhân một danh sách cụ thể bao gồm tất cả các tình 
huống có thể xảy ra. Nếu nghĩ theo cách đó, chúng 
ta sẽ mắc phải hai sai lầm. Sai lầm thứ nhất là 
chúng ta cho rằng có hàng trăm tình huống cụ thể 
mà Kinh Thánh không có giải pháp. Chúng ta nhớ 
rằng vào thời Chúa Giê-su không có TiVi, máy 
tính, ô-tô, điện thoại, kỹ thuật di truyền, đạn, bom. 
Kinh thánh không trang bị cho chúng ta “mọi việc 
lành” bằng cách cho chúng ta biết trước mọi sự 
lựa chọn cụ thể để đối phó với mọi tình huống sẽ 
xảy ra. Một sai lầm khác là Tín Nhân nghĩ “làm 
việc lành” dẫn đến việc làm theo luật lệ, tức là làm 
mọi việc vì muốn tạo vẻ bề ngoài với hy vọng sẽ 
được người khác chấp nhận. Đó không phải là đạo 
lý Đạo Chúa. Việc lành được thực hiện từ tấm 
lòng yêu kính Chúa và từ sự yêu thích sự vinh 
hiển của Đấng Cứu Thế. Nếu không thì mọi “việc 
lành” đều không có ý nghĩa, cho dù những việc ấy 
nhìn thấy tốt bề ngoài. Hai câu Kinh Thánh mà 
Tín Nhân cần nghĩ đến khi “làm việc lành”: 
Romans 14:23 “Việc gì không đến từ đức tin đều 
là tội lỗi.”  
Romans 7:4 “Cũng vậy, thưa anh em của tôi, nhờ 
thân thể của Đấng Christ mà anh em đã chết về 
luật pháp và nay thuộc về một người khác, là 
Đấng đã sống lại từ cõi chết, để chúng ta kết quả 
cho Đức Chúa Trời.”  
 
Kết quả trong “mọi việc lành” có nghĩa là nó xuất 
hiện trên các lĩnh vực trong cuộc đời Tín Nhân 
một cách tự nhiên từ sự thay đổi bề trong. Và điều 
đã thay đổi là Tín Nhân đã chết đối với luật pháp 
như những điều ràng buộc từ bên ngoài, và bây 
giờ được hiệp lại với Chúa Giê-su trong một mối 
quan hệ tin cậy vui vẻ để khi Ngài nói, sự vâng lời 
đến từ bên trong như mong muốn của tấm lòng 
mình. 
Vì vậy, đây là cách Kinh Thánh trang bị cho Tín 
Nhân làm “mọi việc lành.” Mỗi ngày, Kinh Thánh 
bày tỏ sự vĩ đại, quyền năng, khôn ngoan, và lòng 
thương xót của Đức Chúa Trời dành cho con cái 
Ngài. Tín Nhân tìm thấy niềm vui trong Ngài, và 
những con đường tội lỗi cần tránh. Thực tế, Kinh 
Thánh cung cấp cho Tín Nhân nhiều chi tiết cụ thể 
để sống vững mạnh và đẹp lòng Chúa. Nhưng trên 
hết, cách Kinh Thánh trang bị mỗi Tín Nhân để 
thực hiện mọi việc lành là thay đổi tấm lòng để 
vâng lời một cách vui lòng.  Sự vâng lời đến từ 
trong lòng một cách tự do, chứ không phải bằng 
sự ép buộc từ bên ngoài. Kinh Thánh hành động 
trên đời sống khi Tín Nhân đọc, suy ngẫm mỗi 
ngày. 

 
Lời Đức Chúa Trời là nguồn của lẽ thật cứu rỗi, đầy 
quyền năng, có nhiều ích lợi, và trang bị Tín Nhân làm 
việc lành. Lời Chúa hết sức quan trọng trong đời sống 
của một Tín Nhân. Câu hỏi mà mỗi con cái Chúa hỏi 
chính mình: Làm sao đời sống mình thấm nhuần trong 
lời Chúa? Giô-suê 1:8 chép, “Quyển sách luật pháp 
nầy chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để 
cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như 
thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình 
và mới thành công.”  
 Có ba điều rất quan trọng trong câu  
 Kinh Thánh này về Lời Chúa.  
 
Thứ nhất, quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng 
con. Điều này nói đến việc đọc Lời Chúa. “Chớ xa 
miệng con” nói đến việc đọc liên tục, thường xuyên, 
giống như nói chuyện hàng ngày. “Chớ xa miệng con” 
không phải là để Kinh Thánh kế bên miệng đi ngủ.  
 
Thứ nhì, hãy suy ngẫm ngày và đêm. Điều này nói 
đến việc suy ngẫm phải luôn luôn, khi có thì giờ hoặc 
cơ hội mỗi ngày, cả ban ngày và ban đêm. Điều này 
không có nghĩ là không đi làm, nấu ăn, dọn dẹp, phục 
vụ, đi ra truyền giáo, … Nhiều người “quá thiêng 
liêng” trong những lúc sinh hoạt, cắm trại của Hội 
Thánh. Họ không dự phần gì hết, chỉ lo việc “suy 
ngẫm” Lời Chúa.  
Đây không phải là ý nghĩa của câu Kinh Thánh này. 
“Suy ngẫm” không phải là cớ để không làm việc, biến 
nhác, mà để Lời Chúa thấm nhuần trong đời sống của 
chúng ta. Một việc liên quan đến việc suy ngẫm Lời 
Chúa là nghe các bài giảng. Khi nghe các bài giảng, 
chúng ta phải mở lòng đón nhận sự dạy dỗ của Chúa 
với sự cẩn trọng. Chúng ta có thể hỏi chính mình vài 
câu hỏi: Lời người giảng có đúng với lời Kinh Thánh 
không? Mình chú trọng đến nội dung bài giảng hay vóc 
dáng bề ngoài và tài hùng biện của người giảng? Động 
cơ việc mình nghe bài giảng là gì? (Để học hỏi hay để 
tìm cách chỉ trích người giảng).  
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Thứ ba, “Cẩn thận làm theo mọi điều đã chép 
trong đó.” Ở đây nhắc Tín Nhân, không chỉ “làm 
theo,” mà là “cẩn thận làm theo” Kinh Thánh. 
Nhiều con cái Chúa thất bại trong việc áp dụng 
Lời Chúa vì không hiểu rằng chúng ta phải áp 
dụng một cách cẩn thận.  
  
Ví dụ, người chưa tin Chúa không muốn nói đến 
cái chết trong những ngày đầu năm. Dầu vậy, có 
một số con cái Chúa làm chứng bắt đầu “Nếu hôm 
nay ông/bà chết…” Thế là đối tượng không muốn 
nghe tiếp và bỏ đi. Câu Kinh Thánh này dạy 
chúng ta tầm quan trọng của việc đọc, suy ngẫm, 
và làm theo. Những điều này cũng có thể tìm thấy 
trong cả Thi Thiên 119: đọc, suy ngẫm, và làm 
theo. Để có được đời sống mới, khỏe mạnh tâm 
linh, và sự thánh khiết trong Hội Thánh mình thì 
mỗi con cái Chúa phải đọc, suy ngẫm, và làm theo 
Lời Ngài.  
 
Lời Đức Chúa Trời đầy quyền năng để hoàn thành 
công việc siêu nhiên của Ngài. Đây là lý do tại sao 
khả năng hùng biện, sự thay đổi kế hoạch, và 
chương trình không quá quan trọng như nhiều 
người tưởng. Việc rao giảng sứ điệp kết hợp với 
mục đích của Lời Chúa sẽ mở ra quyền năng Chúa 
trên con dân Ngài, bởi vì quyền năng của Đức 
Chúa Trời là nhằm xây dựng con dân Chúa qua 
Lời Ngài. Và điều này chỉ sẽ xảy ra khi chúng ta 
thấm nhuần hay dìm mình trong Lời Chúa.  
 
Uống trà gói là một hình ảnh nhắc Tín Nhân việc 
dìm mình trong Lời Chúa. Ai uống trà thì đều biết  

 
dù có nước và trà gói giống nhau, nhưng có ly trà đậm 
và có ly trà lợt. Sự khác nhau, đậm hay lợt là do thời 
gian trà ở trong nước dài hay ngắn. Trà ở trong nước 
càng lâu, trà ra chất trà, trà càng đậm. Tương tự, một 
người càng dìm mình trong Lời Chúa càng lâu, thì 
người ấy càng giống Chúa Giê-su hơn và dễ dàng vâng 
phục Chúa hơn.  
 
Vậy, chúng ta có dìm mình trong Lời Chúa trong một 
thời gian dài không? Chúng ta không ngạc nhiên khi 
biết nhiều “con cái Chúa” nói năng và cư xử như một 
người không có Lời Chúa. Đơn giản chỉ vì nhiều người 
chưa để Lời Chúa thấm nhuần đời sống mình—không 
chịu đọc, suy ngẫm, và làm theo Lời Chúa. Nhiều “Tín 
Nhân” cất giữ Kinh Thánh trong cốp xe. Sáng Chúa 
nhật thì họ đem vào nhà thờ, xong thì bỏ lại cốp xe. 
Làm như vậy thì làm sao đọc Lời Chúa. Không đọc 
Lời Chúa thì đâu có Lời Chúa mà suy ngẫm. Không 
suy ngẫm Lời Chúa thì làm sao mà áp dụng cho đúng ý 
nghĩa. 
 
Lời Đức Chúa Trời là nguồn lẽ thật cứu rỗi, đầy quyền 
năng, có nhiều ích lợi, và trang bị chúng ta làm việc 
lành. Lời Chúa hết sức quan trọng trong đời sống của 
một Tín Nhân. Lời Chúa là nguồn duy nhất mà nhờ đó 
chúng ta có thể được trang bị trở nên người của Ðức 
Chúa Trời. Khi được trang bị, Lời Chúa là sứ điệp duy 
nhất mà chúng ta, là người được trang bị cần phải đem 
cho người khác để dẫn họ đến với sự cứu rỗi, thay đổi 
đời sống, và giúp họ trưởng thành trong Chúa. 
 

Mục sư Võ Ngọc Triển 

         

 Trung Hoa có một họa sĩ lừng danh đời Hậu Lương thời Ngũ đại, tên là Kinh Hạo, khi còn trẻ đã từng ẩn vào 
trong núi vùi đầu tự học vẽ phong cảnh. Một hôm, vì mải tìm cảnh vẽ, Kinh Hạo lạc đường vào một thung lũng đá núi 
ngổn ngang, bất ngờ gặp một ông lão dáng vẻ quê mùa. Nhìn thấy Kinh Hạo mang các vật dụng vẽ tranh, ông lão hỏi 
rằng: “Thưa công tử, ngài có thật sự biết vẽ không?” Kinh Hạo đỏ mặt vì tự ái, bèn nói những lời phô trương và xấc 
xược với cụ già. Lạ thay! Ông lão không hề tỏ ra tức giận, chỉ ôn tồn nói: “Ta sống ở đây, thấy công tử hàng ngày đến 
khu núi nầy vẽ cảnh, không quản ngại mưa gió, tinh thần đó thật đáng khâm phục. Nhưng ngài chỉ có thể vẽ được cái 
cảnh bề ngoài, chứ chưa vẽ được cái thần của núi non.” Kinh Hạo nghe những lời ấy thì giật mình kinh ngạc, từ đó 
khiêm tốn học hỏi những điều hay của các danh họa khác, lắng nghe những ý kiến phê bình, và sáng tạo ra phong cách 
riêng của mình, để cuối cùng trở thành một danh họa chuyên vẽ phong cảnh, người nổi danh nhưng vô cùng khiêm tốn. 
 Tài năng và đức độ bao giờ cũng phải là tiêu đích mà một con người chân chính muốn vươn tới. Có đức độ mà 
thiếu tài năng thì không giúp ích được nhiều cho xã hội, có tài năng mà thiếu đức độ thì dù có làm được bao nhiêu công 
trình lớn lao vẫn trở nên vô nghĩa vì nó không chạm được đến cái chân, thiện, mỹ. Nếu phải chọn một trong hai, hoặc là 
tài năng, hoặc là đức độ, thì người ta luôn chọn người có đức mà ít tài cán hơn là nhân tài mà phi đạo đức.  
 Kẻ tự phụ không nhận ra khuyết điểm của mình, dẫu có nhận ra, thì cũng tìm mọi cách để biện bạch. Người 
tưởng rằng chỉ có mình là tài giỏi, nên chẳng học được gì của ai. Khiêm tốn là cánh cửa mở cho tri thức của đạo đức, 
không phải tri thức của lòng tự tôn. 
 "Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi! … ” Hê-bơ-rơ 5:12a.  “Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở 
nơi tôi, và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em." Phi-líp 4:9 
           Mục sư Nguyễn Tấn Cảnh 
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Chúng ta vui mừng cảm tạ khi gia đình mạnh 
khỏe, hanh thông, may mắn. Trái lại, nếu chúng 
ta thất bại, đau ốm, mất công ăn việc làm, mất 
mát người thân, thì chúng ta sẽ cảm tạ thế nào? 
Chúng tôi xin lược kể chuyện ngắn sau đây của 
Matheson, như một lý giải về hoạn nạn trong 
đời sống. 
     Hôm nay đã gần ngày Lễ Tạ Ơn, Thu chậm 
rãi bước những bước nặng nề trên phố, lòng 
trống rỗng với bước chân vô hồn. Cô đi ngang 
một cửa hàng hoa và thẩn thờ bước vào. Thu đã 
trải qua những tháng ngày vui tươi hạnh phúc, 
cho đến một ngày, khi cô có thai đứa con thứ 
nhì vào tháng thứ tư, một tai nạn xảy ra đã 
khiến cô đánh mất sự bình an vốn có. Một 
người vô ý đã lái chiếc xe truck to lớn đâm sầm 
vào sau xe cô. Chiếc túi hơi bung ra để cứu 
mạng cô nhưng không cứu được bào thai trong 
bụng. Nếu không có tai nạn đó, có lẽ cô đã sinh 
cháu trai vào đúng tuần lễ Tạ Ơn. Nghĩ đến đó, 
lòng cô thắt lại. Cũng trong thời điểm ấy, công 
việc của chồng cô bị đe dọa, và người chị thân 
yêu dự định đến thăm cô nhân ngày lễ để an ủi 
em gái, vừa cho biết sẽ không đến được. Trong 
khi Thu đang lo lắng buồn bã thì một người 
bạn, trong khi trò chuyện, đã nói với cô rằng có 
lẽ những đau buồn là điều Chúa cho xảy ra để 
giúp cô trưởng thành mạnh mẽ để có thể thông 
cảm với những người đang đau khổ. Thật là vô 
lý. Người bạn này thật ra chẳng hiểu mình đang 
nói gì? Cô ta có kinh nghiệm những gì Thu 
đang trải qua chăng? Cô ta có bị mất một đứa 
con không? Trong hoàn cảnh này, Thu không 
làm sao có thể cảm tạ được.  
     – Xin chào cô, cô cần gì? Thảo, chủ cửa 
hàng hoa, đon đả chào Thu. 
     – Tôi muốn mua một bình hoa.  
     – Cho ngày Lễ Tạ Ơn? Cô muốn một bình 
hoa thông thường hay một bình hoa đặc biệt? 
Cô biết đấy, bông hoa dường như biết nói, và 
mỗi bình hoa bày tỏ một tâm trạng. Cô muốn có  

 
   Với người yêu hoa, được ngắm nhìn, 
được chăm sóc hoa, là hạnh phúc thư giãn 
tuyệt vời. Một trong bảy kỳ quan của thế giới 
cổ đại là Vườn Treo Babylon, tương truyền do 
vị vua đa tình Nebuchadnezzar II xây dựng 
cho người vợ yêu của ông là Công chúa 
Amytis, người Mê-đi, để giúp nàng khỏa lấp 
phần nào nỗi nhớ xa quê. Dù người ta chưa 
tìm được chút di tích nào về vườn treo này, 
nhưng những ghi chép cổ đại đã mô tả vẻ lộng 
lẫy của nó mà ngày nay chưa ai tái tạo được. 
  
 Trong thời hiện đại, chúng ta có 
những vườn hoa nổi tiếng thế giới, thu hút 
hàng triệu du khách mỗi năm, như vườn hoa 
Keukenhof ở phía Nam Hòa Lan, xứ sở của 
hoa tu-líp, vườn hoa Butchart ở vùng British 
Columbia, Canada, hay vườn hoa Brooklyn ở 
New York với 42 loài hoa anh đào nở rộ trong 
mùa Xuân. Khi đến những nơi này, chúng ta 
tưởng mình lạc chốn bồng lai, vây quanh với 
triệu triệu đóa hoa đủ màu, đủ loại, đua nhau 
kheo sắc thắm. Vườn Treo Babylon hoành 
tráng ngày xưa đã tàn lụi theo sự ra đi của 
Đại đế Nebuchadnezzar, nay không còn gì 
nữa, dù chỉ là vết tích nhỏ. Các vườn hoa tươi 
đẹp nhất, cũng chỉ có thể khoe sắc vào mùa 
Xuân. Bông hoa dù có rực rỡ cũng không thể 
giữ mãi nét đẹp của mình. Bốn mùa luân 
chuyển, cánh hoa rồi cũng tàn úa theo thời 
gian. 
 Trong những năm trước, nước Mỹ đã 
có những thành công đáng kể. Nhưng năm 
2020 đến với cơn dịch bệnh coronavirus, như 
cơn bão lốc đã cuốn đi tất cả. Gần một năm 
đã trôi qua từ khi “Vị khách không mời” này 
xuất hiện, con người vẫn chưa hoàn hồn. 
Tháng 11, bước vào mùa Lễ Tạ Ơn, chúng ta 
có gì để tạ ơn Thiên Chúa? Nếu lời tạ ơn 
được ví như cành hồng, thì hoàn cảnh hiện 
nay chỉ còn là những cành hồng không hoa. 

TRUYỆN NGẮN 
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Chúa vì sao. Phải mất nhiều thời gian để học 
biết sự quan trọng của tháng ngày đen tối. Tôi 
chỉ thích những “đóa hoa đời,” nhưng qua 
những cành gai, tôi mới học biết sự an ủi từ 
Chúa. Cô biết đó, Kinh Thánh nói rằng Chúa 
an ủi chúng ta trong cơn đau khổ, và từ sự an ủi 
đó, chúng ta sẽ có thể an ủi người khác.Thu hít 
vào một hơi thở sâu, nhớ đến lời nói giống như 
vậy của một người bạn đã khiến Thu cảm thấy 
bực mình. Thu nói nhỏ: Tôi không cần sự an ủi. 
Tôi bị mất một đứa con và tôi giận Chúa. 
     Thu định nói tiếp, thì lúc đó, từ ngoài cửa, 
một người đàn ông bước vào, cất giọng oang 
oang vui vẻ: 
     – Tôi đến đây để lấy 12 nhánh gai cho vợ 
tôi. 
     – Thảo trả lời: Vâng, đã có sẵn cho ông đây. 
Thảo vừa nói, vừa mở tủ lạnh để lấy ra 12 
nhánh gai đã gói sẵn trong đó. 
     Thu tròn mắt: Cho vợ ông? Làm ơn cho tôi 
hỏi, tại sao lại là gai? 
     – Ông khách trả lời: Cảm ơn cô đã hỏi. Bốn 
năm trước đây, vợ chồng tôi trên bờ vực ly dị. 
Sau khi sống với nhau 40 năm, chúng tôi dường 
như chịu nhau không nổi nữa. Nhưng Chúa đã 
giải cứu chúng tôi khỏi những ngày tháng đen 
tối ấy, phục hồi tình yêu và hôn nhân của chúng 
tôi. Lễ Tạ Ơn năm ngoái, tôi ghé tiệm này mua 
hoa, đã kể cho cô Thảo nghe những nan đề của 
chúng tôi, vì cổ nói rằng cổ luôn giữ một bình 
đầy những cành hồng không hoa, chỉ là cành có 
gai mà thôi, để nhắc cổ nhớ đến những tháng 
ngày chông gai. Tôi thấy thích thú với ý tưởng 
đó nên đã mua những cành gai về. Vợ tôi và tôi 
đã đặt tên cho từng cành gai bằng những nan 
đề của chúng tôi và dâng lời tạ ơn về những gì 
các nan đề đó đã dạy chúng tôi.        
  
   Trước khi bước ra, ông khách quay nhìn Thu:  
 

Tôi thật sự muốn 
giới thiệu với cô 
Bình Hoa Đặc 
Biệt này. 
   Thu buồn rầu: 
Tôi không biết tôi 
có thể cảm tạ về 
những cành gai 
trong đời sống 
không?Chúngcòn 
quá mới với tôi. 

 
một bình hoa để bày tỏ lòng biết ơn?        
– Thu bực tức nói: Không, tôi không có gì để 
biết ơn cả. 
      Thu cảm thấy hơi hổ thẹn khi bỗng dưng 
mình cáu gắt với cô hàng, nhưng rất ngạc 
nhiên khi Thảo điềm đạm trả lời: À, thế thì tôi 
có bình hoa rất thích hợp cho cô. 
     Ngay lúc ấy, có khách hàng bước vào. 
Thảo quay ra chào: Chào chị Hương. Em đã 
chuẩn bị sẵn bình hoa của chị rồi đây. Nói 
xong, cô vội vào trong, bê ra bình hoa đặc 
biệt của người khách. Thu trố mắt nhìn. Đó là 
một bình hoa lớn với nhiều cành lá xanh tươi, 
chiếc nơ to rất đẹp và những cành hồng dài, 
nhưng các bông hoa đều đã bị cắt mất. 
     Cô quan sát phản ứng của người khách. 
Đúng là chuyện đùa. Ai đời mua hoa mà lại 
bảo cắt mất hoa đi? 
     Cô Hương tươi cười nhận bình hoa kỳ lạ 
này: Tôi đã đặt kiểu bình hoa này ba năm rồi, 
mà mỗi lần nhìn nó, tôi đều thích thú. Gia 
đình tôi rất thích bình hoa này. 
     Khi người khách rời cửa hàng, Thu tò mò 
hỏi Thảo: Ồ, người khách hàng lạ quá! 
     – Vâng, tôi đã cắt hết những đóa hoa. Tôi 
gọi đó là Bình Gai của Lễ Tạ Ơn. 
     – Tôi không hiểu nỗi, sao có người lại trả 
tiền cho một bình hoa như thế? 
     – Cô thật sự muốn biết không?                 
Thu khẻ gật đầu. 
     – Thảo trầm ngâm kể: Ba năm trước đây, 
chị Hương bước vào cửa hàng với tâm trạng 
giống cô hôm nay vậy, nặng nề, chán nản, 
không có gì để cảm tạ. Cha của Hương vừa 
qua đời vì ung thư. Việc làm ăn của gia đình 
bị sụp đổ. Con trai vướng vào nghiện ngập, và 
bản thân cô phải đương đầu với một cuộc mổ 
nguy kịch. Cũng trong năm đó, chồng tôi qua 
đời, và bỗng dưng, tôi phải cáng đáng cửa 
hàng hoa này một mình. Đó là lần đầu tiên 
trong đời, tôi đã trải qua ngày lễ thật lẻ loi. 
Tôi không con cái, không chồng, không gia 
đình cạnh bên và nợ nần chồng chất, tài 
chánh eo hẹp đến nỗi tôi không đủ tiền mua vé 
máy bay đi đâu cả. 
Thu trố mắt: Vậy, chị làm gì? 
     – Tôi học cách biết ơn những cành gai. 
     – Gai? Thu càng ngạc nhiên hơn.                
     – Tôi là một Cơ Đốc nhân. Khi nhận lãnh 
ơn phước, tôi chưa bao giờ hỏi Chúa vì sao, 
nhưng khi tai họa xảy đến, tôi luôn chất vấn  
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những cành gai. Xin giúp con đến với Ngài qua 
con đường hẹp. Xin chỉ cho con thấy những giọt 
nước mắt của con có thể trở nên cầu vồng rực 
rỡ trong con.  
Thảo dịu dàng nói với Thu: Chúc mừng Lễ Tạ 
Ơn. Ước ao sẽ được kết bạn với cô khắng khít 
hơn.nThu mỉm cười bước ra khỏi tiệm với lòng 
hy vọng dâng đầy. 
     Nhà truyền giáo danh tiếng của thế kỷ thứ 
nhất, là tác giả của 13 thư tín trong Kinh Thánh 
Tân Ước, là người chúng ta quen thuộc biết đến 
với danh xưng Thánh Phao-lô, trong lá thư ưu 
ái gửi đến tín hữu tại thành phố Phi-líp, đã viết 
những lời này: “Tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ 
nào, cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo 
hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và 
mọi nơi, tôi đã tập cả, dù no hay đói, dầu dư 
hay thiếu cũng được.” Lòng chúng ta có rung 
động chăng khi đọc những lời này? Tôi ngưỡng 
mộ những người mỉm cười trong nghịch cảnh. 
Sứ đồ Phao-lô cũng viết cho tín hữu tại Cô-rinh
-tô, “Khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ.” 
Nghịch lý này là một thực tại, nếu chúng ta chịu 
thành tâm suy nghiệm.    
 Sự đau ốm nhắc tôi về sự yếu đuối của 
thân xác con người; rồi một ngày, thân xác này 
sẽ qua đi, linh hồn trở về với Đấng Tạo Hóa 
Vĩnh Cửu. Sự thất bại cho tôi ý chí vươn lên, 
tiếp tục phấn đấu cho tương lai tốt đẹp hơn. 
Những mối quan hệ đổ vỡ dạy tôi cách hành xử 
khôn ngoan hơn. Thật vậy, những đau buồn 
trong cuộc sống là cành hồng không hoa giúp 
tôi giàu có về tinh thần và vững mạnh trong tâm 
linh. 
     Trong mùa Lễ Tạ Ơn, hãy cảm tạ Chúa về 
những đóa hồng, là lúc mình mạnh mẽ, và cả 
những cành hồng không hoa, là lúc mình yếu 
đuối, để có thể mỉm cười nói như Sứ đồ Phao-
lô: “Lạy Chúa, con thỏa lòng trong mọi sự.” 
 

Bình Minh 
(Văn Phẩm Nguồn Sống) 

  
 Thảo dè dặt nói: Kinh nghiệm cho tôi 
thấy, những cành gai khiến hoa hồng tăng 
thêm giá trị. Trong hoàn cảnh khó khăn, 
chúng ta càng trân quý sự an ủi của Chúa. 
Chiếc mão gai Chúa đội ngày xưa cho chúng 
ta biết Ngài yêu chúng ta dường nào. Đừng 
oán ghét những cành gai. 
 Nước mắt lăn dài trên má Thu. Lần 
đầu tiên kể từ sau tai nạn xe, cô mới cảm thấy 
nguôi đi sự oán giận. Vâng, xin cho tôi mua 
12 cành gai. 
– Cô chờ một chút nhé, tôi sẽ chuẩn bị ngay 
cho cô. Hy vọng rằng, mỗi lần nhìn thấy 
chúng, cô sẽ trân trọng những ngày tháng vui 
tươi lẫn đen tối. Chúng ta sẽ trưởng thành 
trong mọi hoàn cảnh, dù vui hay buồn. 
– Tôi thiếu cô bao nhiêu tiền? Thu hỏi. 
– Cô không thiếu tôi gì cả, ngoài ra lời hứa 
rằng, cô hãy để Chúa rịt lành vết thương lòng. 
Tôi luôn tặng khách lần đầu tiên mua bình 
hoa với những cành gai, kèm theo tấm thiệp 
này, xin cô đọc: Lạy Chúa, con chưa bao giờ 
cảm ơn Chúa về những cành gai. Con luôn 
cảm ơn về những nụ hồng, nhưng chưa bao 
giờ là những cành gai. Xin dạy con bài học về 
thập tự giá con mang, dạy con biết giá trị của  
  

  Chính Chúa Cứu Thế đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi-tớ và trở nên  

 giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người,  

 tự hạ mình xuống, vâng-phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập-tự. 

Phi-líp 2:7-8  
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Randy Stinson and Timothy Paul Jones. eds. Trained in the Fear of 
God: Family Ministry in Theological, Historical, and Practical 

Perspective (Grand Rapids: Kregel, 
2011). 290 pp, $26.99.  
Phần Giới Thiệu  

Bryan Nelson và Timothy Paul Jones 
đã khởi đầu cuốn sách Trained in the 
Fear of God bằng cách đưa ra một vấn 
đề có liên quan đến sự sợ hãi. Hai ông 
viết: “Gia đình của bạn đang sống 
trong một khu vực chiến tranh. Mỗi 
đêm khi con trẻ vừa thiếp trong giấc ngủ, khi sự náo nhiệt trong ngày tan dần 
vào sự tĩnh lặng, việc bắn phá vẫn tiếp tục, thì chỉ một viên đạn nhỏ nổ tung ra 
cũng khiến cả nhà đều rúng động” (trang 13). Trong sự liên hệ đó, hai ông đã đề 
ra mục tiêu “dạy nhau kính sợ Chúa”. Timothy Paul Jones đã thu thập mười bảy 
bài viết dựa trên căn bản Thánh Kinh và Thần Học giúp gia đình suy nghiệm thực 

tập mục vụ gia đình trong việc truyền giáo của Hội Thánh (tr. 9) của nhiều tác giả mà phần lớn có kinh 
nghiệm về mục vụ gia đình và hiện đang là Giáo sư tại một số Chủng Viện Báp-tít tại Hoa Kỳ.  
Mặt khác, sách này cũng cho biết những gì mà con dân Chúa đã làm ngoài phạm vi gia đình thường ít có hiệu 
quả hơn những gì họ thực hành với Chúa trong nhà riêng của họ (tr. 14). Đồng thời Nelson và Timothy đã 
định nghĩa mục vụ gia đình là những phối hợp các mục vụ thực tiễn nhằm giúp cho con dân Chúa hiểu biết về 
Ngài trong việc huấn luyện nhân sự và trách nhiệm môn đồ hóa các con của họ trong gia đình (tr. 15). Có hai 
hình ảnh liên kết nhau được nhấn mạnh trong phần đầu của sách là các Mục Vụ Gia Đình và Mục Vụ Hội 
Thánh có chu kỳ ràng buộc nhau đã giúp cho người đọc hiểu được tầm quan trọng giữa cha mẹ và các con 
trong việc sống đạo để hoàn thành Đại Mạng Lệnh tìm người hư mất (tr. 21-23).                                      
           Mục Sư Nguyễn Vũ 

 
Những Dấu Hiệu  
 
Báo Trước 
 
Thời Chúa Quang Lâm  
 
và Kỳ Tận Thế 
 
Mời quý tôi con Chúa mua sách mới 
-Để học Kinh Thánh trong nhóm nhỏ (12 bài 
học 
-Để làm sách chứng đạo tặng cho thân hữu 

Giá mỗi quyển: $10.00    
Mua 10 cuốn trở lên:  $7.00/ cuốn 
Check xin đề:  VBTS 
PO Box:  183591 
Arlington, TX 76096-3591 
 
Quý vị có thể trả bằng  
Paypal 
Zell 

Chúng tôi kính giới thiệu vừa xuất bản 1 quyển sách 
mới XUẤT BẢN TRONG đầu THÁNG 10, 2020 như: 
"KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI - THE FEAR OF THE LORD" 
  - GIÁ  $15 US DOLLAR/MỖI QUYỂN   
  _ GIÁ $20 CANADA DOLLAR/MỖI QUYỂN     
     Sách dày 297 trang. 

   Mục sư Ngô Việt Tân 

GIỚI THIỆU SÁCH 

HÀI HÒA  
VỚI  ĐỨC CHÚA TRỜI 

Mục sư  Huỳnh Ngọc Ẩn 
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Ông Bà Anh Chị Em kính mến trong Chúa 

     Trước hết xin kính gửi lời chào thân thương đến quý Ông Bà Anh Chị Em 
trong tình yêu bất tận của Chúa Cứu Thế Giê-xu Christ. 

     Hơn bốn tháng qua cả thế giới sống trong nỗi lo sợ vì dịch bệnh với nhiều nan 
đề xảy ra trong đời sống hằng ngày: Tình trạng suy thoái kinh tế khó tìm được 
lối thoát, các ngân hàng và trung tâm tài chánh Wall Street thua lỗ, thị trường 
địa ốc suy sụp, các hãng xưởng tiếp tục đóng cửa, nhiều người bị mất việc, giá 
thực phẩm tăng cách đáng kể. Ai ai cũng lo sợ: Sợ thất nghiệp, mất xe, mất nhà, 
và sợ nền kinh tế tiếp tục suy thoái sâu hơn, v.v... Riêng tại bang California, trong tuần qua, Thống đốc Gavin Newsom 
lại ra lệnh đóng cửa nhà thờ khiến nhiều người hoang mang, lo sợ hơn.                             

     Khi đối diện với sự lựa chọn: Chọn đức tin thay vì sợ hãi là điều mà con dân Chúa phải quyết định. Hoặc chúng ta 
đang bước đi trong đức tin hoặc trong nỗi sợ hãi. Lời hứa của Chúa là bí quyết giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, 
trở ngại. Chúa là Đấng Quan Phòng, Ðấng cung ứng mọi nhu cầu của cuộc sống, Đấng che chở chúng ta khỏi mọi nan đề 
trên thế gian. Ðừng sợ! Vì Ðức Chúa Trời đã ban cho chúng ta lời hứa chắc chắn: “Ta sẽ chẳng lìa con; chẳng bỏ con 
đâu” (Hê-bơ-rơ 13:5). Trong Bài Giảng trên Núi, Chúa Giê-xu phán, “Ðừng vì mạng sống mình mà phải lo ăn gì, uống gì... 
Hãy xem loài chim trời: Không gieo, không gặt, không tích trữ vào kho, nhưng Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Các 
con lại chẳng quý trọng hơn loài chim sao?” (Ma-thi-ơ 6:25–26). Hãy xem những con chim sẻ mảnh mai, yếu ớt, chẳng 
biết lo sợ, Chúa còn không bỏ, huống chi chúng ta là con cái yêu dấu của Ngài. Chỉ khi nào chúng ta tin cậy Chúa và phó 
thác cho Ngài thì khi ấy chúng ta mới có thể rủ sạch nỗi sợ hãi trong thế giới đầy bất an này. Cầu xin Chúa giúp chúng ta 
nắm giữ lời hứa của Ngài qua sự tương giao với Chúa mỗi ngày. 

     Cảm tạ Chúa với sự cầu nguyện và hỗ trợ trung tín của Quý Vị, công việc Chúa tại Văn Phẩm Nguồn Sống vẫn tiếp 
tục, các tài liệu dưỡng linh và truyền giảng vẫn được phổ biến đến các tín hữu và thân hữu mọi nơi qua đường bưu 
điện và trên mạng lưới điện toán. Trong những tháng qua, chúng tôi nhận được nhiều thư từ khích lệ từ con cái Chúa, 
xin trích dẫn thư của một con cái Chúa để chúng ta cùng nhau lớn tiếng cảm tạ Ngài: 

“... Tuy lúc này gia đình chúng tôi bị thất nghiệp vì ở nhà trốn dịch, nhưng chúng tôi không quên đứng chung với VPNS 
trong sự hỗ trợ tài chánh cho quý vị. Cảm ơn quý vị luôn nhớ đến tôi, và luôn gửi SVTK cho tôi hằng tháng để tôi đọc và 
cầu nguyện. Quả thật quyển sách nhỏ này rất giúp ích cho tôi học hỏi Lời Chúa, tôi được an ủi và nâng đỡ rất nhiều. 
Thật cảm ơn quý vị giúp tôi lớn lên trong Lời Chúa. Lời Chúa an ủi tôi, cáo trách tôi trong mọi nẻo theo Ngài. Tôi nguyện 
làm theo Lời Ngài để được phước. Cầu xin Chúa ban phước trên quý vị thật nhiều...”  

     Lời tâm tình của con cái Chúa ấy đã thúc đẩy chúng tôi phát hành quyển sách nhỏ "Những Điều Cần Biết Để Bảo Vệ 
Bản Thân.” Nếu cá nhân hoặc Hội Thánh của Quý Vị muốn dùng tài liệu này để làm chứng về Chúa, xin liên lạc với VPNS 
để đặt sách theo số lượng Quý Vị yêu cầu. Chia sẻ ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu là trách nhiệm của mỗi con dân 
Chúa, không điều gì có thể ngăn trở hay hạn chế Lời Chúa được rao ra, ước mong Quý Vị cùng VPNS chung tay thực thi 
đại mệnh lệnh của Ngài trong giai đoạn khó khăn này. 

     Nguyện xin Chúa giúp chúng ta nhìn thấy chương trình tốt đẹp của Ngài qua những khó khăn trong đời sống, và tận 
dụng mọi cơ hội để truyền bá Phúc Âm cho gia đình, họ hàng, và những người quen biết để giúp họ vượt qua mọi 
nghịch cảnh trong cuộc sống. 

     Cầu xin Lời Chúa và năng lực của Ngài luôn tràn đầy và mạnh mẽ trong đời sống của Quý Vị. 
     Em-ma-nu-ên, 

     Mục sư Trần Lưu Chuyên 
      Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 

GIỚI THIỆU SÁCH 
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 Cảm ơn Chúa dù tại Hoa Kỳ và Canada tình trạng dịch Covid-19 vẫn còn hiện 
 diện và nhiều hội thánh vẫn còn thờ phượng Chúa trực tuyến. Tuy nhiên những 
 hoạt động kinh tế, xã hội từ từ được mở ra và hy vọng sẽ trở lại bình thường khi 
 có thuốc chủng và thuốc trị bệnh. 

 Một điều chúng ta nên cảm ơn Chúa là Việt Nam đã trở lại bình thường. Hội thánh và các trung tâm 
thần học đã nhóm họp thờ phượng và học lại bình thường. 
 
Trong những tháng qua dù tình trạng dịch lệ con dân Chúa vẫn trung tín thi hành Đại Sứ Mệnh của Chúa: 
 “Hãy đi khắp thế giới truyền giảng Phúc Âm cho mọi người" (Mác 16:15) 
 “Vậy, hãy đi môn đệ hóa muôn dân cho Ta ... 
 - làm phép báp-tem cho họ ... 
 - dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con." (Ma-thi-ơ 28:19-20) 
 
Trung Tâm Thần Học Cà Mau báo cáo: 
 “Tạ ơn Chúa, những SV đã tốt nghiệp va đang theo học Chương trình của VTHBT Bắc Mỹ tại Cà Mau 
đều tham gia Truyền Giáo, cảm ơn Chúa đây là kết qủa năm 2020 ( bắt đầu từ ngay 30-9 năm 2019 đến 1-10 
năm 2020, Cảm ơn VTH đã dự phần đào tạo con gặt cho cánh đồng Cà Mau, có 3159 người tin Chúa, 774 
người chịu Báp tem, 32 HT mới được mở ra, và 114 điểm tế bào được thành lập.   
 Kính xin quý vi tiếp tục cầu nguyện và yểm trợ chúng tôi.” 
 Thành thật cảm ơn, 
 MS Huỳnh Bá Thành 
 
 Tạ ơn Chúa, trong những tuần qua đã có bốn tín hữu tại Bắc Mỹ hứa dâng hiến 100.00 Mỹ Kim mỗi 
tháng cho Viện Thần Học Báp-Tít Việt Nam để bảo trợ mở bốn trung tâm thần học (mỗi trung tâm tối thiểu có 
10 sinh viên) tại các tỉnh:-Bình Định-Quảng Ngãi-Long Xuyên-Vĩnh Long 
 
 Khải tượng của Viện Thần Học BTVN là mở 100 trung tâm thần học trên 63 tỉnh thành tại Việt Nam. 
Hiện Viện Thần Học Báp-Tít Việt Nam chúng tôi đang điều hành 30 trung tâm thần học tại Việt Nam từ Cà 
Mau lên đến Lai Châu. 
 Kính mời quý hội thánh, tín hữu, doanh nhân Cơ Đốc tham gia bảo trợ mở các trung tâm thần học trên 
khắp 63 tỉnh thành Việt Nam trong những năm tháng tới. 
 Dâng hiến: $20.00 - $50.00 - $100.00 / hàng tháng 
 Đặc biệt một lần: ___________ 
 (Dâng hiến trực tuyến (Online Donation) bằng cách nhấn vào nút Dâng hiến bên dưới và làm theo 
 hướng dẫn) 
 Donate with PayPal button  
 
Dâng hiến bằng Ngân phiếu xin đề: VBTS, và gửi đến Hộp thư: P.O. 183591, Arlington, TX 76096 -3591 
 
Dâng hiến bằng Paypal: Quý vị có thể dâng hiến qua Paypal tại vbtsmobile@gmail.com  
 (use option "Send money to friends and family" cho email vbtsmobile@gmail.com) 
 
Dâng hiến bằng Zelle:  Quý vị có thể dâng hiến cho VBTS bằng phương thức thanh toán điện tử 
 (electronic payment) từ Chase Bank, Bank of America, Capital One, hay bất cứ nhà băng nào có Zelle, 
 pay to email vbtsmobile@gmail.com 
 Xin đồng công, tham gia với Viện Thần Học “môn đệ hóa toàn dân Việt Nam cho Chúa chúng ta” 
 
 Mục sư Trần Đào, Viện Trưởng 
 Ban Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Giáo Sư 
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Truyện Ngắn 

TRUYỀN GIẢNG 


