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Lời Giới Thiệu 

Chúng tôi (Josh và Sean) đã dành nhiều thời gian trong mục vụ giúp đỡ mọi người trả lời những 

câu hỏi khó. Ngay cả khi các giá trị của văn hóa thế giới đã thay đổi rất nhiều trong những thập 

kỷ vừa qua, thì con người vẫn luôn có những câu hỏi quan trọng và họ muốn nhận được sự trả lời 

thỏa đáng. Thực ra chuẩn bị những câu trả lời này không phải là công việc của riêng chúng tôi. 

Kinh Thánh dạy rằng tất cả Cơ đốc nhân phải “Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi 

lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ.” (1 Phi-e-rơ 3:15). Như vậy 

chính bạn phải trả lời những câu hỏi thuộc loại này. Và đó là lý do vì sao Norm và Jason viết 

quyển Trả Lời Từ Kinh Thánh Cho 100 Câu Hỏi Khó Nhất. Hy vọng nó cần cho những tín hữu 

muốn có câu trả lời thỏa đáng trong một chừng mực nào đó. Trong trường hợp nếu bạn có những 

câu hỏi khó thì đây cũng là quyển sách dành cho bạn.  

Bạn không cần phải lo lắng nữa khi có một ai đó hỏi bạn về niềm tin Cơ đốc. Quyển sách này sẽ 

trang bị cho bạn những hiểu biết căn bản để bảo vệ và xây dựng đức tin vững chắc trên Lời Chúa 

và nó cũng góp phần giúp đỡ bạn trưởng thành trong đức tin.  

Quyển sách này cũng giới thiệu cho các bạn các nguồn sách khác để đi sâu hơn trong việc nghiên 

cứu. Các bạn sẽ có thêm sự hiểu biết về những gì bạn tin và được thuyết phục mạnh mẽ hơn cho 

lý do bạn tin vào lẽ thật hoàn hảo của Đức Chúa Trời.  

Chúng tôi vui mừng giới thiệu sách Trả Lời Từ Kinh Thánh Cho 100 Câu Hỏi Khó Nhất đến tất 

cả mọi người. Hy vọng nhiều tín hữu, các nhà nghiên cứu, những người làm công tác giáo dục 

Cơ đốc, và những người khác tiếp nhận quyển sách quí báu này và giới thiệu nó cho người thân, 

bạn bè của mình.  

                                                                                                          Josh và Sean McDowell  

 

 

Lời Nói Đầu 



Có bao giờ bạn đưa ra một câu hỏi và mong đợi nhận được câu trả lời từ một ai đó, và rồi câu trả 

lời không thuyết phục được bạn? Một tình huống khác là nếu một người hỏi bạn về đức tin Cơ 

đốc, và bạn không thể trả lời? Cả hai tình huống giả định trên đều không dễ chịu. Nhiều Cơ đốc 

nhân e ngại, hoặc tránh né trước các câu hỏi khó mà họ không thể trả lời cách rõ ràng.  

 Xuyên suốt những năm tháng trong chức vụ, chúng tôi đã tiếp xúc với nhiều người thuộc mọi 

loại tuổi và quan điểm khác nhau. Họ thường có nhiều câu hỏi về tất cả các vấn đề của đời sống. 

Chúng tôi không thể nói rằng chúng tôi luôn luôn có câu trả lời đúng trong mọi lúc, nhưng chúng 

tôi hết sức cố gắng để trả lời mọi câu hỏi trên cơ sở tôn kính lẽ thật của Đức Chúa Trời. Thực ra 

phải có nhiều thời gian cho việc nghiên cứu để trả lời mọi câu hỏi. 

Điều đáng buồn là không có nhiều tín hữu được trang bị các tri thức để trả lời những câu hỏi khó. 

Một số Cơ đốc nhân bất lực khi bị tra hỏi về niềm tin. Những người trẻ tuổi từ bỏ hội thánh vì 

không được huấn luyện về Kinh Thánh để bảo vệ và tăng trưởng đời sống thiêng liêng. Nhóm 

này thiếu mất những hiểu biết căn bản về lẽ thật khi đối diện trước những câu hỏi khó của đời 

sống hiện sinh.  

Đó là lý do mà chúng tôi biên soạn quyển sách này. Với các nguồn sách và tác giả đáng tin cậy 

được tham khảo ở đây, chúng tôi hy vọng không những giúp đỡ các bạn trả lời những câu hỏi 

khó, mà còn bảo vệ và phát triển vững chắc những gì các bạn tin nơi Kinh Thánh.  

Chúng ta sẽ không phớt lờ hay tránh né các câu hỏi. Chúng ta sẽ thẳng thắn đối diện chúng khi 

đưa ra những câu trả lời thuyết phục trên cơ sở tôn trọng quan điểm của người đặt câu hỏi.  

Đưa ra một câu trả lời đúng, đòi hỏi chúng ta phải biết lắng nghe để biết thâm ý của người hỏi. 

Sách Châm Ngôn dạy, “Trả lời trước khi nghe. Ấy là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm vậy.” 

(Châm. 18:13). Không chỉ trả lời từ quan điểm của Kinh Thánh mà chúng ta còn đưa cho người 

nghe những sự tham khảo sâu hơn bằng các nguồn sách trưng dẫn hay website, video đáng tin 

cậy khác. Quyển sách này phù hợp cho mọi lứa tuổi để đọc hiểu và áp dụng.  

Lời cầu nguyện của chúng tôi là sách Trả Lời Từ Kinh Thánh Cho 100 Câu Hỏi Khó Nhất sẽ 

hiệu quả trong việc giúp đỡ các Cơ đốc nhân nghiên cứu sâu hơn về đức tin của mình và đi ra để 

nói cho những ai đang tìm kiếm lẽ thật. Khi bạn áp dụng những trợ giúp từ quyển sách này trong 

giao tiếp với người khác, bạn cũng được chúc phước và người nghe cũng vậy. “Miệng hay đáp 

giỏi khiến người vui vẻ. Và lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao!” (Châm. 15:23) 

Lời Tri Ân 

Chúng tôi cám ơn Barbra Geisler và Celia Jimenez, hai phu nhân của chúng tôi đã trợ giúp nhiều 

việc không tên và khích lệ chúng tôi trong khi viết quyển sách này.  

Chúng tôi cũng cảm ơn Les Stobbe, đã giúp đỡ để sách được xuất bản tại Baker Books. Cám ơn 

những người cộng sự nhiệt tình Paula Canington, Jeff Carrol, và Doug Goforth đã cung ứng các 

nguồn trợ giúp.   

Xin  gởi lời cám ơn đến Josh và McDowell đã hết sức hỗ trợ cho chúng tôi thực hiện dự án viết 

sách, cũng cảm ơn Boby Conway và nhóm One Minute Apologist đã hợp tác với chúng tôi làm 

ra  các video ngắn đi kèm với quyển sách này.  



Cám ơn tất cả các nhân viên tuyệt vời của Baker Publishing Group vì tính chuyên nghiệp khi 

thực hiện những thay đổi quan trọng của bản thảo.  

Cuối cùng, chúng tôi cám ơn đến tất cả tất cả những con người dũng cảm đã đưa tay lên và dung 

thứ cho các đề tựa dài khi nêu ra những câu hỏi. Cám ơn các bạn đã tin tưởng chúng tôi và các 

nguồn trưng dẫn đáng tin cậy khác khi thực hiện quyển sách này.  

 

 

 

 

 

Phần 1. Các Câu Hỏi Về Đức Chúa Trời Và Lẽ Thật 

1. Lẽ Thật Là Gì? 

Bạn có nghĩ rằng niềm tin vào chân lý tuyệt đối sẽ bị tấn công trong thời đại ngày nay? Trong thế 

kỷ 21 những người trẻ tuổi đang có khuynh hướng nắm lấy một thực tế "cảm thấy tốt" về lẽ thật 

để thỏa mãn khẩu vị của họ. Trong khi đó nhiều mục sư và nhà thờ đang chuyển hướng nhào nặn 

một “lẽ thật” có xu thế và kích cỡ phù hợp với thời đại văn minh! 

Trong thế kỷ đầu tiên chúng ta đã nhìn thấy Bôn-xơ Phi-lát, một quan chức của Đế quốc La-mã 

đã đặt câu hỏi về lẽ thật với Chúa Giê-su. Sứ đồ Giăng ghi lại: “Phi-lát bèn nói rằng: Thế thì 

ngươi là vua sao? Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Thật như lời, ta là vua. Nầy, vì sao ta đã sanh và vì 

sao ta đã giáng thế: Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta.  

Phi-lát hỏi rằng: Lẽ thật là cái gì?” (Giăng 18:37-38) 

Phi-lát rất thờ ơ với lẽ thật (hầu hết người Mỹ ngày nay cũng như vậy). Trong cương vị của một 

thống đốc, ông nắm quyền quyết định trong “vụ án” của Chúa Giê-su, và ông đã chuyển giao 

Ngài cho các người lãnh đạo Do thái giáo trước áp lực của họ, mặc dù ông có ý muốn tha Ngài. 

“Phi-lát bèn giao Ngài cho chúng (các thầy tế lễ của dân Do-thái) đặng đóng đinh trên thập tự 

giá. Vậy, chúng bắt Ngài và dẫn đi.” (Giăng 19:16). Phi-lát đã không quan tâm đến lẽ thật là gì.  

Cũng vậy, lẽ thật là một vấn đề rất quan trọng mà nhiều người ngày nay bỏ qua.  

“Lẽ thật là cái gì?” 

Lẽ thật đơn giản là nói về điều đó (sự vật, con người, một đối tượng nào đó) như nó vốn là. Lẽ 

thật phù hợp, đúng với cách đối tượng biểu hiện. Cách viết sau đây sẽ giúp bạn nhớ điều gì là 

đúng về lẽ thật (chú ý những chữ đầu tiên của từ): 

Transcendent (Siêu việt): Lẽ thật đến từ Đức Chúa Trời, và Ngài biểu lộ nó qua sự sáng tạo của 

Ngài. Lấy trọng lực làm ví dụ. Newton đã không phát minh ra trọng lực; ông chỉ khám phá ra sự 

tồn tại của nó. Tương tự như vậy con người có thể hiểu biết về lẽ thật nhờ vào Đức Chúa Trời 

bày tỏ trong công cuộc sáng tạo vũ trụ qua Kinh Thánh là Lời của Ngài.   



Real (thật - không phải giả): Lẽ thật kết nối với những sự kiện có thật trong một thế giới thật. 

Hai điều đối lập không thể đúng cùng một lúc và có chung một ý nghĩa. Điều đó sẽ mâu thuẫn.  

Universal (toàn bộ, phổ thông, thuộc vũ trụ): Lẽ thật được áp dụng phù hợp cho tất cả mọi người 

trong mọi thời đại, trong mọi vị trí địa lý. Ví dụ: 1+1 = 2 là chân lý phổ quát và không ai có thể 

phủ nhận nó.  

Exclusive (riêng biệt, độc nhất): Lẽ thật là tuyệt đối đúng sự thật. Niềm tin con người có thể thay 

đổi, nhưng lẽ thật thì không.  

TRUE (adj): thật, đúng, chính xác 

ÁP DỤNG 

Hãy cẩn thận, không đánh mất niềm tin khi cho rằng lẽ thật là tương đối, hoặc khẳng định rằng 

không có lẽ thật tuyệt đối. Ngày nay, có rất nhiều người gây ảnh hưởng của họ lên nhận thức của 

Cơ đốc nhân theo hướng: “con người cần khoan dung hơn với các cách suy nghĩ khác và chấp 

nhận sự thật là không có chân lý tuyệt đối hoặc duy nhất.” Dĩ nhiên chúng ta không thỏa hiệp với 

điều này. Từ ngàn xưa vua Đa-vít đã viết, “Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài, và dạy dỗ tôi. 

Vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi.” (Thi thiên 25:5).  

Đức Chúa Trời là lẽ thật. “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến 

cùng Cha.” (Giăng 14:6). Đời sống của bạn sẽ tốt hơn khi được đặt trong tay của Ngài hơn là tin 

cậy vào những lời gian dối đang lan truyền trên thế giới.  

KINH THÁNH THAM KHẢO 

1 Các vua 22:16; Thi thiên 5:9; 15:2; 86:11; Châm ngôn 8:7; Giăng 8:32; 15:26; 14:6. 

 

2. Chân Lý Của Ai Là Chính Xác? 

Vài năm trước đây, tôi (Jason) đang giới thiệu Chúa Giê-su Christ cho một sinh viên. Sau khi 

nghe tôi chia sẻ sứ điệp Phúc âm, anh ta nhìn tôi và nói, “Nghe có vẻ tuyệt vời nhưng cũng rất vớ 

vẩn. Đó chỉ là chân lý của ông.” 

Sau khi được nghe về nhiều bằng chứng của Cơ đốc giáo, người sinh viên này vẫn dửng dưng. 

Anh ta nghĩ những điều tôi nói về Christ là tuyệt vời – nhưng điều đó không được áp dụng cho 

anh ta.  

Điều này nói lên sự chuyển động ngày càng phát triển của chủ nghĩa hậu hiện đại, không chỉ là 

câu hỏi về chân lý và thẩm quyền tối cao mà còn đi xa hơn khi nó nói rằng lẽ thật là không thể 

biết được. (Ý tưởng căn bản của chủ nghĩa hậu hiện đại đã có từ rất sớm trong thế giới loài 

người. Trong vườn Ê-đen, cả A-đam và Ê-va đã từ chối những tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời để 

thay vào đó là ham muốn cá nhân của họ.) 

Quan điểm hậu hiện đại này dường như được chấp nhận đối với một số người, nhưng đó là một 

mâu thuẫn. Hãy suy nghĩ thế này:  Làm thế nào để các nhà hậu hiện đại biết chân lý là không thể 



biết được? Nói rằng chân lý không thể biết được là biết một số điều về chân lý. Điều này hoàn 

toàn vô lý. Không thể chối cãi rằng chân lý là có thể hiểu được.  

Và ở giữa nhiều niềm tin tôn giáo khác nhau, câu hỏi thực sự là: chân lý của ai là chuẩn xác? 

Quan điểm của Cơ đốc giáo: “hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 

5:21). Cơ đốc giáo phân tích mọi việc và đưa ra điều gì là đúng, điều gì là sai. Tuy nhiên, để làm 

như vậy, bạn phải thỉnh cầu đến một thân vị (hoặc Đấng tối thượng) có vị trí tuyệt đối để phân 

định đúng sai; nếu không, không có gì để nhìn nhận các kết quả nghiên cứu của bạn hoặc đưa ra 

kết luận cụ thể. Bất kỳ tuyên bố có ý nghĩa nào phải đúng hoặc sai; nó phải được khẳng định 

hoặc có thể phủ nhận. 

Điều này dẫn đến ba lựa chọn thay thế sau đây để xác định chân lý của ai là đúng.  

1. Mọi quan điểm tôn giáo đều đúng. Điều này được gọi là đa nguyên tôn giáo. Tuy nhiên, điều 

quan trọng là hầu hết tôn giáo không có niềm tin như vậy. Tại sao? Điều này là ngớ ngẩn. Căn cứ 

vào luật không mâu thuẫn (A không phải là B). Không thể nào mọi tôn giáo đều đúng. Không thể 

khẳng định Đức Chúa Trời tồn tại và rồi phủ nhận sự tồn tại của Ngài. Cơ đốc giáo tin vào 

TRỜI, tuy nhiên Phật giáo và người vô thần phủ nhận sự tồn tại của Ngài. Không thể nào cả 

quan điểm của Cơ đốc giáo và Phật giáo đều đúng. Hoặc là có TRỜI hoặc là không. Bạn phải 

chọn lựa để tin.  

2. Mọi quan điểm của các tôn giáo đều sai lầm. Cứ cho là quan điểm của các tôn giáo đều sai 

lầm. Nhưng để đi tới một kết luận như vậy, thì nó phải được đo bằng một tiêu chuẩn tuyệt đối 

tương ứng với chân lý. Trong trường hợp này, phải có một cái nhìn cao hơn mọi tôn giáo để  

nhận ra đâu là chân lý.  

3. Chỉ có một tôn giáo duy nhất đúng. Đánh giá rằng chân lý là tuyệt đối và độc quyền, điều này 

là hợp lý. Rồi thì giả định rằng chân lý này là hoàn toàn đúng sự thật. Tôn giáo này có một cái 

nhìn đúng, và mọi thứ trái ngược với nó đều sai. Nhưng làm thế nào để bạn tìm ra xem tôn giáo 

nào là đúng giữa một rừng các tôn giáo trên thế giới? 

Ravi Zacharias đặt ra ba bài kiểm tra mà bất kỳ tuyên bố nào về chân lý hoặc hệ thống niềm tin 

phải vượt qua để cho thấy nó là chân lý: (1) Tính nhất quán lô-gic (trong giáo lý có mâu thuẫn 

không?). (2) Tính thực nghiệm đầy đủ, có bằng chứng hay không? (3) Những kinh nghiệm liên 

quan (nó bày ra trong đời sống thực tế). Đối với một tuyên bố hoặc hệ thống niềm tin là hợp lý, 

nó phải không mâu thuẫn với chính nó, nhưng tương ứng với thực tế (đó là chân lý). Hơn nữa, hệ 

thống niềm tin không chỉ phải tương ứng với thực tế, mà còn gắn liền với các sự kiện của thực tế 

(có đầy đủ thực nghiệm). Nói một cách khác hệ thống tín lý đó phải có bằng chứng để chứng 

minh các tuyên bố chân lý của nó. Và cuối cùng nó phải có khả năng sống trong thế giới thực 

(liên quan đến các kinh nghiệm). Đó là, hành động và giá trị của nó phải đồng nhất với đạo đức 

khách quan mà theo lương tri tự nhiên chúng ta biết là đúng. 

Cho phép chúng tôi chứng minh làm thế nào ba thử nghiệm trên đây có ích trong những cách rất 

thiết thực. Ví dụ, bạn cần sự hướng dẫn để đi đúng con đường dẫn đến nơi bạn muốn. Nếu 

chương trình trên GPS vì một lý do nào đó xác định sai tọa độ của bạn thì kết quả là nó sẽ đưa ra 

những hướng dẫn sai lạc. Tương tự như vậy, khi bạn bị đau ốm và được điều trị, bạn phải tuân 



thủ theo phác đồ trị bệnh của bác sĩ. Nếu phác đồ đó đúng với căn bệnh của bạn và bạn đi theo 

sự điều trị của bác sĩ, điều này sẽ dẫn đến một kết quả khả quan. Vấn đề thuộc linh cũng theo 

nguyên lý đó.  

ÁP DỤNG   

Mặc dù quan điểm hay cảm xúc của chúng ta có thể thay đổi, nhưng chân lý hay lẽ thật không 

bao giờ thay đổi. Nắm bắt nhanh chóng với lẽ thật của TRỜI sẽ mang lại cho bạn những phần 

thưởng lớn nhất và có tác động mạnh mẽ nhất đối với những người xung quanh bạn. Đừng đánh 

giá thấp ảnh hưởng của những người không quan tâm đến lẽ thật tuyệt đối khi họ tiếp tục theo 

đuổi một điều nào đó hấp dẫn hơn. Hãy ghi nhớ lời khuyên của sứ đồ Giăng: “Hỡi kẻ rất yêu 

dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời 

chăng.” (1 Giăng 4:1) 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Thi. 145:18; Ma-thi-ơ 7:15; Giăng 4:23-24; 8:32; Ê-phê-sô 5:15-17; Tê-sa-lô-ni-ca 5:21; 2 Phi-e-

rơ 2:1-3; 1 Giăng 1:5-7; 4:1 

3. Có Đức Chúa Trời Hay Không? 

Bên trong mỗi con người là một khoảng trống cần được chính Đức Chúa Trời đang chờ đợi để 

được lấp đầy. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu được chân lý này. Nhiều người đang tìm kiếm 

câu trả lời cho mục đích và ý nghĩa của đời sống. Và họ vẫn còn hoài nghi về mục đích của đời 

sống chỉ có thể được trả lời trong Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao các Cơ đốc nhân cần phải 

hiểu và có thể tự tin nói rõ bằng chứng về một lẽ thật cơ bản:  Có một Đức Chúa Trời. 

Để chỉ ra bằng chứng cho lời tuyên bố trên, chúng ta đơn giản xem từ GOD (Đức Chúa Trời) 

được phân chia thành ba mẫu tự: Goodness (lòng tốt), Origin (nguồn gốc) và Design (thiết kế). 

I. Goodness (lòng tốt). 

Sứ đồ Phao-lô công bố: “Vậy, hỡi người kia, ngươi là ai mặc lòng, hễ đoán xét kẻ khác thì không 

thể chữa mình được; vì trong khi đoán xét họ, ngươi cũng lên án cho chính mình ngươi nữa, bởi 

ngươi đoán xét họ, mà cũng làm các việc như họ….. Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã 

ghi trong lòng họ: Chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình khi thì cáo 

giác mình, khi thì binh vực mình.” (Rô-ma 2:1; 15). Điều này nói rằng có luật đạo đức khách 

quan về những gì là tốt lành mà ràng buộc trên tất cả mọi người và theo đó chúng ta phải sống. 

Do đó, luận điểm Luật đạo đức có thể được tóm tắt như sau: 

1. Luật đạo đức hiện hữu nghĩa là có một người (hoặc một Đấng cao hơn) làm ra luật. 

2. Có một nhóm đối tượng cho luật đạo đức 

3. Vì vậy có một nhà lập pháp hướng đến một nhóm đối tượng. 

Các qui luật về đạo đức không chỉ mô tả các hành vi nhất định phải tránh mà còn qui định những 

gì phải làm. Chúng ta biết trong lương tri phải làm điều tốt, tránh điều xấu bởi vì có một luật đạo 

đức khách quan kiềm chế mọi người. Nếu không có một nhà lập pháp là Đức Chúa Trời đưa ra 



các luật, khi ấy sẽ không có những tiêu chuẩn qui phạm đạo đức, không có thước đo nào để phân 

biệt điều đúng điều sai. Nhưng các bằng chứng chỉ ra rằng luật đạo đức được thiết lập bên trong 

con người trên căn bản TRỜI là Đấng làm luật. Chúng ta biết rằng chúng ta phải làm cho người 

khác những gì mà chúng ta muốn họ làm cho mình. Vì vậy chúng ta biết rằng ăn cắp, giết người 

và những hành động xấu xa khác là sai, vì không ai trong chúng ta muốn người khác làm cho 

mình những điều đó.    

II. Origin (Nguồn gốc) 

Có nhiều bằng chứng không thể chối cãi được cho thấy vũ trụ đã có một khởi đầu. Vào năm 

1915 Albert Einstein đã phát triển lý thuyết tương đối tổng quát. Ngày hôm nay lý thuyết này 

được mọi người chấp nhận vì những bằng chứng của nó. Về cơ bản, lý thuyết của Albert Einstein 

cho rằng thời gian, không gian và vật chất đều có điểm khởi đầu. Sau đó vào những năm 1920 

Edwin Hubble (viễn vọng kính không gian Hubble được đặt theo tên ông) đã thu thập bằng 

chứng tuyệt vời về sự bắt đầu và mở rộng của vũ trụ. Ông đã đưa ra bằng chứng cho thấy vũ trụ 

đã bắt đầu. 

Cơ sở lý luận về sự bắt đầu của vũ trụ đã đi theo các tiền đề này:  

1. Mọi thứ khởi đầu đều phải có nguyên nhân.  

2. Vũ trụ đã có một sự khởi đầu.  

3. Vì vậy vũ trụ có một nguyên nhân - lý do để khởi đầu.  

Tiền đề 1 được dựa trên luật nhân quả: “Mọi hiệu ứng đều phải có nguyên nhân.” Dựa trên phân 

tích khoa học và lý do thuần túy, chúng ta biết rằng một vài điều nào đó không thể xuất hiện từ 

chỗ không có gì cả.  

Tiền đề 2 xác nhận vũ trụ phải có một nguyên nhân lớn hơn chính nó. Chúng ta đi tới một từ thú 

vị khác SURGE (sự dâng lên) mà từng chữ tách biệt của nó hé mở sự hiểu biết có giới hạn của 

chúng ta cho vấn đề này. 

- Second Law of Thermodynamics (Định luật thứ hai của Nhiệt Động Lực Học): Vũ trụ đang cạn 

kiệt năng lượng có thể sử dụng được. Nó giống như một chiếc đồng hồ lên dây đang bị tháo dây 

ra. 

- Universe expansion (Sự nở ra của vũ trụ): Vũ trụ đang phình ra so với xuất phát đầu tiên. 

- Radiation echo (Bức xạ liên hoàn):  Có dấu vết của các tia sáng từ việc phình ra của vũ trụ.  

- Galaxy seeding (Dãi ngân hà đang gieo hạt giống): một lượng lớn năng lượng đã được phát 

hiện ngoài không gian giống như nhiều nhà khoa học dự đoán.  

- Einstein’s theory (học thuyết của Einstein): Cho thấy vũ trụ có một sự khởi đầu. Thời gian, 

không gian, và tất cả mọi thứ đều cần thiết để vũ trụ tồn tại.  

III. Design (Thiết kế): Một trong những tranh luận lâu đời và phổ biến nhất cho sự tồn tại của 

Đức Chúa Trời là tranh luận về thiết kế. Chúng ta có thể hiểu sâu hơn vấn đề này theo tư duy lô-

gic: 



1. Mỗi một thiết kế phức hợp xuất hiện đòi hỏi phải có một nhà thiết kế.  

2. Vũ trụ là một bản thiết kế cao cấp, phức hợp, siêu đẳng, trên cả tuyệt vời.  

3. Vì vậy, phải có một nhà thiết kế cho vũ trụ rộng lớn.  

 

Tất cả những người có tư duy hợp lý đều biết có một nhà thiết kế khi nhìn vào khuôn mặt của 

các tổng thống Hoa Kỳ trên núi Rushmore. Quan sát thông thường cho thấy rằng đã có một nhà 

thiết kế khắc họa các khuôn mặt trên núi, bất chấp sự xói mòn của các điều kiện thời tiết. 

BẢN THIẾT KẾ VŨ TRỤ 

Chúng ta thử nhìn vào một hằng số không đổi của vũ trụ: trọng lực. Nếu trọng lực bị thay đổi 

một chút, khi ấy thế giới này không thể duy trì sự sống.  

BẢN THIẾT KẾ TRÁI ĐẤT 

Thật đáng kinh ngạc khi biết rằng trái đất là một hành tinh duy nhất trong vũ trụ được biết đến có 

thể sống và duy trì sự sống. Có nhiều lý do cho điều này. Chúng ta có thể xem xét hai lý do cơ 

bản: 

Lý do đầu tiên là vị trí của trái đất. Trái đất được đặt độc đáo trong dãi thiên hà Milky Way (giữa 

cánh tay xoắn ốc Sagittarius và Perseus) để không bị đe dọa từ các tình huống gây nguy hiểm 

của đám mây phân tử khổng lồ hoặc vụ nổ của các vì sao mới trong không gian. Một thực tế 

đáng ngạc nhiên khác của trái đất và khoảng cách đến mặt trăng vừa đủ khiến trục trái đất 

nghiêng hoàn hảo ở 23.5 độ. Điều này cho phép các mùa hàng năm xảy ra.  

Lý do thứ hai là điều kiện của trái đất. Bầu không khí bao quanh trái đất được sắp xếp theo một tỉ 

lệ hoàn hảo bao gồm: oxygen, carbon dioxide, nitrogen và hydrogen tạo nên một hành tinh có thể 

sinh sống, tồn tại và phát triển. Khí oxygen chiếm 21% bầu không khí, nếu tỉ lệ này cao hơn, nó 

sẽ tạo ra các đám cháy lớn. Còn nếu thấp hơn chúng ta sẽ bị nghẹt thở.  

BẢN THIẾT KẾ CON NGƯỜI  

Nhưng thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn bản thiết kế thần thánh dành cho vũ trụ và trái đất là 

bản thiết kế về cơ thể con người. Tổng số lượng thông tin di truyền chứa trong bộ não một con 

người vượt quá tất cả thông tin trong các cuốn sách ở Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Vì vậy, tư duy 

thông thường cho chúng ta biết rằng cũng giống như có một nhà điêu khắc để tạo nên một bức 

tượng kỳ vĩ, chúng ta phải giả định và tin rằng có một Đấng Tạo Hóa tạo ra tất cả các chi tiết 

đáng ngạc nhiên trong cơ thể con người.  

ÁP DỤNG 

Điều quan trọng không phải là tiếp nhận thật nhiều ơn phước của Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo 

dựng nên con người chúng ta. Nhưng phải nhớ rằng, chúng ta được tạo nên theo hình ảnh của  

TRỜI với những khả năng, ân tứ để làm việc và dâng vinh hiển về cho Ngài. Khi đó đời sống 

chúng ta mới có ý nghĩa. Đa-vít viết: “Đức Giê-hô-va là lớn và đáng ngợi khen thay; 

Sự cao cả Ngài không thể dò xét được. 



 Dòng dõi nầy sẽ ca tụng công việc Chúa cho dòng dõi kia, 

Và rao truyền việc quyền năng của Chúa.” (Thi thiên 145:3-4)  

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Sáng thế ký 1-2; Thi thiên 19:1-6; Rô-ma 1:19-20  

4. Ai Tạo Nên Đức Chúa Trời?  

Câu hỏi này không chỉ làm cho các Cơ đốc nhân cảm thấy khó chịu, mà nó còn làm cho các 

bậc cha mẹ bối rối khi các em bé bốn tuổi hỏi.  

Nếu chúng ta hiểu vấn đề này cách tỏ tường, thì câu trả lời cũng khá đơn giản. Câu trả lời 

ngắn gọn là: Không có ai tạo nên Đức Chúa Trời, Ngài luôn luôn hiện hữu (Xuất Ê-díp-tô ký 

3:14). Ngài không bao giờ có một khởi đầu (Thi thiên 90). Thực ra, phải có một điều gì đó đã 

hiện diện mãi mãi đời đời hoặc hôm nay sẽ không có gì cả ở đây. (Giăng 1:3; Cô-lô-se 1:16-

17; Hêb. 1:2)  

Một trong hai chủ thể Đức Chúa Trời và vũ trụ phải có một sự khởi đầu. Trong câu hỏi kỳ 

trước “Có Đức Chúa Trời hay không?” chúng ta biết rằng vũ trụ không mang tính vĩnh viễn 

đời đời. Định luật thứ hai của Nhiệt động lực học cho biết vũ trụ phải có một sự khởi đầu bởi 

vì nó đang cạn kiệt dần nguồn năng lượng sử dụng được. Vì vậy Đức Chúa Trời là Đấng tạo 

nên vũ trụ, Ngài không có sự khởi đầu. Tại sao? Bởi vì Luật nhân quả nói rằng mọi thứ có sự 

khởi đầu đều phải có một người đứng phía sau nó. Thật lố bịch khi khẳng định rằng không có 

gì cả có thể tạo nên một điều gì đó nhưng hoàn toàn hợp lý để khẳng định rằng ai đó (ví dụ 

như TRỜI) có thể làm điều gì đó từ chỗ không có gì. Do đó, TRỜI là Đấng bất diệt (vĩnh 

cửu), đầu tiên (người khởi xướng), nguyên nhân (Đấng sáng tạo) đã dựng nên mọi thứ và cho 

phép nó tồn tại. 

ÁP DỤNG 

Đức Chúa Trời là Đấng vô hạn, không thay đổi, và phi vật chất. Ngài tạo nên thời gian, 

không gian và vật chất. Không có ai giống như Đức Chúa Trời của chúng ta. A-sáp đã công 

bố trong Thi thiên 77:13-14, “Hỡi Đức Chúa Trời, con đường Chúa ở trong nơi thánh. 

Có thần nào lớn bằng Đức Chúa Trời chăng? 
 Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ. 

Đã tỏ cho biết quyền năng Chúa giữa các dân.”  

KINH THÁNH THAM KHẢO  

Xuất Ê-díp-tô-ký 3:14; Giê-rê-mi 23:23-24; Ma-la-chi 3:6; Giăng 4:24; Công vụ 17:24-25; 

Gia-cơ 1:17  

 

5. Ai Là Đức Chúa Trời? 



Nếu bạn hỏi người Hồi giáo câu này, họ sẽ nói rằng Allah là Đức Chúa Trời. Người Do Thái tin 

rằng Đức Chúa Trời là Giê-hô-va (Đức Chúa Trời của Israel). Người theo đạo Mormons tin rằng 

Đức Chúa Trời là Ê-lô-him.  

Một ngày kia, tôi (Jason) đến nhà thờ Tin lành và đưa ra câu hỏi này với những Cơ đốc nhân ở 

đó. Tôi nhận được một số câu trả lời sau: 

Đức Chúa Trời là Đấng đầy quyền năng. 

Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên muôn vật. 

Đức Chúa Trời là tình yêu. 

Đức Chúa Trời là Cha thiên thượng của tôi.   

….. 

Có quá nhiều cách trình bày, diễn đạt về Đức Chúa Trời. Tuy nhiên những sự diễn giải đó có khi 

làm chúng ta không thể hiểu được rõ ràng về TRỜI.  Nhưng tin tốt lành là Ngài đã bày tỏ chính 

Ngài trong sự sáng tạo (khải thị tổng quát) và trong Lời của Ngài để giúp chúng ta hiểu Ngài là 

ai. 

Ba Ngôi Hiệp Một 

Ba Ngôi Hiệp Một (ba trong một) là một giáo lý quan trọng để hiểu về tính chất đặc trưng của 

Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân không phải là người thờ phượng đa thần – ba Đức Chúa Trời, 

nhưng chỉ một Đức Chúa Trời duy nhất. Cơ đốc giáo dạy rằng Đức Chúa Trời là duy nhất (Phục 

truyền. 6:4; Ê-sai 44:6-8) được bày tỏ trong ba Ngôi hiệp một: Cha, Con và Thánh Linh. Mỗi 

một Ngôi có vai trò khác biệt, nhưng cùng chia sẻ sự hiệp nhất và bình đẳng với nhau. Điều này 

có nghĩa có hình thức số nhiều (danh từ số nhiều) khi đề cập đến Đức Chúa Trời, nhưng Ngài chỉ 

có một.   

Quyền Tối Cao Của Đức Chúa Trời. 

Đức Chúa Trời là Đấng Tối Cao. Ngài kiểm soát không giới hạn và có quyền lực tối cao trên các 

từng trời và mọi sinh vật trên trái đất. Chỉ một mình Ngài sáng tạo muôn vật, kiểm soát vận hành 

mọi sự theo ý chỉ và mục đích tối thượng của Ngài. Phao-lô viết, “Ấy cũng là trong Ngài mà 

chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng 

của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán.” (Ê-phê-sô 1:11). Vị hoàng đế quyền lực Nê-bu-cát-

nết-sa đã nhận ra một bài học quí báu từ sự khải thị của TRỜI:    

“Đến cuối cùng những ngày đó, ta đây, Nê-bu-cát-nết-sa, ngước mắt lên trời, trí khôn đã phục lại 

cho ta, và ta xưng tạ Đấng Rất Cao. Ta bèn ngợi khen và làm sáng danh Đấng sống đời đời, uy 

quyền Ngài là uy quyền còn mãi mãi, nước Ngài từ đời nọ đến đời kia.  Hết thảy dân cư trên đất 

thảy đều cầm như là không có; Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời, và ở giữa cư dân 

trên đất; chẳng ai có thể cản tay Ngài và hỏi rằng: Ngài làm chi vậy?” (Đa-ni-ên 4:34-35) 



Đúng như lời ca tụng của Nê-bu-cát-nết-sa, TRỜI cai trị và kiểm soát mọi quốc gia và cư dân 

trên đất (Thi thiên 22:28). Không có điều chi hay phạm vi nào ra khỏi sự điều khiển của Ngài, kể 

cả trên trời, dưới đất, trong biển, các vực sâu, hay bất cứ chỗ nào khác (Thi. 103:19; 135:5-6). 

Sự Tự Hữu Của Đức Chúa Trời. 

Đức Chúa Trời tự hữu có nghĩa là Ngài hoàn toàn độc lập với bất cứ một chủ thể nào. “Tự hữu” 

bắt nguồn từ chữ aseity có nghĩa là “chính mình”. Đức Chúa Trời tự hữu đã công bố chính Ngài 

cho Môi-se từ bụi gai cháy: “Ta là Đấng Tự Hữu và Hằng Hữu” (Xuất Ê-díp tô ký 3:14). Trong 

lời công bố này Đức Chúa Trời đã mở ra cho Môi-se và chúng ta có thể nhìn thấy các thuộc tính 

sau đây của Ngài:  

1. Tuyệt đối, chỉ có một: Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất, sáng tạo nên các từng trời và trái đất 

(Sáng. 1:1; Phục. 6:4; Ê-sai 40:28; Thi. 148; Hêb. 11:3) 

2. Đời đời: Không có sự bắt đầu và kết thúc đối với Đức Chúa Trời (Phục. 33:27) 

3. Không thay đổi: Đấng hoàn hảo và không bao giờ thay đổi (Ma-la-chi 3:6) 

4. Vô hạn: Mọi vật tồn tại và đứng vững trong Ngài là Đấng không có giới hạn (Thi. 147:5; Ê-sai 

66:1) 

5. Toàn năng: Ngài làm mọi việc bằng quyền năng thần hựu, siêu việt. Không có việc gì khó quá 

cho Ngài (Xuất. 6:3). Mọi vật tùy thuộc vào Ngài để tồn tại. 

Sự Tự Cung Cấp Của Đức Chúa Trời.  

Vì Chúa tồn tại vĩnh cửu và độc lập với mọi thứ, nên suy luận rằng Ngài cũng là Đấng tự cung tự 

cấp, do đó Ngài không cần gì để nâng cao các đặc tính của Ngài. Đó là, TRỜI không bị ảnh 

hưởng bởi những nguyên nhân bên ngoài trong sự sáng tạo, và Ngài không tìm cách làm cho tốt 

hơn để thay đổi bản thể Ngài, bởi vì chính Ngài tuyệt đối hoàn hảo trong bản thể không thay đổi. 

Sự tự cung cấp của TRỜI được bày tỏ trong nhiều phần Kinh Thánh. Hê-bơ-rơ 1: 2, “Ngài đã 

dựng nên thế gian.” Và Ê-sai cũng viết, “Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời 

hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự 

khôn ngoan Ngài không thể dò.” (40:28). Trong một chỗ khác Ê-sai ghi lại lời phán của Đức 

Chúa Trời: “Ta là Đức Giê-hô-va: ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng 

nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm!  Nầy, những sự đầu tiên đã 

ứng nghiệm rồi, nay ta lại rao cho các ngươi sự mới; ta làm cho các ngươi biết trước khi nó nổ 

ra.” (42:8-9). Như vậy, từ buổi ban đầu đã có TRỜI, Ngài là nguyên nhân đầu tiên, để rồi từ Ngài 

muôn vật được tạo nên.  

Kinh Thánh không chỉ bày tỏ TRỜI là Đấng sáng tạo, mà Ngài còn là Đấng nâng đỡ, Đấng vận 

hành bảo tồn và duy trì mọi tạo vật. “Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong 

Ngài.” (Cô-lô-se 1:17).   “Vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật 

mới có và đã được dựng nên.” (Khải. 4:11). Trước giả sách Hê-bơ-rơ cũng viết, “Con là sự chói 

sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài 

nâng đỡ muôn vật.” (1:3). Trong Cựu Ước, Đa-ni-ên công bố: “Ngợi khen danh Đức Chúa Trời 

đời đời vô cùng! Vì sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài.  Chính Ngài thay đổi thì 



giờ và mùa, bỏ và lập các vua.”  (2:20-21). Sa-lô-môn viết, “Nhờ ta, các vua cai trị, 

Và những quan trưởng định sự công bình. 
 Nhờ ta, các quan trưởng, người tước vị, 

Và các quan xét thế gian đều quản hạt.” (Châm. 8:15-16). Trong một chỗ khác ông cũng viết, 

“Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; 

Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn.” (Châm. 21:1) 

Và Sa-mu-ên đi tới một kết luận, “Đức Giê-hô-va khiến cho chết, cho sống; 

Ngài đem người xuống mồ mả, 

Rồi khiến lại lên khỏi đó. 
 Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn, và làm cho giàu có; 

Ngài hạ người xuống, lại nhắc người lên, 

Đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất, 

Và rút người nghèo khổ ra ngoài đống phân, 

Đặng để họ ngồi bên các quan trưởng, 

Cùng ban cho một ngôi vinh hiển làm cơ nghiệp; 

Vì các trụ của trái đất thuộc về Đức Giê-hô-va: 

Ngài đã đặt thế gian ở trên đó.” (1 Sa-mu-ên 2:6-8) 

Quyền Năng Kiểm Soát Tối Thượng Của Đức Chúa Trời.  

Chúng ta nhìn vào các đặc tính sau đây của Đức Chúa Trời: 

Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi (Đức Chúa Trời toàn tại) 

TRỜI là Đấng không có sự khởi đầu, Ngài hiện diện khắp mọi nơi trong cõi sáng tạo bất chấp 

mọi thời điểm. Không có nơi nào trong toàn bộ cõi sáng tạo thiếu vắng sự hiện diện của Ngài. 

Tuy nhiên điều quan trọng là chỉ ra sự toàn tại của Đức Chúa Trời không phải là một phần cần 

thiết của bản chất thiên thượng mà là một hành động tự do về ý chí của Ngài trong cõi sáng tạo. 

Ê-sai viết, “Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-

va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể 

dò.” (40:28). Đa-vít tự hỏi, “Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? 

Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa?” (Thi. 139:7). Giê-rê-mi cũng viết, “Đức Giê-hô-va phán: Ta có 

phải là Đức Chúa Trời ở gần mà không phải là Đức Chúa Trời ở xa sao?  Đức Giê-hô-va phán: 

Có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín cho ta đừng thấy chăng? Đức Giê-hô-va phán: 

Há chẳng phải ta đầy dẫy các từng trời và đất sao? (Giê. 23:23-24). Cả ba trước giả Kinh Thánh 

Ê-sai, Đa-vít và Giê-rê-mi đều nhận thức về sự toàn tại của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời của 

chúng ta không bị giới hạn bởi thời gian và không gian trong cõi sáng tạo của Ngài.   

Sự thông suốt mọi sự của Đức Chúa Trời (Đức Chúa Trời toàn trí toàn thức) 

KinhThánh công bố, “Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự 

chưa làm nên.” (Ê-sai 46:10). Đa-vít cũng viết, “Chúa chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể; 

Sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận.” (Thi. 147:5). Gióp đặt câu hỏi, “Đức Chúa Trời xét đoán 

những người cao vị; Vậy, người ta há sẽ dạy tri thức cho Ngài sao?” (21:22). Sự hiểu biết, thông 

suốt của TRỜI là không giới hạn bởi vì đây chính là một trong những thuộc tính của Ngài.  



Đặc tánh của TRỜI còn là sự thông thái siêu đẳng. Điều này có nghĩa Đức Chúa Trời là tất cả 

mọi sự khôn ngoan thông thái. Đây là gốc rễ của quyền tối thượng của Đức Chúa Trời để Ngài 

có quyền bính trên tất cả mọi tạo vật. Ngài có khả năng sáng tạo và đạt được sự hoàn hảo với sự 

khôn ngoan tuyệt đối – làm ra các tạo vật mà không có điểm sai sót. Do đó, các hành động của 

Ngài được thực hiện hoàn hảo với sự khôn ngoan vô hạn, để dâng vinh hiển về cho Ngài mãi 

mãi. Sứ đồ Phao-lô nhận thức rõ ràng điều này khi ông viết, “Đấng Chủ tể hạnh phước và có một 

đến kỳ sẽ tỏ ra, là Vua của mọi vua, Chúa của mọi chúa, một mình Ngài có sự không hề chết, ở 

nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được, 

danh vọng quyền năng thuộc về Ngài đời đời! A-men.” (1 Ti-mô-thê 6:15-16) 

Quyền Vô Hạn Của Đức Chúa Trời (Đức Chúa Trời toàn năng) 

Đức Chúa Trời có quyền năng vô hạn trên tất cả các vật sáng tạo. Kinh Thánh dạy, “Há có điều 

chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng?” (Sáng. 18:14). Đa-vít công bố, “Đất và muôn vật 

trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.” (Thi. 24:1). TRỜI sáng 

tạo nên hoàn vũ nên Ngài là Chủ Nhân và có quyền trên tất cả mọi thọ tạo. Không có vật thọ tạo 

nào tồn tại mà nằm bên ngoài sự kiểm soát, cai trị, vận hành của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên 

chúng ta phải thấy rằng có những điều mà Đức Chúa Trời không thể làm vì chúng trái ngược với 

thuộc tánh và luật pháp của Ngài. Ví dụ TRỜI không thể phủ nhận chính Ngài (2 Ti-mô-thê 

2:13); Ngài không thể nói dối (Tít 1:2), không bị sự ác nào cám dỗ được (Gia-cơ 1:13), không 

thể làm điều sai (Ha-ba-cúc 1:13). 

ÁP DỤNG  

Các đặc tính của Đức Chúa Trời có thể truyền cảm hứng vào tâm trí của chúng ta, nhưng không 

có nghĩa là nài ép hay cưỡng bức chúng ta phải thuận phục Ngài. Cũng giống như Đức Chúa 

Trời đã tiết lộ chính Ngài hoàn toàn hiệp nhất trong Ba Ngôi hiệp Một, vì vậy chúng ta nên duy 

trì sự hiệp nhất với Christ qua hành động thờ phượng và vâng lời Ngài.  

 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Xuất. 34:5-7; Dân số ký 23:19; E-xơ-ra 8:22; Thi. 33; 84:11-12; Ê-sai 40:13-14; 1 Cô-rin-tô 1:9; 

2 Cô-rin-tô 9:8; Cô-lô-se 1:16-17; 1 Giăng 1:5. 

6. Các Phép Lạ Có Thể Xảy Ra?    

Tôi (Norm) đã nói chuyện với các sinh viên của một trường đại học thế tục và bị chất vấn về 

niềm tin vào các phép lạ trong Kinh Thánh.  Một sinh viên hỏi: “Làm thế nào để ông tin rằng 

Chúa Giê-su biến nước thành rượu?” Tôi trả lời, “Điều đó luôn xảy ra trong mọi thời đại. Mưa 

rơi xuống trên mặt đất, tưới những cây nho để chúng sinh ra trái nho, rồi những trái nho được ủ 

lên men để thành rượu. Tất cả những gì Chúa Giê-su đã làm chỉ là tăng tốc độ cho tiến trình 

này.” Câu trả lời này đã kết thúc phần chất vấn ở đó. 

C. S. Lewis đã nói, “Nếu chúng ta thừa nhận Đức Chúa Trời, chúng ta phải thừa nhận các phép 

lạ. Chúng ta không có căn cứ để chống lại các phép lạ.” Tuy nhiên, những người như Benedict 

Spinoza (1632-77) và David Hume (1711-76) đã phủ nhận các phép lạ. Spinoza tuyên bố rằng 



các định luật tự nhiên không thể thay đổi, nhưng các ghi chú về phép lạ đã thay đổi các định luật 

tự nhiên. Các phép lạ là sự vi phạm các định luật tự nhiên. Hume phủ nhận các phép lạ bởi vì 

những phép lạ đó hiếm khi xảy ra và không có những nhân chứng để kiểm tra.  

Mặc dù hai người trên đây cố gắng phủ nhận các phép lạ, nhưng bằng chứng hiển nhiên về các 

phép lạ là không thể chống lại được. Chúng ta đang sống trong một quốc gia tin vào TRỜI là 

Đấng Tạo hóa. Sự thật là vũ trụ đã được tạo nên từ một tâm trí siêu đẳng với bản thiết kế thông 

minh – điều này dẫn chúng ta đến với Đấng làm nên bản thiết kế đó. Hãy suy nghĩ về điều đó. 

Vũ trụ theo như đã biết có bán kính khoảng 14 tỷ năm ánh sáng. Mặt Trăng cách trái đất 240 000 

dặm. Mặt Trời cách trái đất 93 triệu dặm. Sao Hải vương cách trái đất khoảng 2.7 đến 2.9 tỉ 

dặm.Tuy nhiên các hành tinh, ngôi sao và những dải thiên hà đã được sắp đặt và lập trình để vận 

hành trong vũ trụ một cách chính xác. Đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay đến từ một 

tâm trí siêu nhiên? 

Các phép lạ không phải là là một điều gì quá khó khăn cho niềm tin, khi chúng ta nhận thức rằng 

phép lạ lớn nhất là Đức Chúa Trời đã sáng tạo nên hoàn vũ bằng lời phán của Ngài (Sáng. 1:1; 

Gióp 26:10; Thi. 33:6; Giê-rê-mi 10:12). Toàn thể vũ trụ bao la được thiết kế và vận hành cách 

kỳ diệu bởi Đấng Tạo Hóa, thì những câu chuyện như vượt qua Biển đỏ, biến nước thành rượu 

hay Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết là điều dễ dàng xảy ra. 

Phép lạ là hành động của Đức Chúa Trời can thiệp vào các định luật tự nhiên. Thông thường một 

phép lạ chuyển tải thông điệp của TRỜI thông qua sứ giả của Ngài. Phi-e-rơ đã vượt qua sự sợ 

hãi khi ông đứng lên và công bố bài giảng trong ngày lễ Ngũ Tuần, “Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy 

nghe lời nầy: Đức Chúa Giê-su ở Na-xa-rét, tức là Người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc 

quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho Người trong vòng các ngươi, 

như chính các ngươi đều biết.” (Công vụ 2:22).  

Hơn nữa, một xác nhận khác cho các phép lạ của Đức Chúa Trời là tính cách đáng tin cậy của 

Tân ước. Nếu Tân Ước là chân thật, khi ấy các sự bày tỏ của về Chúa Giê-su và các phép lạ là 

chân thật.  

ÁP DỤNG 

Hầu hết mọi người đang tìm kiếm một phép lạ trong cuộc đời của họ. Sự thật là Đức Chúa Trời 

sáng tạo nên trời và đất, Ngài cũng đã sai Con Ngài đến để cứu chúng ta là một phép lạ đáng tin 

cậy. Nghi ngờ về các phép lạ là nghi ngờ về quyền năng siêu việt của Đức Chúa Trời khi Ngài 

thực hiện các phép lạ ấy. Hãy đặt đức tin của bạn vào Đức Chúa Trời là Đấng làm những điều 

mà những người hoài nghi không thể tin được.    

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Sáng. 1-2; Xuất. 7:14-25; Dân số ký 22:21-35; 2 Các vua 13:21; Ma-thi-ơ 9:27-31; Mác 7:31-37; 

Giăng 2:1-11; 11:38-44; 21:1-14.  

7. Nếu Có Đức Chúa Trời Công Bình, Tại Sao Điều Ác Và Sự Đau Khổ Tồn Tại? 

Mọi người trên thế giới đều trải qua sự đau khổ. Điều này không thể phủ nhận. Cho dù đó là 

sự mất mát một người thân yêu, một kinh nghiệm đau đớn, hoặc một trận chiến với nỗi đau 



tình cảm hay thể chất nghiêm trọng. Không ai được miễn trừ những trải nghiệm của sự đau 

khổ. Nó đến gõ vào mỗi cửa nhà của chúng ta.  

Nhưng tại sao Đức Chúa Trời đầy quyền năng và tốt lành lại cho phép các đau khổ và điều ác 

xảy ra? 

Chủ nghĩa vô thần lập luận rằng nếu có một Đức Chúa Trời tốt lành đầy quyền năng, thì điều 

ác và sự đau khổ trên thế giới không thể tồn tại. Nhưng một bài kiểm tra thích hợp cho câu 

hỏi này sẽ làm rõ hơn quan điểm đúng đắn của Cơ đốc giáo.  

Người vô thần lập luận rằng nếu TRỜI đầy quyền năng và tốt lành, thì Ngài phải loại bỏ sự 

đau khổ và điều ác ra khỏi thế giới. Bởi vì điều ác đang lan tỏa trên thế giới, do đó Đức Chúa 

Trời không tồn tại. Điều này nghe có vẻ thuyết phục ngay từ đầu, nhưng với một chút suy 

nghĩ chúng ta sẽ thấy toàn bộ lập luận này đều sụp đổ. 

Chúng ta sẽ xem xét lập luận của người vô thần theo trình tự sau:  

1. Nếu TRỜI quyền năng, khi ấy Ngài sẽ đẩy lùi điều ác. 

2. Nếu TRỜI tốt lành, khi ấy Ngài sẽ đánh bại điều ác. 

3. Nhưng điều ác không bị đánh bại. 

4. Vì vậy không hề có một Đức Chúa Trời quyền năng hay tốt lành.  

Tuy nhiên, có một lỗ hổng nghiêm trọng trong lập luận trên, chúng ta viết lại lập luận này 

theo một cách chính xác hơn như sau: 

1. Nếu TRỜI quyền năng, Ngài sẽ đẩy lùi điều ác. 

2. Nếu TRỜI tốt lành, Ngài sẽ đánh bại điều ác. 

3. Nhưng điều ác chưa bị đánh bại. 

4. Vì vậy, kết luận là không hề có một Đức Chúa Trời quyền năng hay tốt lành.  

Bất kỳ người tỉnh táo nào cũng có thể thấy, kết luận trên đây không hợp lý bởi vì nó giả định 

rằng điều ác sẽ không bị đánh bại. Nó bỏ qua thực tế rằng Đức Chúa Trời có thể chưa hoàn 

thành hành động đánh bại điều ác. Trong thực tế, nếu có một Đức Chúa Trời toàn năng và tốt 

lành, thì chúng ta biết rằng một ngày nào đó điều ác sẽ bị đánh bại. Theo lô-gic dưới đây:  

1. Nếu TRỜI quyền năng, Ngài sẽ đẩy lùi điều ác. 

2. Nếu TRỜI tốt lành, Ngài sẽ đánh bại điều ác. 

3. Nhưng điều ác chưa bị đánh bại. 

4. Tuy nhiên, điều ác sẽ bị đánh bại vào một ngày nào đó. 

Làm sao chúng ta có thể biết rằng một ngày nào đó điều ác (và những chuyện đau khổ) sẽ bị 

đẩy lùi? Bởi vì, Đức Chúa Trời quyền năng và tốt lành muốn làm điều đó. Và chắc chắn Ngài 

sẽ làm. Lời hứa của chính Ngài bảo đảm cho việc ấy.     



Hơn nữa, có một vấn đề nghiêm trọng khác với lập luận của người vô thần. Làm thế nào họ 

biết đó là điều ác trừ phi họ biết đâu là những điều thực sự tốt? Nói cách khác, làm sao họ 

biết có bất công trên thế giới trừ phi họ biết đâu là những tiêu chuẩn đúng? Nhưng nếu có 

một luật đạo đức tối thượng chuẩn mực, thì phải có một nhà lập pháp đạo đức tối thượng.  

Một lần nữa, lập luận của những người vô thần trở thành gậy ông đập lưng ông. Trong nỗ lực 

để loại bỏ Đức Chúa Trời, họ vô tình đã giả định trước là có một Đức Chúa Trời.  

ÁP DỤNG 

Chúa Giê-su đã đưa ra lời cảnh báo là chúng ta sẽ đối mặt với những thử thách và đau khổ 

trong thế giới này. Vì vậy Ngài khích lệ chúng ta: “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế 

gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33). Mọi thứ có thể khó 

khăn, nhưng chúng ta yên tâm rằng cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ làm mọi thứ đều mới lại 

trong thời điểm của Ngài.  (Khải 21-22). 

 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Sáng. 3; 50:20; Thi. 23; Ha-ba-cúc 1:13; Ma-thi-ơ 6:13; Rô-ma 12:21; Gia-cơ 1:13; 1 Giăng 

2:13; Khải 21-22 

8. Đức Chúa Trời Trong Cựu Ước Là Một Người Tàn Bạo? 

 

Văn hóa ngày nay quan tâm nhiều hơn đến việc vẽ ra Đức Chúa Trời như kẻ bắt nạt, hủy diệt 

cư dân trên đất hơn là một Đức Chúa Trời thương xót. Hầu hết các phương tiện truyền thông, 

các trường học và những người vô thần kiên định đều tuyên bố rằng Đức Chúa Trời của Kinh 

Thánh là một vị thần độc ác tàn nhẫn và gây ra sự diệt chủng hàng loạt trong Cựu Ước. 

Dưới đây là một số đoạn văn trong Cựu Ước gây nên tranh luận sôi nổi, được cho là ủng hộ 

quan điểm này về Đức Chúa Trời.  

“Đoạn, Đức Giê-hô-va giáng mưa diêm sanh và lửa từ nơi Ngài trên trời sa xuống Sô-đôm và 

Gô-mô-rơ.” (Sáng. 19:24) 

 “Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phó các dân ấy cho, và ngươi đánh bại chúng, thì 

phải diệt hết chúng đi, chớ lập giao ước cùng, và cũng đừng thương xót lấy.” (Phục. 7:2) 

“…đưa gươm qua diệt mọi vật ở trong thành, nào nam phụ lão ấu, cho đến bò, chiên, và lừa.” 

(Giô-suê 6:21) 

“Đoạn, dân Y-sơ-ra-ên trở lại đánh người Bên-gia-min, dùng gươm giết hết thảy người ta ở 

trong thành, súc vật và hết thảy vật nào gặp được; lại hễ gặp thành nào, thì châm lửa đốt nó.” 

(Các quan xét 20:48) 



“Vậy, hãy đi đánh dân A-ma-léc và diệt hết mọi vật thuộc về chúng nó. Ngươi sẽ không 

thương xót chúng nó, phải giết người nam và nữ, con trẻ và con bú, bò và chiên, lạc đà và 

lừa.” (1 Sa-mu-ên 15:3) 

Chỉ đơn giản là cô lập những đoạn Kinh Cựu Ước này, không có gì lạ khi nhiều người nghĩ 

rằng TRỜI là một người rất tàn bạo. 

Hãy ghi nhớ rằng khi những hủy diệt khủng khiếp đã xảy ra, chúng ta cần một cái nhìn khách 

quan thích hợp và kiểm tra văn cảnh cẩn thận trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào.  

1. Kinh Thánh công bố rằng Đức Chúa Trời yêu thương, nhân từ, công bình trong sự phán 

xét. Ngài không bao giờ phạm sai lầm hay có bất kỳ hành động nào ngược lại luật pháp và 

thuộc tánh của Ngài. Và một trong những đặc tính của TRỜI là yêu thương (1 Giăng 4:16)  

2. Các câu Kinh Thánh trích dẫn trên đây cần được giải thích trong ngữ cảnh thích hợp. 

Chúng ta không thể chỉ lấy một câu ra khỏi bản văn rồi vội vàng gán cho nó một kết luận.  

Đức Chúa Trời trong Cựu Ước 

Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót: Phục. 4:31; 13:17; 2 Sa-mu-ên 22:26; 2 Sử ký 30:9; 

Nê-hê-mi 9:17-19; Giê-rê-mi 3:12; Đa-ni-ên 9:9 

Đức Chúa Trời yêu thương: Xuất. 34:6-7; Dân. 14:18-19; Phục. 5:10; 7:9; 1 Sử ký 16:34; 

2 Sử ký 1:8; E-xơ-ra 3:11; Nê-hê-mi 1:5; Thi. 5:7 

Đức Chúa Trời thánh khiết: Xuất. 5:11; Lê. 11:44; Phục. 7:6; Giô-suê 5:15; 24:19; 1 Sa-

mu-ên 2:2; 1 Sử ký 16:10; Thi. 11:4 

Đức Chúa Trời tha thứ dồi dào: Xuất. 34:7; Dân. 14:18-19; Nê-hê-mi 9:17; Thi. 25:18; 

Giê-rê-mi 31:134 

3. Những hành động hủy diệt mà Đức Chúa Trời cho phép xảy ra, bởi vì dân tộc đó từ chối 

Đức Chúa Trời và luật pháp của Ngài. Đức Chúa Trời đã kiên nhẫn trong sự thương xót trải 

suốt một thời gian dài, nhưng không có kết quả. Dân A-ma-léc là một ví dụ, dân tộc này đã 

trải qua trên bốn trăm năm không chịu ăn năn tội lỗi và những hành động vô cùng gian ác của 

họ. 

 4. Theo phong tục và các qui luật về chiến tranh của Israel thời kỳ đó, hành động hủy diệt đã 

được dự trù trước. Hơn nữa, nhiều nền văn hóa mà Đức Chúa Trời cho phép bị phá hủy hoàn 

toàn vốn đã bị hư hỏng đến mức không có hy vọng nào cho thế hệ tiếp theo. Vì vậy, đây là 

một hành động thương xót của TRỜI bởi vì nó có thể cứu nhiều trẻ em trước khi đến tuổi 

phải chịu trách nhiệm (2 Sa-mu-ên 12:23; Ê-sai 7:16).  

5. Mỗi sự hủy diệt được giới hạn ở một nhóm người cụ thể tại một thời điểm cụ thể trong lịch 

sử. Thực ra những quốc gia này không ngừng nỗ lực để giết tuyển dân Israel, nhưng chúng ta 

lại không nghe người ta phàn nàn về điều đó! Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa để bảo vệ 

tuyển dân trước sự tấn công của các kẻ thù (Ma-thi-ơ 2:4-6; Rô-ma 3:2). Chúng ta sẽ nghĩ 

sao nếu TRỜI từ bỏ lời hứa của Ngài và để cho các dân tộc gian ác tiêu diệt Israel? Không 



bao giờ. Đức Chúa Trời bảo vệ tuyển dân và sử dụng họ như một mô hình mẫu để bày tỏ tình 

yêu và sự thương xót của Ngài cho các dân tộc khác.  

Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình sẽ hủy diệt kẻ ác. Chính Ngài đã bày tỏ tình yêu và 

sự thương xót cả trong Cựu Ước và Tân Ước (2 Phi-e-rơ 3:9).  

ÁP DỤNG 

Chúng ta yên nghỉ trong sự tin chắc vào tình yêu thương, sự thành tín của Đức Chúa Trời 

xuyên suốt mọi thời đại (Sáng. 18:25). Nhưng Đức Chúa Trời là thánh khiết và công bình, 

Ngài không thể bỏ qua tội lỗi (Ha-ba-cúc 1:13). Tội lỗi phải bị phán xét.  

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Xuất. 5:11; Dân. 14:18-19; Phục. 4:31; Nê-hê-mi 9:17-19; Đa-ni-ên 9:9 

9. Đức Chúa Trời Yêu Thương Sẽ Không Cho Con Người Vào Địa Ngục? 

Địa ngục là gì?  

Là nơi ở dành cho những tội nhân từ chối ơn cứu rỗi của Chúa Giê-su Christ. 

Là một nơi đau khổ, bị trừng phạt, tách biệt đời đời với hiện diện và vinh quang của Đức Chúa 

Trời (Ma-thi-ơ 5:22; 10:28; Mác 9:43; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9; 2 Phi-e-rơ 2:4) 

Địa ngục là một chủ đề ít được đề cập đến trong các câu chuyện. Vậy tại sao hầu hết mọi người 

tránh né nó? 

Chúng ta phải đối diện với nó. Nó là một chủ đề gây tranh cãi, nhưng là Cơ đốc nhân chúng ta 

cần biết rõ ràng về lẽ thật này. Điều quan trọng mà chúng ta phải hiểu là những ai từ chối ơn cứu 

chuộc trong Đấng Christ sẽ kết thúc đời sống của họ trong địa ngục đời đời.  

Những người hoài nghi xem địa ngục là vô nhân đạo, độc ác và man rợ. Điểm nhấn mạnh với 

đánh giá này là họ dựa nhiều vào cảm xúc cá nhân hơn là có cái nhìn khách quan về các bằng 

chứng của địa ngục.  

Sự tồn tại của địa ngục bắt nguồn từ thuộc tính của Đức Chúa Trời. Sự thánh khiết và phán xét 

công minh của Ngài đòi hỏi phải có địa ngục. Tiên tri Ha-ba-cúc đã nói: “Mắt Chúa thánh sạch 

chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. Sao Ngài nhìn xem kẻ làm sự dối trá, 

khi kẻ dữ nuốt người công bình hơn nó, sao Ngài nín lặng đi?” (Ha-ba-cúc 1:13). Sứ đồ Giăng 

nhấn mạnh: “Nầy là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em 

rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu.” (1 Giăng 1:5). Đức Chúa 

Trời là trọn vẹn (Ma-thi-ơ 5:48). Vì vậy sự phán xét của Ngài là công bình (Sáng. 18:25), trong 

Ngài không có sự thiên vị (Rô-ma 2:11). 

Dĩ nhiên, Đức Chúa Trời là người Cha yêu thương, Ngài “không muốn cho một người nào chết 

mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” (2 Phi-e-rơ 3:9). Kinh Thánh xác nhận: “Ngài muốn 

cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.” (1Ti-mô-thê 2:4). Còn nữa, “Đức Chúa Trời 

yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất 

mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16; Đọc thêm 1 Giăng 2:2) 



Bởi vì Đức Chúa Trời là tình yêu (1 Giăng 4:7-8), tuy nhiên, sẽ là trái với bản chất của Ngài khi 

ép buộc mọi người phải yêu Ngài. TRỜI không cưỡng bức bất cứ ai phải chọn Ngài và bước đi 

theo Ngài. Ngài thuyết phục mọi người qua nhiều phương tiện của ân điển để trở về với Ngài. 

Những ai tiếp nhận Ngài sẽ nhận lãnh phần thưởng. Những ai từ chối Ngài sẽ bị kết tội. Chúa 

Giê-su phán: “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ 

chịu sai đến cùng ngươi, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con 

mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng!” (Ma-thi-ơ 23:37). 

Nếu Đức Chúa Trời là sự yêu thương, và con người có ý chí tự do để chọn lựa, khi ấy cần thiết 

phải có địa ngục. Không chỉ là mâu thuẫn nếu TRỜI ép buộc mọi người yêu Ngài, nhưng địa 

ngục là để dành những ai từ chối Ngài buộc họ phải nhìn biết Đấng mà họ ghét. 

ÁP DỤNG 

Chúng ta có bao giờ nhận thức rằng Chúa Giê-su dạy nhiều về địa ngục hơn là thiên đàng? Ngài 

không muốn một người nào phải đi địa ngục, nhưng muốn họ nhận món quà cứu rỗi để ở với 

Ngài trên thiên đàng (Giăng 1:12; 3:16-21; Rô-ma 10:9-10).  Là Cơ đốc nhân, chúng ta biết ơn 

Chúa về món quà cứu chuộc, và chia sẻ điều này cho nhiều người để cứu họ thoát khỏi địa ngục 

đời đời.  

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Ma-thi-ơ 5:22-30; 10:28; 13:49-50; 22:13; 23:23; 25:41; Lu-ca 16:19-31; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-9; 

Hêb. 9:27; 2 Phi-e-rơ 2: 4-5; Giu-đe 1:12-13; Khải. 19:20; 20:11-15.  

Phần 2. Các Câu Hỏi Về Sự Sáng Tạo, Khoa Học Và Kinh Thánh. 

10. Vũ Trụ Hình Thành Như Thế Nào?   

 

Câu đầu tiên trong Kinh Thánh được ghi: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” (Sáng. 

1:1). Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên vũ trụ từ những điều không có.  

So sánh Đấng Sáng Tạo và các Tạo vật. 

Đấng Sáng Tạo 

 - Tự bản thân mà có, không được tạo ra 

 - Tất nhiên, tất yếu 

- Đời đời, vĩnh viễn 

- Vô hạn, không có bờ bến 

- Không thay đổi 

 Các Tạo vật 

 - Tùy thuộc vào Đấng sáng tạo 



 - Thuộc thế gian 

- Bị hạn chế 

- Có thể thay đổi  

Kinh Thánh dạy: “Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật.” (Ê-phê-sô 3:9) hay nói một cách 

khác Ngài là căn nguyên đầu tiên. “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, 

dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp 

chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.  Ngài có trước muôn 

vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.” (Cô-lô-se 1:16-17). Từ ngàn xưa Môi-se đã viết: “Vì 

trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ 

bảy thì Ngài nghỉ.” (Xuất. 20:11) 

Theo Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), triết gia và là nhà Toán học người Đức thì mọi thứ 

tồn tại đều có nguyên nhân cho sự tồn tại của nó. Chúng ta biết rằng vũ trụ đã tồn tại. Con người 

chúng ta không có mặt khi vũ trụ được tạo nên. Đức Chúa Trời là chủ thể cần thiết tạo ra những 

căn nguyên khác, bởi vì các tạo vật phụ thuộc vào một điều gì đó lớn hơn sự tồn tại của chúng.  

Có hai sự lựa chọn ở đây: (1) Chủ nghĩa tự nhiên dạy rằng không có chủ thể nào sáng tạo nên vũ 

trụ, nó tồn tại tự nhiên mà không cần lời giải thích nào. (2) Thuyết phiếm thần dạy rằng Đức 

Chúa Trời và vũ trụ là một. Hai hữu thể này vĩnh viễn, đời đời như nhau. Vấn đề với chủ nghĩa 

tự nhiên là nó giữ một mâu thuẫn khẳng định rằng không có chủ thể nào tạo ra cái gì, hay cái gì 

đó tự nhiên hiện hữu. Điều này về cơ bản là không hợp lý. Còn thuyết phiếm thần về cơ bản là 

thiếu sót khi nó xác định vũ trụ là vĩnh cửu. Định luật thứ hai của nhiệt động lực học chứng minh 

xác định này là sai.  

Định luật thứ hai của nhiệt động lực học được phát biểu: 

“Trong một hệ thống khép kín, lượng năng lượng sử dụng được giảm. Tức là, vật chất và năng 

lượng dần dần giảm đi theo thời gian. Ngoài ra, mọi thứ có xu hướng di chuyển từ trật tự đến rối 

loạn, không phải là ngược lại. Định luật này cũng cho rằng không thể chuyển từ trạng thái mất 

trật tự sang trạng thái trật tự nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài.” 

Vì vậy kết luận hợp lý cho chúng ta, là Đức Chúa Trời – Đấng Tạo Hóa đã sáng tạo nên vũ trụ từ 

những điều không có gì cả.  

ÁP DỤNG 

Chúng ta nhận được sự an ủi lớn khi biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng tạo nên hoàn vũ và kiểm 

soát nó. Những người theo thuyết tiến hóa cố gắng chứng minh sự hình thành vũ trụ trong quan 

điểm của họ. Còn chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời khi nhận biết Ngài là Chủ của vũ trụ, và con 

người được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài.  

KINH THÁNH THAM KHẢO 

 

Sáng thế ký 1-2; Gióp 26:10; Ê-sai 40:22; Giăng 1:3; Cô-lô-se 1:17; Hêb. 1:3  



11. Thuyết Tiến Hóa Có thể Đứng Vững? 

 

Mặc dù Thuyết Tiến Hóa là một lý thuyết khoa học chiếm ưu thế được giảng dạy trong các 

trường học và học viện. Tuy nhiên phần lớn công chúng vẫn giữ niềm tin vào sự sáng tạo. 

Nhưng làm thế nào khiến cho thuyết tiến hóa không thể đứng vững? Làm thế nào mà đa số 

mọi người vẫn không tin vào lời giải thích về sự tiến hóa? Chúng tôi sẽ cung cấp ba sai sót 

quan trọng của thuyết tiến hóa.  

Thuyết tiến hóa (lý thuyết chung) được định nghĩa đơn giản là sự phát triển của các dạng 

sống đơn giản thành các dạng sống phức tạp hơn do quá trình tự nhiên mang lại. 

Vì vậy, để tiến hóa là một lựa chọn khả thi, nó phải có khả năng giải thích: (1) nguồn gốc của 

vũ trụ, (2) nguồn gốc của sự sống đầu tiên, và (3) nguồn gốc của các hình thái sự sống mới.  

1. Nguồn gốc của vũ trụ: Theo thuyết tiến hóa, có một vụ nổ ra rồi vũ trụ xuất hiện. Mặc dù 

các nhà tiến hóa thừa nhận vũ trụ có một khởi đầu, nhưng họ phủ nhận bất kỳ nguyên nhân 

hay mục đích nào được thiết kế đằng sau sự tồn tại của vũ trụ. Vì vậy, thuyết tiến hóa không 

đưa ra lời giải thích thực sự cho sự tồn tại của một vũ trụ vô cùng lớn và phức tạp. 

2. Nguồn gốc của sự sống đầu tiên: Các nhà sinh vật học của thuyết tiến hóa dạy rằng những 

đám mây nguyên thủy (hóa chất hữu cơ đơn giản) tạo ra sự sống đầu tiên cách đây hàng tỉ 

năm khi trái đất được tạo hình và nguội đi. Nhưng trái đất phải được điều chỉnh cực kỳ khôn 

ngoan ngay từ đầu phù hợp với các điều kiện cần thiết được cân bằng chính xác để tạo ra sự 

sống. Một số nhà tiến hóa thậm chí còn suy đoán rằng sự sống đã nảy sinh trên một hành tinh 

khác và được vận chuyển đến trái đất. Nhưng điều này chỉ đơn giản là một suy đoán – không 

có bằng chứng nào cả. Hơn nữa, nếu sự sống nảy sinh từ một hành tinh khác, thì phát sinh 

một vấn đề nữa: nơi không có sự sống không thể tạo ra sự sống.  

3. Nguồn gốc của các hình thái sự sống mới: Thuyết tiến hóa dạy rằng một số đột biến di 

truyền xảy ra giữa các loài và cuối cùng khiến chúng chuyển đổi thành các loài hoàn toàn 

mới với tất cả các biến dạng di truyền mới. Điều này được biết đến là đại tiến hóa của sinh 

vật học. Các nhà tiến hóa dựa trên nhỏ hoặc ý tưởng này về việc quan sát những thay đổi 

giữa các loài trong môi trường của chúng. Tuy nhiên, đại tiến hóa của sinh vật học là một 

bước nhảy vọt lớn từ những sửa đổi nhỏ mà chúng ta đã chứng kiến và hoàn toàn không có 

bằng chứng để hỗ trợ nó. Những gì chúng ta quan sát và có thể xác minh là có một tổ tiên 

chung duy nhất của loài người (A-đam và Ê-va). Con người sinh ra con người, con chó sinh 

ra con chó (Sáng. 1:21-24). Vì thế, có thể thấy rằng thuyết tiến hóa đưa ra những tuyên bố 

không được bảo đảm và chưa bao giờ được chứng minh rằng các loài khác nhau có nguồn 

gốc từ một tế bào đơn.  

Bản thân Darwin đã thừa nhận trong cuốn sách của ông “Nguồn gốc các loài” (viết vào năm 

1859) là thiếu bằng chứng cho "liên kết trung gian" trong các khảo cứu hóa thạch. Các bằng 

chứng hóa thạch hiện nay thậm chí còn nhiều hơn trong thời kỳ của Darwin, nhưng nó vẫn 

không hiển thị bằng chứng của lý thuyết đại tiến hóa sinh vật học.  



Tuy nhiên, hồ sơ hóa thạch cho thấy những loài được hình thành và có đầy đủ chức năng. 

Điều này xác nhận rõ ràng: các hình thức chuyển tiếp không thể tồn tại với các bộ phận bị 

thiếu hoặc đang tiến triển, đặc biệt là khi xem xét sự tồn tại của một loài mạnh khỏe nhất.  

Có người sẽ hỏi: Còn về chim thủy tổ thì sao? Đây không phải là một ví dụ tuyệt vời về một 

loài chuyển tiếp từ loài khủng long có lông cho đến một loài chim hiện đại? 

Vấn đề với chim thủy tổ là nó không phải là một dạng sống chuyển tiếp phát triển từ loài bò 

sát sang chim. Đúng hơn, nó xuất hiện trong hồ sơ hóa thạch như là một con chim đã phát 

triển đầy đủ. Tuy nhiên chim thủy tổ không có mối liên kết giữa loài chim và bò sát. Nó là 

một con chim. Không thể có chuyện bò sát phát triển thành chim, cũng như không thể nói 

rằng con khỉ tiến hóa thành người.  

Cuối cùng, những gì các bằng chứng chỉ ra là có một nhà thiết kế vô cùng khôn sáng đã tạo 

ra một bản thiết kế tốt cho mọi sinh vật và áp dụng nó cho các loài khác nhau để sản sinh 

những kết quả tốt nhất. 

ÁP DỤNG 

Khi nói chuyện với người theo thuyết tiến hóa, phải chắc chắn rằng bạn biết rõ những gì họ 

tin, và không nên để họ đưa ra những bằng chứng hỗ trợ cho lý thuyết của họ. Chúng ta có 

thể hỏi họ một số câu hỏi:  

- Ý nghĩa của thuyết tiến hóa là gì? 

- Nếu không có Đức Chúa Trời, tại sao có một số điều nào đó tồn tại thay vì không có gì cả? 

- Sự sống đầu tiên đến từ đâu? 

- Không cần có sự sống tồn tại trước đây (trước khi chưa có vũ trụ) để sự sống hiện nay tồn 

tại? 

- Điều gì khiến cho các hóa chất không có sự sống lại có khả năng tạo ra sự sống? 

- Làm thế nào mà vật thể không thông minh lại tạo ra sự sống thông minh? 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Sáng. 1-2; 5:1-3; Thi. 8; Ê-sai 42:5-9; Công vụ 17:26; Rô-ma 1:20-27; 2 Phi-e-rơ 3:3-6  

 

12. Khoa Học Và Kinh Thánh Có Tương Hợp Với Nhau?  

Một số nhà khoa học đã thuyết phục hàng triệu người tin rằng những câu chuyện trong Kinh 

Thánh và sự thật của khoa học loại trừ lẫn nhau. Đối với nhiều nhà khoa học, Kinh Thánh không 

gì khác hơn là một cuốn sách tôn giáo cổ xưa chứa đựng những câu chuyện thần thoại bên cạnh 

những câu chuyện có vẻ đáng tin.  

Tuy nhiên điều này không đúng. Khoa học và Kinh Thánh không loại trừ lẫn nhau. Kinh Thánh 

và qui luật tự nhiên không có sự xung đột. Bởi vì Kinh Thánh xác nhận những gì xảy ra trong tự 



nhiên. Sự xung đột đã nảy sinh giữa các nhà thần học và khoa học gia. Giới khoa học và các nhà 

thần học đôi khi có thể giải thích sai lầm về thế giới tự nhiên và các phần của Kinh Thánh, và họ 

tiếp tục khám phá không ngừng nghỉ. 

Kinh Thánh nói rõ về sự sáng tạo. Đấng Tạo Hóa đã làm nên mọi điều và thần cảm cho từng lời 

được viết trong Kinh Thánh. Kinh Thánh công bố: “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của 

Đức Chúa Trời. Bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm.” (Thi thiên 19:1) 

Vào cuối thế kỷ 19, một số triết gia thế tục bắt đầu dạy chủ nghĩa tự nhiên (chủ nghĩa này khước 

từ Đức Chúa Trời) và tìm cách tách biệt vai trò của Cơ đốc giáo ra khỏi các nghiên cứu khoa 

học. Tuy nhiên cho đến lúc đó, hầu hết những người khởi xướng và phát triển các ngành khoa 

học ban đầu chính là những khoa học gia tôn kính TRỜI, tin tưởng vào Kinh Thánh trong đời 

sống cá nhân và cả cho các công trình nghiên cứu cùa họ. Chúng ta có thể nói đến: 

Galileo Galilei (1564-1642) - nhà Thiên văn học, Toán học và Vật lý 

Johannes Kepler (1571-1630) - nhà Thiên văn học 

Blaise Pascal (1623-62) – Toán học, Vật lý và Thần học 

Robert Boyle (1627-91) –Hóa học  

Issac Newton (1642-1727) – Động lực học 

Michael Faraday (1791-1867) –Điện từ học 

Gregor Mendel (1822-84) – Di truyền học 

Trái ngược với những gì mà giới khoa học gia hiện đại khẳng định, lịch sử khoa học chứng minh 

vai trò quan trọng và ảnh hưởng của Cơ đốc giáo trong sự phát triển của khoa học hiện đại. Thật 

công bằng khi nói rằng khoa học và Kinh thánh tương thích với nhau.  

Kinh Thánh có tính hệ thống, khoa học, chính xác 

Sự khởi đầu của vũ trụ. Sáng thế ký 1:1 

Trái đất tròn. Châm ngôn 8:27; Ê-sai 40:22 

Trái đất được treo lơ lửng trong không gian. Gióp 26:7    

Kinh thánh nói đến định luật hai của Nhiệt Động lực học. Thi thiên 102:25-26 

Vũ trụ được tạo nên từ những nguyên tố bé nhỏ. Cô-lô-se 1:16-17; Hêb. 11:3 

 

ÁP DỤNG 

Trong Cơ đốc giáo không có bóng dáng của đức tin mù quáng, nhưng là đức tin hợp lý. Nó hiểu 

những lợi ích của khoa học. Không một phần nào của Kinh thánh bị bác bỏ khi nhìn kỹ cách 

trung thực và khách quan cho những tuyên bố của nó. Bạn có thể tin cậy vào những gì Kinh 

thánh nói là lẽ thật.  



KINH THÁNH THAM KHẢO 

Gióp 26:7; 38:4-30; Thi thiên 19: Ê-sai 40:12, 28; Giăng 3:12; Rô-ma 1:20; Cô-lô-se 1:16; 2:3; 

Hêb. 1:3; 2 Phi-e-rơ 3:10-12.  

13. Điều Gì Đã Xảy Ra Cho Loài Khủng Long? 

Những con khủng long đã đi vào trí tưởng tượng của trẻ em và các khoa học gia trong suốt 

nhiều năm. Có vô số các huyền thoại về chúng trong dân gian.    

Những người tin vào thuyết sáng tạo trái đất cổ (Old Earthers) cho rằng loài khủng long đã 

tuyệt chủng sau khi một thiên thạch khổng lồ đụng vào trái đất cách đây trên 65 triệu năm.  

Những người tin vào thuyết sáng tạo trái đất trẻ (Young Earthers) cho rằng Sáng thế ký 1:21  

đã nói đến khủng long: “Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ 

nước mà sanh nhiều ra, tùy theo loại….” Nếu đây là khủng long được đề cập trong Kinh 

Thánh thì những con vật này được tạo ra với mọi loài động vật khác và tồn tại đồng thời với 

con người. Nhưng dấu chân được cho là của con người với khủng long được tìm thấy trong 

khảo cứu hóa thạch thực ra là một sự gian lận, khiến chúng ta không có bằng chứng biện 

minh rằng khủng long và con người sống cùng một lúc. 

Những người tin vào thuyết sáng tạo trái đất trẻ nhấn mạnh (dựa trên  các bằng chứng của 

xương hóa thạch) là hầu hết các loài khủng long dường như đã bị ngập chìm nhanh chóng 

trong nước và được nhúng vào các trầm tích bởi một sự kiện lũ lụt thảm khốc trên toàn thế 

giới. Tất cả các nghĩa trang hóa thạch được phát hiện đã xác minh cho luận điểm này.  

Làm thế nào Nô-ê đã đem vào chiếc tàu của ông các con khủng long? Những người tin vào 

thuyết sáng tạo trái đất trẻ cho rằng chiếc tàu của Nô-ê là cực kỳ lớn với kích thước hoàn hảo 

(dài 450 feet, rộng 45 feet, cao 75 feet) cho phép ông mang khủng long, các loài vật khác và 

thức ăn đủ cho chúng vào tàu trong trận đại hồng thủy. Có thể thực tế là Nô-ê đã mang trứng 

của khủng long hoặc một cặp khủng long trong lúc chúng còn nhỏ vào tàu. Sau khi ra khỏi 

tàu thì một số các loài vật (bao gồm cả khủng long) có thể bị tuyệt chủng vì điều kiện thời 

tiết và khí hậu đã thay đổi so với trước khi có trận lụt lớn. Nhiều loài vật đã phải chết vì bệnh 

tật, hoặc không có khả năng thích nghi với môi trường mới; số còn lại có thể chết vì bị săn 

bắn hay thông qua những cuộc chiến giao tranh giữa các loài (Sáng thế ký 9:2-3; 10:8-12)  

Những người tin vào thuyết sáng tạo trái đất cổ không đi theo quan điểm trên đây, vì họ cho 

rằng loài khủng long đã bị tuyệt chủng trước khi trận đại hồng thủy xảy ra. Trong khi một số 

khác tin rằng trận đại hồng thủy chỉ xảy ra trong một khu vực địa phương và không liên quan 

gì đến khủng long.  

ÁP DỤNG 

Dù cho trái đất có hàng ngàn hay hàng triệu năm tuổi, thì điều này không tạo nên mâu thuẫn 

giữa sự tồn tại của khủng long và Kinh Thánh. Mỗi giải thích cho những gì các nhóm tin 

tưởng trên đây là một hồ sơ hợp lý cho sự biến mất của khủng long. Các nguồn Kinh Thánh 

trưng dẫn dưới đây cung cấp các quan điểm về khủng long.  



KINH THÁNH THAM KHẢO 

Gióp 40: 15-19; 41:1-34; Thi. 74:13; 148:7; Ê-sai 13:22; 27:1; Ê-xê-chi-ên 29:3; 32:2 

14. Sự Thật Về Trận Đại Hồng Thủy? 

Có hai quan điểm khác nhau về trận đại hồng thủy thời Nô-ê. Quan điểm của những người ủng 

hộ hộ thuyết sáng tạo trái đất cổ (Old Earthers) cho rằng trận đại hồng thủy chỉ xảy ra trong một 

khu vực trên trái đất, khi họ đối chiếu các cụm từ trong Kinh Thánh (Công vụ 2:5; Cô-lô-se 

1:23). Trong khi đó những người theo thuyết sáng tạo trái đất mới (Young Earthers) cho rằng 

đây rõ ràng là một trận lụt lớn trên phạm vi toàn cầu.  

Những nét đặc trưng trên bề mặt của trái đất. 

Trên khắp thế giới, con người khám phá rằng động vật và thực vật hóa thạch được nhúng trong 

các lớp trầm tích dày bên dưới nước. Nhiều lớp khoáng chất bằng đá được đặt xuống nước rất 

nhanh, chúng bảo tồn nhiều loài và thực vật. Bên cạnh bằng chứng từ sa thạch Coconino của 

Grand Canyon (bao phủ trên hai trăm ngàn dặm vuông) đến Hawkesbury Sandstone tại Sydney. 

Những người theo thuyết sáng tạo trái đất trẻ cho rằng điều này và vô số đặc điểm khác đã chỉ ra 

một trận lụt trên phạm vi toàn cầu. Trong khi đó những theo thuyết sáng tạo trái đất cổ bác bỏ. 

Họ cho rằng trận lụt chỉ xảy ra ở một khu vực rộng lớn trên trái đất. 

Kích thước chiếc tàu của Nô-ê. 

Con tàu của Nô-ê có kích cỡ của một chiếc tàu chở hàng. Theo Sáng thế ký 6:15, nó dài 450 feet, 

cao 75 feet, và rộng 45 feet. Điều này có nghĩa bên trong con tàu có trên một triệu năm trăm 

ngàn feet hình khối để chứa tất cả mọi thứ cần thiết (bao gồm các loài vật). Con tàu này cũng 

kiên cố đủ để đứng vững trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Những người Young Earthers cho 

rằng nếu chỉ là một trận lụt giới hạn trong một vùng của trái đất, thì không cần Nô-ê phải đóng 

một con tàu khổng lồ như vậy. Old Earthers lại nghĩ khác, họ cho rằng trận lụt chỉ xảy ra giới 

hạn trong một vùng rộng lớn, và những loài vật được Nô-ê đem vào tàu cần được phục hồi và 

sinh sản trở lại ngay chính trên khu vực bị ngập lụt.   

Các bản tường trình khác về trận đại hồng thủy 

Những người Young Earthers đưa ra thêm trên 500 huyền thoại lũ lụt từ các nền văn hóa như 

là các bằng chứng về trận lụt toàn cầu được mô tả trong sách Sáng thế ký. Những câu chuyện 

về trận lụt này cũng xuất hiện ở Mexico, Romania, India, Sudan và nhiều quốc gia khác trong 

suốt hàng ngàn năm. Điều khá rõ ràng là Nô-ê và con cái của ông đã ra khỏi tàu và bắt đầu 

phục hồi mọi thứ trên trái đất. Họ đem theo câu chuyện lũ lụt đi với họ trong khoảng thời 

gian sau đó. Theo thời gian, câu chuyện về trận lụt lớn đơn giản phát triển khi mọi người trên 

thế gian trở nên thích nghi với nó theo văn hóa riêng của họ. Những câu chuyện này sẽ lan 

truyền khi mọi người sau đó được phân tán ra khắp thế giới trong sự kiện tháp Ba-bên (Sáng. 

11). Tuy nhiên những người Old Earthers cho rằng những chi tiết trên đây cũng không đủ để 

chứng minh rằng trận đại hồng thủy đã xảy ra trên phạm vi toàn cầu. Và họ khăng khăng bảo 

thủ cho quan điểm đó.  



Quan điểm của Old Earrthers là những câu chuyện này chỉ cho thấy rằng, trận lụt trải dài trên 

một vùng rộng lớn. Sau trận lụt con người đã chuyển từ đó đi khắp thế giới. Trên thực tế, cả 

hai quan điểm trên đây có thể đều đúng, vì lũ lụt có thể đã xảy ra trong một khu vực hạn chế, 

nhưng không phải trên toàn thế giới về mặt địa lý. Vì khi trận lụt xảy ra, con người lúc đó 

cũng chỉ sống ở một vùng hạn chế trên địa cầu.  Vì vậy trận đại hồng thủy có thể đã không 

bao phủ toàn bộ trái đất vào thời đó.  

ÁP DỤNG 

Điểm nhấn mạnh của trận đại hồng thủy là tình trạng tội lỗi, gian ác gia tăng của nhân loại. 

Chúng ta đọc Sáng thế ký 6:5-7, “Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất 

rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn,  thì tự trách đã dựng nên loài người trên 

mặt đất, và buồn rầu trong lòng. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài 

người mà ta đã dựng nên, từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời; vì 

ta tự trách đã dựng nên các loài đó.”  

Trong hoàn cảnh như vậy, TRỜI đã nhìn thấy Nô-ê. Nô-ê được ơn trước mặt Đức Chúa Trời, 

và ông cùng với gia đình được Chúa cứu ra khỏi trận lụt lớn. Ông đã vâng lời Đức Chúa Trời 

đóng một chiếc tàu (Sáng. 6; 1 Phi-e-rơ 3:20; 2 Phi-e-rơ 2:5). Có thể thấy trận đại hồng thủy 

tượng trưng cho sự phán xét của TRỜI trên tội lỗi loài người. Chiếc tàu Nô-ê tượng trưng 

cho sự cứu chuộc. Và cầu vồng sau đó tượng trưng cho giao ước về sự bảo vệ thành tín của 

Đức Chúa Trời (Sáng. 9:11-17) 

Chúng ta có thể tra xem các nguồn bên dưới để có cái nhìn toàn cục về trận đại hồng thủy. 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Sáng. 6-9; 10:1, 32; 11:10; Ma-thi-ơ 24: 39-39; Lu-ca 17:27; Hêb. 11:7; 1 Phi-e-rơ 3: 18-22; 

2 Phi-e-rơ 2:5 

CÁC SÁCH THAM KHẢO 

The Genesis Flood, by Henry Moris 

Refuting Compromise, by Jonathan Sarfati 

The Genesis Question: Scientific Advance and the Accuracy of Genesis, by Hugh Ross 

15. Kinh Thánh Có Thật Chính Xác?   

Tại sao có nhiều thanh niên rời bỏ niềm tin Cơ đốc? Họ không còn tin Kinh Thánh là đúng, 

chính xác! 

Giới trẻ loại bỏ Kinh Thánh sang một bên, vì họ muốn sống một đời sống nổi loạn và tự do bơi 

lội trong tội lỗi. Họ cũng thất bại không thể nối kết được đức tin Cơ đốc với giá trị của các nền 

văn hóa đương đại.  

Trong một phương diện, những người làm cha mẹ và các mục sư lãnh đạo Hội thánh đã thất bại 

trong mục vụ xây dựng niềm tin Cơ đốc cho thế hệ tiếp theo. Một số nhà thờ Cơ đốc trên khắp 



thế giới trở nên hoang vắng, thậm chí phải bán cho các tổ chức khác vì không có ai đến thờ 

phượng Đức Chúa Trời.  

Đây là thời điểm chúng ta cùng nhau đưa ra những luận điểm thuyết phục về tính cách đáng tin 

cậy của Kinh Thánh, để có thể giúp đỡ cho con cháu chúng ta xây dựng một đức tin vững chắc 

trên nền tảng Kinh Thánh. Đây là một Quyển Sách vô giá dựa trên bối cảnh, văn tự của nó phù 

hợp cho công tác huấn luyện, giáo dục thanh niên và tất cả mọi người.         

Tính liên tục của Kinh Thánh 

Một tính năng hoàn toàn tuyệt vời của Kinh Thánh là sự liên tục trong các câu chuyện về sự sáng 

tạo của Đức Chúa Trời, sự sa ngã của loài người, sự cứu chuộc, và sự hoàn thiện chung kết cuối 

cùng của Đức Chúa Trời mới và đất mới. Quyển Sách này là một bộ sưu tập của bốn mươi tác 

giả khác nhau. Họ sống trong những thời đại trải dài mười sáu thế kỷ khác nhau. Họ làm việc 

trong những môi trường khác nhau.  Có người là vua, tiên tri, ngư phủ hay thầy thuốc….nhưng lạ 

thay bộ sưu tập sáu mươi sáu sách của họ có một sự thống nhất chung đến lạ lùng. Tại sao như 

vậy? Bởi vì họ đã viết dưới sự thần cảm, soi sáng của Đức Thánh Linh (2 Phi-e-rơ 1:20-21).   

Bây giờ chúng ta làm một phép so sánh. Giả định là có một cuốn sách hướng dẫn y khoa do bốn 

mươi bác sĩ từ các quốc gia khác nhau viết trong suốt thời gian hơn mười sáu thế kỷ. Quyển cẩm 

nang y khoa này chắc chắc sẽ là một mớ hỗn độn vì các ý tưởng mâu thuẫn của nó.  

Tính Thần cảm: Uy Quyền Của Kinh Thánh.  

Cụm từ “Đức Chúa Trời hà hơi” hay “sự Thần cảm của Đức Chúa Trời” đến từ hai từ Hy-lạp: 

theos có nghĩa Đức Chúa Trời, và pneustos có nghĩa truyền thổi vào. Hai từ này ghép lại là 

theopneustos có nghĩa Đức Chúa Trời hà hơi vào. Chúng ta đọc trong 2 Ti-mô-thê 3:16, “Cả 

Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời hà hơi vào, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy 

người trong sự công bình.”  Đọc và nghe lời Đức Chúa Trời thường xuyên sẽ phơi bày ra tấm 

lòng và tâm trí của bạn trước Lời Thần cảm của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là Lời được TRỜI 

soi dẫn, nó là lẽ thật của Ngài dành cho con người chúng ta. Nó là Lời đầy quyền năng có thể 

thay đổi số phận, định mệnh của con người (Giăng 17:17; Hêb. 1:1-2). Đức Chúa Giê-su phán: 

“Nếu luật pháp gọi những kẻ được lời Đức Chúa Trời phán đến là các thần, và nếu Kinh thánh 

không thể bỏ được.” (Giăng 10:35) và “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song 

nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 4:4). Ngài cũng phán: “Các ngươi đừng 

tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho 

trọn.  Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong 

luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.” (Ma-thi-ơ 5:17-18) 

Vì Kinh Thánh là Lời của TRỜI, nó không hề sai phạm một lỗi nào trong đó. Con người có thể 

phê bình, tìm cách tiêu diệt Kinh Thánh, nhưng không ai có thể hủy diệt Lời đời đời của Đức 

Chúa Trời.  

Nền tảng: Kinh Thánh phù hợp với qui cách tiêu chuẩn.  

 Từ tiêu chuẩn (canon) có nghĩa văn tự là một que đo. Như vậy, phù hợp với qui cách tiêu chuẩn 

(canonical) liên quan đến luật lệ theo tiêu chuẩn của những gì Kinh Thánh công bố. Đây sẽ là lẽ 



thật về tín lý. Những thế kỷ trước đây qui cách tiêu chuẩn được biết đến như là “nguyên tắc của 

đức tin” bởi vì nó tóm lược niềm tin Cơ đốc và sự giảng dạy của các sứ đồ trong thời kỳ hội 

thánh đầu tiên.   

Hội Thánh đã sử dụng những tiêu chuẩn chắc chắn sau đây để xác định một sách mà Đức Chúa 

Trời hà hơi vào.  

- Có phải sách này được viết bởi một tiên tri của Đức Chúa Trời? 

- Trước giả viết Kinh Thánh được xác nhận là một tiên tri của Đức Chúa Trời bằng những phép 

lạ hay bằng những phương tiện khác? 

-  Sách này có phù hợp với những khải thị và lẽ thật khác trong những cuốn sách được Thần cảm 

khác không? 

- Sách này có bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời thay đổi đời sống con người? 

- Hội Thánh đầu tiên có chấp nhận, giảng dạy, áp dụng và thực hành sách này?  

Trong thế kỷ đầu tiên các sử gia Do Thái chấp nhận toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước là một phần 

của Lời của Đức Chúa Trời. Vào năm 90 các học giả Do Thái trong Hội đồng Jamnia đã nhìn 

nhận các sách trong Kinh Thánh Cựu Ước phù hợp với qui cách tiêu chuẩn.  

Đức Chúa Giê-su đã trích dẫn một số câu trong Cựu Ước, và rồi các trước giả viết Tân Ước cũng 

chấp nhận toàn bộ các sách trong Cựu Ước (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:27; Cô-lô-se 4:16; 2 Phi-e-rơ 

3:15-16) là phù hợp với qui cách tiêu chuẩn.  

 Trong suốt thế kỷ thứ hai, nhiều giáo phụ hội thánh như: Clement, Polycarp, Ignatius, Irenaeus 

và Justin Martyr đã nhận ra uy quyền thần thượng của các sách trong cả Cựu và Tân Ước là 

những sách được Thần cảm. Họ sử dụng tất cả cách sách này để giảng dạy trong nếp sống Hội 

Thánh. Đến thế kỷ thứ ba, Origen (185-254) đã nghiên cứu bộ sưu tập các sách Tân Ước và xác 

định cách mạnh mẽ rằng chúng được Đức Chúa Trời hà hơi vào.  

Vào thế kỷ thứ tư, Eusebius (260-340) giám mục và sử gia đã viết quyển Lịch Sử Hội Thánh, 

trong đó ông liệt kê hai mươi bảy sách của Tân Ước là hợp với qui cách tiêu chuẩn. Athanasius 

là giám mục của Alexandria lập một danh mục trong tác phẩm Ba Mươi Chín Thư Tín Lễ Hội 

của ông. Trong đó ông cũng nói rõ hai mươi bảy sách được đưa vào trong Tân Ước là hợp với 

qui cách tiêu chuẩn. Vào năm 397, Hội đồng Carthage đã ra sắc lệnh rằng hai mươi bảy sách này 

là Lời Thần cảm của Đức Chúa Trời. Kể từ thời điểm này, hầu hết các Hội thánh trên thế giới 

đều xác nhận Tân Ước gồm hai mươi bảy sách là Kinh Thánh hợp với qui cách tiêu chuẩn.  

Văn chương: Tính chất xác thật của Kinh Thánh.  

Tính chất xác thực của Kinh Thánh được xác định bởi tính chính xác, đúng đắn từ các bản viết 

tay. Kinh thánh có những bản chép tay cũ, phong phú và chính xác hơn bất kỳ cuốn sách nào từ 

thế giới cổ đại. Hiện tại có năm ngàn tám trăm bản chép tay của Tân Ước trong Tiếng Hy-lạp. 

Những bản chép tay này chính xác hơn bất kỳ quyển sách nào cùng thời trong thế giới cổ đại. 

100% những sự giảng dạy căn bản của Kinh Thánh được lấy ra từ những bản chép tay này.  



Sự giảng dạy đúng đắn: Tính cách đáng tin cậy của Kinh Thánh 

Có một vài lỗi nhỏ về “kỹ thuật” trong các bản chép tay, nhưng không có bất kỳ lỗi nào trong 

những lẽ thật chủ yếu của Kinh Thánh. Nhiều trước giả viết Kinh Thánh là người đương thời với 

Chúa Giê-su cũng chính là nhân chứng cho những sự kiện họ thấy tận mắt (Lu-ca 1:1-4; Hêb. 

2:3-4). Ngoài ra những điều họ viết cũng được các sử gia và những nhà văn khác bên ngoài hội 

thánh ghi lại. Trong sách Công vụ có đến hơn tám mươi chi tiết được Lu-ca đề cập đến được các 

học giả xác nhận là đúng với sự thật. 

ÁP DỤNG 

Kinh Thánh là Quyển Sách lớn nhất trong tất cả mọi thời đại. Không một nền văn hóa nào hay 

một tác phẩm nào có thể so sánh với Quyển Sách này trong tính chân thực về những sự dạy dỗ 

đầy quyền năng và hiệu quả của nó. Mọi người đều có thể tin cậy cách chắc chắn: “Các lời của 

Đức Chúa Trời đều đã thét luyện: Ngài là cái thuẫn đỡ cho người nương cậy nơi Ngài.” (Châm 

ngôn 30:5) và “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu 

vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” (Hêb. 4:12). “Vậy, 

hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong 

anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em.” (Gia-cơ 1:21). Không một quyển sách nào trên thế 

giới có quyền năng biến đổi đời sống con người thoát khỏi tội lỗi như Quyển Sách Vĩ Đại này.  

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Ê-sai 5:11; Ma-thi-ơ 4:4; 2 Ti-mô-thê 3:16; Hêb. 4:12; Gia-cơ 1:21; 2 Phi-e-rơ 1:20-21.          

 

16. Các Sách Được Nối Kết Với Nhau Thành Quyển Kinh Thánh Hoàn Chỉnh Như Thế 

Nào? 

Bạn có biết rằng Kinh Thánh là quyển sách bán chạy nhất trên thế giới trong suốt mọi thời 

đại? Cho đến hôm nay, quyển Kinh Thánh Tân Cựu Ước trọn bộ đã được dịch ra khoảng năm 

trăm ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Còn các sách riêng biệt của nó thì đã được biên dịch 

sang trên hai ngàn năm trăm ngôn ngữ. Đây là một kỷ lục phi thường kể từ khi Môi-se viết 

sách đầu tiên của Kinh Thánh cách đây ba ngàn năm trăm năm.   

Làm thế nào mà các sách được nối kết lại chung với nhau trong một quyển Kinh Thánh? 

Cựu Ước 

Cựu Ước (viết bằng Tiếng Hê-bơ-rơ) đã hoàn thành vào năm 400 trước Công nguyên. Từ thế 

kỷ thứ sáu đến thứ mười sau Công nguyên, Các Ra-bi và học giả Do Thái đã bảo vệ và xem 

trước Kinh văn Cựu ước khi chúng được sao chép một cách tỉ mỉ thành nhiều bản khác nhau 

để tránh tình trạng tam sao thất bổn. Bản Septuagint (bản dịch Tiếng Hy lạp của Cựu ước) đã 

được cho ra đời vào khoảng năm 250 -150 trước Công nguyên.  

Tân Ước 



Tân Ước đã được hoàn thành trong khoảng năm mươi năm kể từ sau sự chết và phục sinh của 

Chúa Giê-su Christ. Nói một cách khác, tất cả hai mươi bảy sách của Tân Ước (được chín 

trước giả khác nhau viết) đã được viết, sao chép và phân phối vào khoảng năm 100 sau Công 

nguyên. Các cuộn sách này được chuyển sang giấy cói vào thế kỷ thứ hai.  

Bản Kinh Thánh hoàn chỉnh. 

Các học giả tại Jammia (90 - 118 sau CN) đã thống nhất cùng xác định ba mươi chín sách 

chính thức của Cựu Ước. Hội đồng Carthage (397 sau CN) đã thông báo chính thức hai mươi 

bảy sách được công nhận của Tân Ước. Tất cả sáu mươi sáu sách này hình thành bản Kinh 

Thánh trọn bộ.  

Các bản dịch của Kinh Thánh. 

Sau đó vào khoảng năm 400, Jerome đã làm một điều đáng chú ý. Ông đã dịch Kinh Thánh 

sang Tiếng Latin. Bản Kinh Thánh The Vulgate bằng Tiếng Latin là bản dịch chủ yếu được 

dùng trong thời Trung cổ. Sau đó chúng ta có:  

- Bản Kinh Thánh Wycliffe là bản Kinh Thánh bằng Tiếng Anh đầu tiên (1380-1382). 

- Bản Kinh Thánh Gutenberg trong Tiếng Latin là ấn phẩm in đầu tiên (1455). 

- Bản Tân Ước Erasmus trong Tiếng Hy-lạp được hoàn thành vào năm 1516. 

- Bản Coverdale là Kinh Thánh trọn bộ đầu tiên trong Tiếng Anh được in (1535) 

Vào năm 1227, Stephen Langton (tổng giám mục của Canterbury) đã phân chia các sách 

thành chương. Sau đó vào khoảng năm 1551 - 1555, Robert Stephanius đã chia các chương 

thành từng câu.  

ÁP DỤNG 

Khi cân nhắc sự lưu giữ và sao chép tỉ mỉ của những người chịu nhiều đau khổ trong thế giới 

cổ đại đã làm việc để bảo tồn Kinh Thánh, điều này càng làm cho chúng ta đánh giá cao Kinh 

Thánh hơn nữa. Tiên tri Ê-sai công bố, “cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời 

chúng ta còn mãi đời đời!” (40:8) 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Thi. 119; Ê-sai 40:8; Ma-thi-ơ 4:4; Lu-ca 24:44; 2 Ti-mô-thê 3:16; Hêb. 4:12; 2 Phi-e-rơ 

1:20-21 

17. Chúng Ta Có Thể Tin Cậy Vào Các Bản Dịch Kinh Thánh Tiếng Anh?   

Tôi (Jason) nhớ lại buổi nói chuyện với một sinh viên về tính chất đáng tin cậy của Kinh 

Thánh. Cậu sinh viên này nói rằng Kinh Thánh không đáng tin cậy vì có quá nhiều bản dịch 

khác nhau. Tôi hỏi tại sao em nghĩ như thế. Cậu sinh viên trả lời là nếu Kinh Thánh thực sự 

đáng tin cậy thì nó chỉ có một bản dịch duy nhất mà thôi. Tôi nghĩ là cậu sinh viên này đã 

không có một lý cớ nào để nói như vậy. Vì vậy tôi bắt đầu chia sẻ với em về tiến trình phiên 

dịch Cựu Ước và Tân Ước từ nguyên bản gốc sang Tiếng Anh của các học giả đã cẩn thận 



làm việc này như thế nào. Sau đó cậu sinh viên này cám ơn tôi và bắt đầu có hứng thú đọc 

Kinh Thánh và tìm hiểu về những lời dạy của Chúa Giê-su.  

Trong bài này chúng ta sẽ xem xét tính chất đáng tin cậy của Kinh Thánh thông qua nhiều 

bản dịch Kinh Thánh khác nhau.  

Về cơ bản có hai cách tiếp cận với các bản dịch tiếng Anh: (1) Tương đương chính thức, có 

nghĩa là sử dụng một cách tiếp cận theo nghĩa đen để dịch các từ gốc và truyền đạt ý nghĩa 

của tác giả, và (2) Tương đương sinh động, có nghĩa là ghi lại ý nghĩa lịch sử và phong cách 

ngôn ngữ ở dạng tự nhiên nhất.  

Khi chúng ta đọc các bản dịch Kinh Thánh, không có sự tương xứng trực tiếp được chuyển 

tiếp từ ngữ sang từ ngữ giữa ngôn ngữ của Kinh Thánh và các bản dịch Tiếng Anh.  Đây là 

một trong những lợi thế to lớn để đọc các bản dịch Tiếng Anh khác nhau. Một số bản dịch 

vẫn cực kỳ nhạy cảm với sắc thái của các từ, trong khi những bản dịch khác tập trung vào 

trọng tâm và ý nghĩa chính của bản văn. Cả hai phong cách đều có mục tiêu nhắm đến gần 

với ngôn ngữ gốc vì chúng có thể truyền đạt trung thực ý nghĩa của văn bản nguyên thủy cho 

người đọc.  

Dưới đây là các bản dịch Kinh Thánh với các phương cách tiếp cận bản gốc khác nhau: 

Cách dịch từng từ một: King James Version (KJV), New American Standard Bible (NASB), 

Young’s Literal Translation (YLT) 

Cách dịch Ý tưởng sang Ý tưởng: New International Version (NIV), Contemporary English 

Version (CEV) 

Tổng hợp cả hai phong cách trên: English Standard Version (ESV), New King James 

Version (NKJV), New Century Version (NCV), New Living Translation (NLT), Holman 

Christian Standard Bible (HCSB) 

Cách dịch diễn ý: New Living Bible (NLB), The Message.  

Đừng cho rằng vì có quá nhiều bản dịch, nên tất cả chúng đều không chính xác. Trên thực tế, 

các bản hiệu đính mới hơn là cần thiết vì chúng là những cải tiến phù hợp đối với ngôn ngữ 

tiếng Anh nói chung cũng như cú pháp (cấu trúc của từ và câu) và chính tả. Nhiều bản dịch 

Kinh Thánh Tiếng Anh không chỉ chính xác theo ngôn ngữ gốc của Kinh Thánh mà còn giúp 

cho người đọc hiểu rõ hơn bối cảnh của Kinh văn.  

ÁP DỤNG 

Nhiều Cơ đốc nhân đã dành hầu hết thời gian trong cuộc đời để biên dịch Kinh Thánh. Và 

thậm chí có một số người đã hi sinh cuộc đời họ để biên dịch chính xác đúng với ngôn ngữ 

gốc. Đừng quên điều đó, và rất nên trân trọng, quí báu các bản dịch khác nhau mà bạn đang 

sử dụng. 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Thi. 19:7; 119; Châm 30: 5-6; Giăng 17:17; 2 Ti-mô-thê 3:16 



18.  Tôi Học Kinh Thánh Bằng Phương Pháp Nào? 

Có bao nhiều lần bạn đã đọc hết toàn bộ Kinh Thánh trong một năm? Hay là bạn đã đọc Kinh 

Thánh nhưng chưa bao giờ đọc hết toàn bộ bản văn Kinh Thánh? 

Một nghiên cứu chỉ ra 64% Cơ đốc nhân nói rằng họ rất khó thu xếp thời gian trong ngày để đọc 

Kinh Thánh. Trong khi đó có 80% Cơ đốc nhân cho rằng họ không hiểu khi đọc Kinh Thánh. 

Đây là điều đáng báo động. Một tỉ lệ thực tế hơn là có đến 95% Cơ đốc nhân chưa được huấn 

luyện hay thông qua những khóa học đào tạo về Kinh thánh. Điều này có nghĩa là chỉ có 5% tín 

hữu biết cách làm thế nào để nghiên cứu Kinh Thánh. 

Sự thiếu hụt của việc am hiểu về Kinh Thánh là một nan đề đối với từng gia đình, hội thánh và 

quốc gia. Một trong những sứ mệnh chủ yếu của hội thánh là huấn luyện tín nhân phương pháp 

nghiên cứu Kinh thánh để họ có thể hiểu và áp dụng lẽ thật của Đức Chúa Trời.  

Lời cầu nguyện của chúng tôi là bản thân bạn được lớn lên trong sự hiểu biết Lời Chúa thông 

qua một phương pháp nghiên cứu Kinh Thánh đúng đắn. Những lời khuyên sau đây có thể giúp 

đỡ bạn.  

Thiết lập một kế hoạch. 

Sự thật là bạn không cần trở thành một chuyên gia để nghiên cứu Kinh Thánh. Điều bạn cần là 

có một kế hoạch rõ ràng để thực hiện. Điều đầu tiên là bạn phải có một chương trình đọc Kinh 

Thánh. Bạn có thể chọn một trong các gợi ý dưới đây: 

- Đọc toàn bộ Kinh Thánh trong một năm. 

- Đọc Kinh Thánh theo thời gian được ấn định. 

- Đọc hết Cựu Ước trong sáu tháng. 

- Đọc hết Tân Ước trong ba tháng. 

- Đọc hai chương Cựu Ước, hai chương Tân Ước, một Thi thiên và một Châm ngôn mỗi ngày.  

- Thực hiện một nghiên cứu quy nạp cho một quyển sách cụ thể của Kinh Thánh (các câu được 

ghép với nhau trong một nhóm). 

- Nghiên cứu theo chủ đề và ghi nhớ. 

Bảo đảm là bạn có trong tay một phương pháp nghiên cứu Kinh Thánh cách khoa học, kèm theo 

các sách vở căn bản và phần mềm nghiên cứu Kinh Thánh hỗ trợ. Có nhiều chương trình tốt đọc 

Kinh Thánh trong một năm đang có trên mạng Internet, bạn có thể tải về để áp dụng. Chúng tôi 

đề nghị bạn nên đọc chung với người phối ngẫu, hoặc một người bạn hoặc một nhóm bạn trong 

hội thánh. Điều này sẽ nhắc bạn có trách nhiệm với chính mình và người khác.  

Cầu Nguyện 

Luôn ghi nhớ là bạn phải cầu nguyện trước khi đọc, trong khi đọc và sau khi đọc Kinh Thánh. 

Điều quan trọng bạn cần: chính Tác Giả của Kinh Thánh là Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí để 



bạn có thể lĩnh hội Lời của Ngài. Sứ đồ Phao-lô viết, “Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận 

lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết 

những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời.” (1 Côr. 2:12). Đa-vít cũng cầu nguyện, 

“Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.” (Thi. 119:18) 

Đọc Và Quan Sát, Điều Gì Đang Xảy Ra?  

Khi bạn đọc Kinh Thánh, luôn luôn đặt câu hỏi điều gì đang xảy ra trong chương sách này. Ai, 

khi nào, ở đâu, tại sao, làm thế nào để hiểu được chương này? Càng có cái nhìn rộng hơn về bối 

cảnh bên ngoài của chương sách bạn sẽ càng hiểu sâu sắc hơn về nội dung bên trong. Vì vậy, hãy 

học hỏi với chính Đức Thánh Linh, tìm hiểu trước giả được Chúa sử dụng để viết Kinh Thánh, 

ngày tháng, bối cảnh và hoàn cảnh lịch sử của từng sách. Điều này sẽ mở rộng sự hiểu biết của 

bạn về Kinh Thánh vốn là tài sản quí báu nhất của loài người.  

Đọc Và Giải Thích. Điều Này Có Nghĩa Gì?  

Khi bạn theo dõi những gì đang xảy ra trong chương sách. Bước tiếp theo là giải thích điều đó có 

ý nghĩa gì. Phải chắc rằng bạn không hiểu sai ý nghĩa của phần Kinh Thánh đang đọc. Một lần 

nữa hãy cầu nguyện để Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí của bạn. “Đức Chúa Trời đã dùng Đức 

Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu 

nhiệm của Đức Chúa Trời nữa.  Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự 

trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng 

ai biết sự trong Đức Chúa Trời.  Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng 

đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận 

lãnh bởi Đức Chúa Trời.” (1 Côr. 2:10-12. Xem 1 Giăng 2:26-27). Hãy nhớ rằng chìa khóa để 

hiểu Kinh Thánh là ngữ cảnh, mạch văn.  

Giáo sư John MacAthur gợi ý bốn điểm sau đây giúp bạn nghiên cứu Kinh Thánh.  

1. Sự khác nhau về ngôn ngữ: Tìm ra từ gốc, nghĩa gốc của ngôn ngữ được viết. Sách đó viết 

bằng Tiếng Hê-bơ-rơ, A-ram hay Hy-lạp? 

2. Sự khác nhau về văn hóa: Biết phân biệt sự khác nhau giữa các nền văn hóa khác nhau theo 

từng niên đại trong Kinh Thánh. 

3. Sự khác nhau về địa lý: Bạn phải am tường địa lý nhờ vào các bản đồ, để từ đó nhận ra phong 

cảnh, khí hậu, môi trường sống của con người vào từng thời điểm trong Kinh Thánh. 

4. Khoảng cách về lịch sử: Nắm vững các kiến thức về lịch sử trong Kinh Thánh để đánh giá 

đúng các sự kiện và con người trong mỗi thời đại.  

 Đọc Để Áp Dụng. Tôi Phải Làm Gì? 

Cuối cùng, nghiên cứu Kinh Thánh là để áp dụng cho những hiểu biết của bạn. Howard 

Hendricks đưa ra một phương cách tốt để nhắc nhở mọi người áp dụng những gì họ đọc trong 

Kinh Thánh: đọc để thu nhận thông tin, ghi lại để nhớ, áp dụng bằng cách phản ánh ra (hay suy 

nghĩ cách để áp dụng). 

ÁP DỤNG 



Mạnh dạn đầu tư thì giờ cho việc học Kinh Thánh. Lập một kế hoạch cá nhân cho việc nghiên 

cứu Kinh Thánh (có thể phối hợp ít nhất với một người bạn gần nhất). Duy trì điều này cho đến 

khi bạn tập được thói quen dành một giờ đồng hồ mỗi ngày cho Kinh Thánh.  

Thời gian sống với Lời Chúa sẽ định hình thế giới quan của bạn. Bạn sẽ có cái nhìn đúng đắn về 

mọi vấn đề và đủ sức chống lại những cám dỗ của Satan cũng như những mánh khóe của nó kéo 

bạn cách xa Nguồn của Sự sống. Sứ đồ Gia-cơ đã viết, “Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, 

là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng 

giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.” (1:25). 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Thi thiên 19, 119; Ê-phê-sô 6:17; Cô-lô-se 3:16; 2 Ti-mô-thê 2:15; Gia-cơ 1:25.  

 

Phần 3.   Các Câu Hỏi Về Chúa Giê-su Và Đức Thánh Linh  

19. Chúa Giê-su Christ Là Ai? 

Lịch sử ghi lại những nhà lãnh đạo lớn đã để lại sức ảnh hưởng và dấu ấn của họ trên thế 

giới. Chúng ta có thể nói đến: Tổ phụ Đức tin Áp-ra-ham đã khai sinh ra quốc gia Israel. 

Môi-se đã lãnh đạo tuyển dân đem họ ra khỏi Ai-cập đi về miền đất hứa. Alexander đại đế đã 

chinh phục một phần rộng lớn của thế giới chỉ trong vòng mười hai năm. George 

Washington, người lãnh đạo lớn xây dựng nên Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Mahatma Gandhi 

lãnh đạo một trong những quốc gia đông dân nhất trên thế giới giành lại độc lập. Martin 

Luther King Jr. là một người Mỹ gốc Phi - nhà hoạt động dân quyền, một trong những nhà 

lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Mỹ cũng như lịch sử đương đại của phong trào 

bất bạo động. Nelson Mandela được coi là biểu tượng của dân chủ và công bằng xã hội. Tại 

Nam Phi là quê hương của ông, Mandela được đặc biệt kính trọng và được xem là vị cha già 

dân tộc. Và chúng ta cũng có thể liệt kê thêm các nhà lãnh đạo tài năng khác.Tuy nhiên sức 

ảnh hưởng của những nhà lãnh đạo trên đây không thể so sánh với một Con Người nổi bật 

giữa dòng lịch sử nhân loại. Đó là Chúa Giê-su Christ.  

 Những nhà lãnh đạo chuyên nghiệp trong các lĩnh vực tôn giáo, chính trị và những địa hạt 

khác đã cố gắng làm việc trong cả cuộc đời. Tuy nhiên Chúa Giê-su đã hoàn thành sứ mệnh 

của Ngài chỉ trong ba năm ngắn ngủi. Đời sống, sự chết và sự phục sinh của Ngài đã ảnh 

hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp lên hầu hết các dân tộc trên thế giới. Chúng ta hãy nhìn vào 

chính Đấng Christ để học biết làm thế nào mà ảnh hưởng của Ngài lan rộng khắp nơi trên thế 

giới, bất chấp các làn sóng chống đối.  

Hãy bắt đầu với tên (danh xưng) của Ngài. Giê-su có nghĩa là Đức Giê-hô-va cứu chuộc. Và 

Christ hay Đấng Mê-si có nghĩa là Đấng được xức dầu.  

Chỉ cần ghép nối các phần Kinh Thánh khác nhau, chúng ta sẽ có một bức tranh kỳ diệu về 

Chúa Giê-su Christ:  

1. Ngài đã hiện hữu trước khi có thế giới (Giăng 1:1-3; 3:13; Hêb.1:2) 



2. Ngài được sinh ra từ một người nữ đồng trinh vào năm thứ 4 trước Công nguyên (Ê-sai 

7:14; Đa-ni-ên 9:24-26; Lu-ca 1:26-56) 

3. Ngài được sinh ra tại Bethlehem (Mi-chê 5:2; Ma-thi-ơ 2:1)  

4. Ngài lớn lên tại Nazareth, vùng Galilee (Lu-ca 2:39) 

5. Ngài là Đức Chúa Trời, đồng thời cũng là một Con Người (Ma-thi-ơ 16:16; Giăng 8:58) 

6. Ngài đã sống một đời sống vô tội (Ma-thi-ơ 27:4, 19. 24; Lu-ca 23:41; Giăng 18:38) 

7.  Ngài thực hiện nhiều phép lạ (Ma-thi-ơ 9:18-26; 12:9-13) 

8. Ngài làm cho các lời tiên tri được ứng nghiệm (Ê-sai 9:6-7; 53:11; Đa-ni-ên 9:25-26) 

9. Ngài tha thứ tội lỗi cho tội nhân (Mác 2:1-12; Giăng 3)  

10. Ngài chấp nhận sự thờ phượng từ các môn đệ (Ma-thi-ơ 8:2; 9:18; Giăng 9:38)  

11. Ngài bị phản bội, bị bắt, bị đóng đinh trên thập tự giá (Ma-thi-ơ 26-27; Mác 14-15; Lu-ca 

22-23; Giăng 18-19)  

12. Ngài bị chôn trong mộ ba ngày (Ma-thi-ơ 12:40; 28:1; 1 Côr. 15:4)  

13. Ngài đã sống lại từ kẻ chết (1 Côr. 15:3-8)          

14. Ngài đã hiện ra với các môn đồ trong bốn mươi ngày, giảng dạy về nước TRỜI (Công. 

1:3) 

15. Ngài thăng thiên về trời (Công. 1:9) 

16. Ngài hứa với các môn đồ là Đức Thánh Linh sẽ giáng lâm ban quyền năng cho họ để rao 

giảng Phúc âm cho các dân tộc trên toàn thế giới (Ma-thi-ơ 28:18-20; Công. 1:8) 

17. Trong mọi thời đại, những người theo Ngài lớn hơn bất kỳ số lượng tín đồ của một tôn 

giáo nào.  

18. Ngài xác nhận những lời trong Kinh Thánh chỉ về Ngài. Ngài làm ứng nghiệm Cựu Ước 

(Ma-thi-ơ 5:17-18; Lu-ca 24:27; Giăng 10:35) và ban các lời hứa trong Tân Ước (Giăng 

14:26; 16:13)  Kinh Thánh phản ánh về Ngài và những chủ đề khác trở thành Quyển Sách 

bán chạy nhất trong mọi thời đại.   

Các danh xưng của Chúa Giê-su: 

Con Đức Chúa Trời – Giăng 20:30-31; Ga-la-ti 4:4-6 

Cứu Chúa – Phi-líp 3:20; Tít 2:13 

Đấng Mê-si – Ma-thi-ơ 16:16 

Con Người – Đa-ni-ên 7:13; Giăng 5:27 

Ta là Đấng Tự Hữu và Hằng Hữu – Xuất. 3:14; Giăng 8:58 



Đấng Thánh – Thi. 16:10; Công. 3:14  

 

ÁP DỤNG             

Như đã trình bày trên đây, chúng ta thấy rằng trong lịch sử loài người không ai có thể so sánh 

với Chúa Giê-su. Ngài không chỉ là trái tim của Cơ đốc giáo, mà còn là trung tâm của mọi 

đời sống. Chúng ta học Kinh Thánh để nhìn biết về đời sống, chức vụ, sự giảng dạy, sự chết 

và sự phục sinh của Chúa Giê-su. Càng hiểu biết về Chúa Giê-su, đời sống mỗi chúng ta sẽ 

được biến đổi và trở nên tốt hơn.  

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Công. 2:36-38; 4:9-12; Rô-ma 1:4; 5:1, 11; 1 Côr. 1:9, 30; 6:11; 8:6; 2 Côr. 1:9; 13:14; Ê-

phê-sô 1:17; 2:6; Phi-líp 2:5-11; Khải. 1:5; 8; 21:6; 22:13.    

20.  Chúa Giê-su Là Đức Chúa Trời Và Ngài Cũng Là Một Con Người? 

Nếu có một điều đúng về người Mỹ, đó là chúng ta thích đi xem phim. Nhưng giữa các bộ phim 

truyền hình lãng mạn, phim kinh dị và phim hành động, có một loại phim mà thương hiệu đặc 

biệt của nó luôn có mặt trong kỹ nghệ điện ảnh.  

Theo các phòng vé, phim Marvel Comics (Truyện tranh kỳ diệu vui nhộn) là một thành công lớn 

trong những ngày này. Mỗi lần được phát hành, nó sẽ thu về hàng trăm triệu đô la! 

Nhưng tại sao phim dựa trên truyện tranh lại được ưa chuộng đến như thế? Điều gì làm cho hàng 

triệu người phát điên lên và đổ xô đến rạp để xem nó cho được? 

Đây là lý do: phim dựa trên truyện tranh nắm bắt trí tưởng tượng của chúng ta. Các nhà sản xuất 

làm điều này bằng cách xây dựng một cốt truyện xung quanh hai nhân vật chính: nhân vật phản 

diện và nhân vật chính. Nhân vật phản diện (đại diện cho điều ác) thường được xây dựng bởi sự 

tức giận, ghen tuông, hoặc ham muốn có nhiều quyền lực hơn (tất cả các đặc tính khác có thể 

liên quan). Nhân vật chính (đại diện cho điều tốt) thường là một người bình thường, phải trải một 

số tai nạn kỳ lạ, được trao các quyền lực đáng kinh ngạc và trở thành siêu anh hùng.  

Khi trận chiến giữa thiện và ác diễn ra, cuối cùng siêu anh hùng sẽ giải cứu được những người bị 

nạn và chính nghĩa sẽ chiến thắng. Đây là thông điệp đến với chúng ta cách tự nhiên: Cái tốt luôn 

luôn chiến thắng cái ác. Thông điệp này rõ ràng được ghi lại trong thể loại phim siêu anh hùng. 

Tuy nhiên, không giống như những truyện tranh được viết thành phim, câu chuyện của một thợ 

mộc bình thường là người đã thực hiện nhiều phép lạ cách đây hơn hai mươi thế kỷ là sự thật 

hoàn toàn. Trong lăng kính của Cơ đốc giáo, Chúa Giê-su vĩ đại hơn nhiều so với bất kỳ anh 

hùng truyện tranh hư cấu nào. Ngài không chỉ là một con người đầy trọn, nhưng đồng thời cũng 

là Đức Chúa Trời quyền năng. Chúa Giê-su là TRỜI-Người (Đấng Thần-Nhân). Là Đấng Thần-

Nhân, Ngài là một Con người hoàn hảo đánh bại quyền lực của tội lỗi và sự chết tại thập tự giá 

(Hêb. 10:1-19; 1 Phi-e-rơ 2:21) - một chiến thắng khải hoàn mà chỉ có Chúa Giê-su mới làm 

được.   



Hãy nhìn vào những khả năng siêu việt của Chúa Giê-su Christ, hy vọng chúng ta sẽ khám phá 

thêm lên về Đấng Thần-Nhân. Bốn yếu tố sau đây sẽ giúp đỡ chúng ta biết nhiều hơn về Ngài. 

1. Chrits có hai bản chất và ý muốn riêng biệt: Thần linh và Con người. 

2. Không có sự hòa trộn giữa hai bản chất hoặc ý chí trong Chúa Giê-su. 

3. Cả hai bản tánh của Christ đều cần thiết cho sự cứu rỗi nhân loại. Là con người, Chúa Giê-su 

là của lễ hy sinh hoàn hảo (Rô-ma 3:25). Là Đức Chúa Trời Ngài trở thành thầy tế lễ thượng 

phẩm của chúng ta (Hêb. 7:26). 

4. Chúa Giê-su mãi mãi là Ngôi thứ hai của Đức Chúa Trời ba Ngôi hiệp một với hai bản tính 

được thể hiện hoàn hảo trong bản chất đời đời của Ngài. 

Về căn bản, tính chất thứ hai (con người) là một bổ sung cho thân vị của Chúa Giê-su, chứ không 

phải là một phép trừ đi tính cách thần linh của Ngài. Tương tự như thế thân thể của Chúa Giê-su 

bao gồm cả hai thuộc tính: thần tính và nhân tính, trong khi tâm trí của Chúa Giê-su biểu lộ một 

ý chí của thần linh (Giăng 2:18-19) cũng như ý chí con người (Ma-thi-ơ 26:39).  

Để trở thành con người, Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời đã tình nguyện từ bỏ địa vị vinh 

hiển của Ngài trên thiên đàng. Ngài chọn để sống và chết thay cho tội lỗi của toàn thể nhân loại 

như một con người vô tội (Rô-ma 1:3; 2 Côr. 8:9; 1 Ti-mô-thê 3:16). Do đó, mỗi khi Đấng Christ 

sử dụng thuộc tính thần linh hay con người, trước hết Ngài làm điều đó  từ  hai thuộc tính sẵn có 

của Ngài. Nếu cả hai bản chất kết hợp lại với nhau, thì con người sẽ trở thành đời đời và thần 

linh sẽ trở nên bị giới hạn về thời gian. Điều này sẽ là một sự mâu thuẫn vì Đức Chúa Trời không 

thể hoán chuyển thành con người và ngược lại. Do đó, khi Chúa Giê-su trở thành con người, 

Ngài không làm giảm bớt thần tính hay ý chí vô hạn siêu việt của Ngài.   

Đây là một phương cách cần thiết để Chúa Giê-su có thể cứu chúng ta. Kinh Thánh xác định: 

“Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giê-su cũng có phần vào đó, 

hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, lại cho giải thoát 

mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời.” (Hêb. 2:14-15) 

Một số người với đầu óc phê phán cho rằng có sự mâu thuẫn giữa hai bản chất thần tính và nhân 

tính trong cùng một thời điểm. Nhưng thực ra không mâu thuẫn vì hai bản chất của Chúa Giê-su 

không phải là một và dĩ nhiên không giống nhau. Giống như một cái gậy có hai đầu không giống 

nhau, Chúa Giê-su có hai bản chất TRỜI và Người trong cùng một thân vị - không có sự mâu 

thuẫn.  

Chúa Giê-su: Đấng Thần-Nhân 

 Thần tính của Christ 

Trước khi hiện thân thành người: Chúa Giê-su hiện hữu trước khi vũ trụ và con người được tạo 

dựng. Ngài đến từ Đức Chúa Trời và bày tỏ cho Ni-cô-đem điều này (Giăng 3:13; Xem Giăng 

1:3; Cô-lô-se 1:16; Hêb. 1:2) 

Thần tính: Đây là thuộc tính thần thượng của Chúa Giê-su. Ngài là Đức Chúa Trời đầy trọn 

(Thi. 110, Giăng 10:30-33; Cô-lô-se 2:9) 



Nhân tính của Christ 

Sự nhập thể: Chúa Giê-su đến trần gian trong hình dạng của một bé trai (Lu-ca 2; Ga-la-ti 4:4; 

Hêb. 2:14)   

Bản chất Con người: Chúa Giê-su là Ngôi thứ hai trog ba Ngôi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt ở 

giữa chúng ta (Giăng 1:14). Đây là thuộc tính thứ hai của Chúa Giê-su. Ngài là mộ Con người 

đầy trọn.  

Đấng Thần-Nhân 

Đấng Thần-Nhân tồn tại trong thân vị của Chúa Giê-su Christ. Hai bản chất TRỜI –Người hiệp 

nhất hoàn hảo trong Christ. Tuy nhiên điều này cũng có nghĩa Chúa Giê-su có hai thuộc tính 

riêng biệt, và hai thuộc tính này thống nhất hoàn toàn. 

 

ÁP DỤNG 

Phao-lô viết, “Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em 

mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu.” (2 Côr. 8:9). Điều 

kỳ diệu là khi chúng ta biết rằng Chúa Giê-su đến trần gian không phải để được con người phục 

vụ, nhưng Ngài đến để phục vụ con người (Ma-thi-ơ 20:28). Ngài đã hạ mình xuống khiêm 

nhường cho đến chết, và thậm chí chết trên cây thập tự (Phi-líp 2:8; Hêb. 12:2).  Chúng ta có thể 

nối kết với Chúa Giê-su vì Ngài là một Con người, đồng thời cũng có thể thờ phượng Ngài vì 

Ngài là Đức Chúa Trời.  

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Giăng 10:30-33; Ga-la-ti 4:4; Phi-líp 2:7-8; Cô-lô-se 2:9; 1 Ti-mô-thê 3:16; Hêb. 2:14-15  

21.  Tại Sao Chúa Giê-su Phải Chịu Chết? 

Bộ phim Sự Thống Khổ Của Đấng Christ (The Passion of the Christ) của Mel Gibson đã gây sốc 

hàng triệu người trên thế giới. Những cảnh tượng bi thương khi Chúa chúng ta phải chết trên 

thập tự giá làm cho nhiều người rơi lệ. Tại sao Đức Chúa Trời không chọn một phương cách 

khác nhẹ nhàng hơn để cứu rỗi con người? Có cách nào tốt hơn để nhân loại nhận được sự cứu 

chuộc mà không cần Chúa Giê-su phải chịu chết đầy sỉ nhục và đau đớn?  

Câu trả lời là không có bất kỳ một phương cách nào khác. Sứ đồ Phi-e-rơ viết, “Ngài gánh tội lỗi 

chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho 

sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh.” (1 Phi. 2:23). 

Trước giả thư tín Hê-bơ-rơ giải thích rằng, “Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần rồi. Nhưng hiện nay 

đến cuối cùng các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi.” 

(Hêb. 9:26; Xem 5:7-10; 9:28) 

Chúa Giê-su đến trần gian để chịu chết vì tội lỗi của toàn nhân loại. Hành động này là cần thiết, 

vì Đức Chúa Trời là thánh và trọn vẹn (Ma-thi-ơ 5:48), Ngài không thể dung chịu tội lỗi trong sự 

hiện diện của Ngài. “Mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái 



ngược.” (Ha-ba-cúc 1:13). Các thiên sứ ca ngợi khi đứng trong hiện diện Ngài, “Thánh thay, 

thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân!” (Ê-sai 6:3) 

Ngoài ra, tội lỗi phải bị trừng phạt. “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết.” (Rô-ma 6:23). Tội lỗi đã 

khiến chúng ta bị phân cách với Đức Chúa Trời. Chúng ta phải trả giá cho tội lỗi của mình. Có 

hai sự lựa chọn ở đây: chúng ta phải đền tội hoặc là một người khác đứng ra đền tội thay cho 

chúng ta. Tuy nhiên mọi người đều là tội nhân nên không ai có đủ tư cách để trả giá đền tội thay 

chúng ta. Đức Chúa Trời chỉ chấp nhận người vô tội thay thế cho người có tội. Chỉ duy nhất 

Chúa Giê-su Christ là một người vô tội có thể làm điều đó và thỏa mãn đòi hỏi của Đức Chúa 

Trời. “Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi của toàn thể nhân loại chịu chết một lần, là Đấng công 

bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời.” (1 Phi-e-rơ 3:18; 

Đọc thêm Hêb. 4:15; 1 Giăng 3:5). 

Ngoài ra, Chúa Giê-su không chỉ là một con người hoàn hảo, vô tội nhưng Ngài còn là Đức Chúa 

Trời. Vì vậy Ngài là Đấng Thần – nhân có thể làm chiếc cầu nối trung gian giữa TRỜI và người. 

Chúa Giê-su là Đấng Trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người, Ngài có thể làm cho con 

người được phục hòa với TRỜI. “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở 

giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-su Christ, là người.” (1 Ti-mô-thê 2:5).  

Phao-lô đã diễn tả lẽ thật này trong Rô-ma 5:12-21. 

“Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự 

chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội 
 Vì, trước khi chưa có luật pháp, tội lỗi đã có trong thế gian, song chưa có luật pháp, thì cũng 

không kể là tội lỗi.  Nhưng từ A-đam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng 

phạm tội giống như tội của A-đam, là người làm hình bóng của Đấng phải đến.  Song tội lỗi 

chẳng phải như sự ban cho của ân điển. Vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều 

phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người 

là Đức Chúa Giê-su Christ, chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào!  Lại sự ban 

cho nầy chẳng phải như việc xảy đến bởi một người phạm tội đâu: Sự phán xét bởi chỉ một tội 

mà làm nên đoán phạt; nhưng sự ban cho của ân điển thì sau nhiều tội rồi, dẫn đến sự xưng công 

bình. Vả, nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ 

nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Giê-su 

Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào! 
 Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thể nào, thì bởi chỉ một 

việc công bình mà sự xưng công bình, là sự ban sự sống, cũng rải khắp cho mọi người thể ấy.  

Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì 

cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình. 
 Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển 

lại càng dư dật hơn nữa, hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị 

bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Giê-su Christ, là Chúa 

chúng ta.” 

Chỉ duy nhất Chúa Giê-su có đủ tư cách để thanh toán món nợ tội lỗi của chúng ta với Đức Chúa 

Trời. “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,  và họ nhờ ân 

điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa 



Giê-su Christ.” (Rô-ma 3:23-24). Phao-lô cũng giải thích thêm, “Đức Chúa Trời đã làm cho 

Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được 

trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” (2 Côr. 5:21). Sứ đồ Giăng viết, “Đức Chúa Giê-su 

Christ, tức là Đấng công bình.  Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì 

tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa.” (1 Giăng 2:1-2)   

ÁP DỤNG 

Không có bất kỳ một con đường nào khác có thể thay thế cho sự chết của Chúa Giê-su trên thập 

giá để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Phao-lô khẳng định, “Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ 

anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh 

thánh.” (1 Côr. 15:3). Chúa Giê-su đã chọn cái chết trên cây thập tự để cứu chúng ta. Không 

những vì chúng ta Ngài chết mà còn vì tội lỗi của toàn thể nhân loại. Sứ đồ Giăng diễn tả tình 

yêu thương của Cha thiên thượng dành cho chúng ta, “Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng 

ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta 

thật là con cái Ngài.” (1 Giăng 3:1) 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Rô-ma 3:20-23; 2 Côr. 5:21; 1 Tim. 2:5; 1 Phi-e-rơ 2:24; 3:18  

22. Làm Thế Nào Chúng Ta Biết Chúa Giê-su Sống Lại Từ Cõi Chết? 

Một số người hồ nghi cho rằng: Có lẽ Chúa Giê-su đã không chết? Hoặc nếu Ngài đã chết, 

Ngài đã không sống lại? 

Có một số suy đoán thông thường về sự phục sinh của Đấng Christ. Nhiều người Hồi giáo tin 

rằng Chúa Giê-su đã không chết trên thập tự giá, nhưng một người khác là Judas đã thay thế 

chỗ của Ngài (theo Sura 4:157). Trong khi đó nhiều người khác cho rằng Chúa Giê-su đã 

chết, nhưng Ngài đã không sống lại. Có một số lời giải thích khác nhau về ngôi mộ trống như 

sau: (1) Một ai đó đã đánh cắp xác của Chúa Giê-su. (2) Các môn đồ bị ảo giác. (3) Đó là 

một trường hợp nhận dạng sai lầm. (4) Các môn đồ đã đến sai ngôi mộ, họ đến một ngôi mộ 

khác. 

Bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ thấu đáo về những bằng chứng sau đây chứng minh sự chết và 

sự phục sinh của Christ. 

Chúa Giê-su đã chết trong thân xác vật lý. 

1. Hệ quả tất yếu của sự đóng đinh sẽ dẫn tới cái chết. Chúa Giê-su đã bị đóng đinh trên thập 

tự giá từ lúc 9 giờ sáng cho đến trước khi mặt trời lặn (Mác 15:25). Ngài bị chảy máu từ tay 

và chân bị thương cũng như từ những mũi gai đâm thấu qua đầu. Hơn nữa, sự đóng đinh đòi 

hỏi rằng Ngài phải liên tục rướn mình lên để thở, do đó gây ra nhiều đau đớn hơn từ các dấu 

đinh. Không làm như vậy có nghĩa là cuối cùng Ngài cũng sẽ chết vì ngạt thở. 

2. Kinh Thánh xác nhận về sự chết của Chúa, “Đức Chúa Giê-su bèn kêu lớn rằng: Hỡi Cha, 

tôi giao linh hồn lại trong tay Cha! Ngài vừa nói xong thì tắt hơi.” (Lu-ca 23:46; Ma-thi-ơ 

27:45-50) 



3. Hành động của quân lính đâm xuyên qua hông Chúa Giê-su với ngọn giáo là bằng chứng 

cho thấy Ngài đã chết trước khi bị đâm. Điều này là do "máu và nước" chảy ra (Giăng 

19:34), đó là bằng chứng y khoa (tràn dịch ngoài tim) chứng minh rằng Chúa Giê-su thực sự 

đã chết (Giăng 19:33). Nhưng nếu điều đó là không đủ thì ngọn giáo đâm thấu trái tim của 

Chúa Giê-su cũng sẽ kết liễu Ngài!  

4. Các chuyên gia của đế quốc La-mã phụ trách việc xử tử Chúa Giê-su công bố Ngài đã 

chết. Họ được thuyết phục rằng Ngài đã chết, nên không cần đánh gãy ống chân Ngài - đó là 

một hành động thông thường để tăng nhanh tốc độ chết bằng cách khiến người bị đóng đinh 

không còn có thể nâng mình lên để thở (Giăng 19:33).  

5. Phi-lát kiểm tra cẩn thận để chắc chắn rằng Chúa Giê-su đã chết trước khi giao thi thể 

Ngài cho Giô-sép mang đi chôn. “Phi-lát lấy làm lạ về Ngài chết mau như vậy, bèn đòi thầy 

đội đến mà hỏi thử Ngài chết đã lâu chưa. Vừa nghe tin thầy đội trình, thì giao xác cho Giô-

sép.”  (Mác 15:44-45) 

6. Chúa Giê-su được bọc trong khoảng 75 pound vải và hương liệu tẩm xác, được đặt trong 

một ngôi mộ trong ba ngày (Ma-thi-ơ 27:60; Giăng 19:39-40). Nếu khi đặt vào mộ Ngài chưa 

chết, thì Ngài cũng sẽ chết trong ba ngày tiếp theo vì không có đồ ăn, nước uống và phương 

tiện điều trị y khoa thích hợp trong ngôi mộ đã niêm phong.  

7. Các tác giả Cơ đốc đầu tiên đã xác nhận Chúa Giê-su chết trên thập tự giá. Polycarp là 

người học trò của sứ đồ Giăng đã viết, “Chúa Giê-su Christ đã vì tội lỗi chúng ta mà phải 

chịu khổ hình cho đến chết.” Ignatius (30-107 sau Công nguyên) là bằng hữu của Polycarp 

xác nhận, “Chúa Giê-su thực sự trải qua khổ hình, đã chết và sống lại.” Josephus, một sử gia 

Do-thái lúc bấy giờ cũng xác nhận, “Phi-lát đã thuận theo đề nghị của những người lãnh đạo 

tôn giáo, đã đóng đinh Chúa Giê-su trên cây thập tự, và Ngài đã chết.” 

Chúa Giê-su đã sống lại từ cõi chết. 

Chúng ta không chỉ có về những bằng chứng Chúa Giê-su đã chết, mà còn có các chứng cớ 

về sự phục sinh của Ngài sau đây: 

1. Ngôi một chôn Chúa Giê-su đã thành ngôi một trống, tấm vải liệm thân xác Ngài cũng bị 

bỏ lại trong mộ (Giăng 20:1-10). 

2. Năm trăm người đã nhìn thấy Chúa phục sinh hiện ra với họ (1 Côr. 15:6). 

3. Chúa Giê-su đã được nhìn thấy trong mười hai trường hợp riêng biệt từ những người khác 

nhau, trong những tình huống khác nhau. Một số người nữ, và một số người nam đã gặp 

Chúa phục sinh. Có những nhóm nhỏ và cũng có cả một đám đông đã nhìn thấy Chúa. Một 

số người thấy Chúa ở thành phố, trong khi một số khác thấy Ngài ở vùng quê. Một số môn 

đồ nhìn thấy Chúa, trong khi một số khác chưa phải là môn đồ.  

4. Chúa Giê-su đã hiện ra với những người chưa tin và các anh em của Ngài (Giăng 7:5; 1 

Côr. 15:7). Ngài cũng hiện ra với Sau-lơ – một ngưởi Pha-ri-si (Công. 9). 



5. Chúa Giê-su hiện ra với Thô-ma, một môn đồ đa nghi và thuyết phục người này (Giăng 

20:26-29). 

6. Sau khi phục sinh Chúa Giê-su dạy cho các môn đồ về nước Đức Chúa Trời trong bốn 

mươi ngày (Công. 1:3). 

7. Chúa Giê-su bày tỏ cho các môn đồ bằng chứng về sự phục sinh của Ngài, cho phép Thô-

ma chạm vào tay và sườn của Ngài (Giăng 20:27). Ngài cũng cho phép các môn đồ chạm đến 

thân thể vật lý bằng xương bằng thịt của Ngài (Lu-ca 24:39). 

8. Chúa Giê-su biến các môn đệ từ chỗ sợ hãi, phân tán, hoài nghi thành những nhà truyền 

giáo của thế giới gần như chỉ qua một đêm. Điều này giống như kết quả từ sự hiện ra của 

Ngài với họ sau phục sinh. 

9. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, hàng ngàn người đã qui đạo sau khi các sứ đồ rao 

giảng về sự phục sinh của Chúa Giê-su (Công. 2-4).  

10. Một số lượng lớn các thầy tế lễ của Do-thái giáo cũng qui đạo cùng với làn sóng qui đạo 

của hàng ngàn người đương thời (Công. 6:7). 

ÁP DỤNG 

Điều hiển nhiên là không thể phủ nhận về sự phục sinh của Christ. Sự vui mừng và phước 

hạnh của chúng ta là biết Ngài đã đến để chết vì tội lỗi của toàn thể nhân loại. Và Ngài đã 

đánh bại tội lỗi qua sự phục sinh. Chúng ta đầy lòng hy vọng khi đọc lời này của sứ đồ Phao-

lô viết, “Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giê-su sống lại từ trong kẻ chết ở 

trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giê-su Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ 

nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống.” (Rô-

ma 8:11) 

KINH THÁNH THAM KHẢO   

Ma-thi-ơ 27-28; Mác 15-16; Lu-ca 22-24; Giăng 19:21; 1 Côr. 15 

23.  Chúa Giê-su Đi Đâu Sau Khi Chết Và Trước Khi Phục Sinh?  

Kinh Thánh không trình bày rõ ràng về câu hỏi trên đây. Vì thế chúng ta cũng không có nhiều 

hiểu biết về vị trí Chúa ở đâu sau khi Giô-sép đặt thân xác Ngài trong mồ niêm phong ba ngày. 

Nhiều suy đoán và giả thuyết được đưa ra để chứng minh cho quan điểm của từng nhóm người.    

Một quan điểm phổ biến (quan điểm thứ nhất) là Chúa Giê-su đã đi vào địa ngục (hell) trong 

khoảng thời gian ba ngày thân xác Ngài bị niêm phong trong mộ. Điều này dựa vào các câu Kinh 

Thánh sau: 

1. “Ngài chẳng bị để nơi Âm phủ (Hades, Hell) –điều này được giải thích là Ngài đã vào Âm phủ 

rồi sau đó thoát ra, và xác thịt Ngài chẳng thấy sự hư nát.” (Công. 2:31), tuy nhiên Ngài đã sống 

lại sau đó. 

2. Phi-e-rơ nói rằng Chúa Giê-su đã rao giảng cho “các linh hồn bị tù.” (1 Phi. 3:19). Câu này 

được suy diễn là Ngài đã vào địa ngục để rao giảng. 



3. Sứ đồ Phao-lô viết trong Ê-phê-sô 4:8-9, “Vậy nên có chép rằng: 

Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàn kẻ phu tù, 

Và ban các ơn cho loài người. 
 Vả, những chữ “Ngài đã lên” có nghĩa gì, há chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền 

thấp ở dưới đất sao?” Trong thời điểm lúc bấy giờ một số tín nhân cho rằng Chúa Giê-su mang 

tất cả các linh hồn của những tín hữu đã chết từ vị trí của họ trong Sheol (lấy từ “Sheol” và gán 

cho nghĩa là địa ngục) và đưa họ lên thiên đường với Ngài bởi vì họ đã phải chờ đợi sự chết và 

sự sống lại của Ngài trước khi họ có thể vào thiên đàng. “Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ 

chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ.” (1 Côr. 15:20) 

4. Bài tín điều các sứ đồ tuyên bố rằng: Chúa Giê-su đã xuống Âm phủ. 

5. Một số tín nhân cho rằng không ai được vào thiên đàng cho tới khi Chúa Giê-su đã chết, sống 

lại và thăng thiên (1 Côr. 15:20; Giăng 14:3)  

6. Phong trào Lời – Đức Tin đã thêm sự giảng dạy không chính thống vào quan điểm này. Họ 

cho rằng Chúa Giê-su đã đánh bại Satan trong địa ngục, và sau đó Ngài đã được tái sinh thêm lần 

nữa.  

Nhiều học giả Kinh Thánh tin rằng khi Chúa Giê-su chết trên thập tự giá thì thần linh (spirit) của 

Ngài đã lên thẳng trên thiên đàng ở với Đức Chúa Cha trong ba ngày trước khi Ngài phục sinh và 

trở về trái đất (quan điểm thứ hai). Nhóm này dựa vào các câu Kinh Thánh sau:  

1. “Đức Chúa Giê-su bèn kêu lớn rằng: Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha! Ngài vừa 

nói xong thì tắt hơi.” (Lu-ca 23:36). Như vậy linh hồn của Chúa Giê-su đã về với Cha sau khi 

Ngài chết trên thập tự giá.  

2. Chúa Giê-su nói với tên cướp khi Ngài bị treo lên thập tự giá, “Quả thật, ta nói cùng ngươi, 

hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.” (Lu-ca 23:43). Điều này được giải thích là 

Chúa Giê-su đã về thiên đàng (Ba-ra-đi) sau khi Ngài chết trên cây thập tự. Họ cũng giải thích 

Ba-ra-đi ở đây là từng trời thứ ba khi đối chiếu với lời của Phao-lô: “Tôi biết một người trong 

Đấng Christ, cách mười bốn năm trước, đã được đem lên đến từng trời thứ ba (hoặc trong thân 

thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết).” (2 Côr. 12:2)   

3. Trong Cựu Ước Hê-nóc đã được cất lên trời và không phải trải qua sự chết (Sáng thế ký 5:4; 

Hêb. 11:5). 

4. Ê-li cũng được cất lên trời tương tự như Hê-nóc (2 Các vua 2:1).   

Khi nhìn vào quan điểm thứ nhất, chúng ta có thể thấy: 

1. “Các miền thấp ở dưới đất” (Ê-phê-sô 4:9) không ám chỉ đến địa ngục (khác với bên dưới đất 

trong Phi-líp 2:10) nhưng đến ngôi mộ nơi thân thể của Chúa Giê-su bị niêm phong.  

2. Bài tín điều các sứ đồ không được viết ra từ sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Trong phiên bản 

đầu tiên của bài này không có cụm từ “Ngài xuống âm phủ….”  



3. Từ địa ngục (hell) không phải là cách dịch chính xác của từ "mồ mã (grave)" được sử dụng 

trong Thi thiên 16:10-11 và Công vụ 2:31. Chúng ta tham chiếu thêm bản Kinh Thánh Tiếng 

Anh EHV. 

“Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong mồ mã (Bản KT Tiếng Việt dịch chỗ này là âm phủ) 

Cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát.” (Thi. 16:10) 

“Because you will not abandon my life to the grave. You will not let your favored one see 

decay.” Psalms 16:10 (Evangelical Heritage Version. EHV) 

“Ngài chẳng bị để nơi mồ mã (Bản KT Tiếng Việt dịch chỗ này là âm phủ), và xác thịt Ngài 

chẳng thấy sự hư nát.” (Công vụ 2:31)  

“He saw what was coming and spoke about the resurrection of Christ, saying that he was neither 

abandoned to the grave nor did his flesh see decay.” (Acts 2:31 EHV) 

Phi-e-rơ dùng câu này để công bố sự phục sinh của Christ từ mồ mã (Sheol), chứ không nói rằng 

thần linh của Chúa đã đi vào địa ngục (hell). 

4. Khi Phao-lô viết, “Vậy nên có chép rằng: Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàn kẻ phu tù,” (Ê-

phê-sô 4:8), ông có thể không hàm ý đến việc đưa các linh hồn về thiên đàng vì các tín hữu 

không phải là những kẻ phu tù. Vị sứ đồ đang đề cập tới Đấng Christ đánh bại ma quỉ (Đọc Cô-

lô-se 2 và Hê-bơ-rơ 2) và công bố sự chiến thắng của Ngài trên các thế lực thù nghịch qua quyền 

năng phục sinh.  

5. Chúa Giê-su đã đánh bại Satan qua sự chết (Hêb. 2:14) và qua sự phục sinh (Rô-ma 4:25) chứ 

không phải là đánh bại Satan trong địa ngục. Trước giờ chịu khổ hình trên thập tự giá, Chúa Giê-

su phán, “Hiện bây giờ, có sự phán xét thế gian nầy, và hiện nay vua chúa của thế gian nầy phải 

bị xua đuổi.” (Giăng 12:31). Và rồi khi bị treo lên thập tự giá Ngài công bố, “Mọi sự đã hoàn 

tất.” (Giăng 19:30; Hêb. 1:3) 

6. “Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ.” 

(1 Côr. 15:20). Điều này có nghĩa không ai có thể nhận lấy một thân thể phục sinh rồi vào thiên 

đàng cho đến khi Đấng Christ đã phục sinh. Nhưng điều này không có nghĩa là tâm linh (spirit) 

của con người không thể vào thiên đàng trước sự phục sinh của Christ. Xét cho cùng, Đấng 

Christ là Chiên con bị giết từ buổi sáng thế (Khải. 13:8; Ê-phê-sô 1:4). Trong chương trình của 

Đức Chúa Trời sự cứu rỗi là một sự kiện đã được hoàn tất ngay cả trước khi Chúa Giê-su chưa 

phải chịu chết, bởi vì “TRỜI biết sự cuối cùng từ buổi đầu tiên.” (Ê-sai 46:10) 

7. Phi-e-rơ viết rằng Chúa Giê-su rao giảng cho các linh hồn bị cầm tù không có nghĩa là việc rao 

giảng này xảy ra giữa sự chết và sự phục sinh của Chúa. Ngữ cảnh của câu này là, “Vả, Đấng 

Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn 



chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh 

hồn thì được sống (phục sinh).  Ấy bởi đồng một linh hồn đó, Ngài đi giảng cho các linh hồn bị 

tù, tức là kẻ bội nghịch thuở trước, về thời kỳ Nô-ê…” (1 Phi-e-rơ 3:18-20). Kinh văn ở đây nói 

rõ ràng là sau khi Ngài được "sống” (phục sinh), Ngài rao giảng cho “các linh hồn bị tù, tức là kẻ 

bội nghịch thuở trước.” Khi Phi-e-rơ viết những lời này có thể ông muốn nói đến sự chiến thắng 

của Chúa Giê-su trên quyền lực của ma quỉ (Ê-phê-sô 4:8; Cô-lô-se 2:15) 

 

ÁP DỤNG 

Không ai biết chắc chắn Chúa Giê-su đi đâu trong khoảng thời gian giữa sự chết và sự phục sinh. 

Nhưng có một điều rõ ràng: Chúa Giê-su đã phá hủy quyền lực của tội lỗi và sự chết. Phao-lô 

khẳng định, “Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng 

chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.” (Cô-lô-se 2:15) 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Lu-ca 23:42-43; Giăng 20:17; 1 Phi-e-rơ 3:18-20 

24. Thân Thể Chúa Giê-su Như Thế Nào Sau Khi Ngài Phục Sinh?  

Không ai tránh khỏi cái chết. Tuy nhiên Cơ đốc nhân không sợ chết, bởi vì sự chết mang đến sự 

sống mới. Một ngày trong tương lai tất cả những người thuộc về Christ sẽ nhận được thân thể 

phục sinh khi được cất lên không trung gặp Chúa. Đây sẽ là loại thân thể tương tự như Chúa Giê-

su có sau khi Ngài phục sinh.  Phao-lô viết, “Nhưng chúng ta là công dân trên Đức Chúa Trời; ấy 

là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Giê-su Christ, Ngài sẽ biến hóa 

thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để 

phục muôn vật.” (Phi-líp 3:20-21) 

Thân thể Chúa Giê-su chết trên thập tự giá là cùng một thân thể và xương được phục sinh sau đó. 

Nếu thân thể chết không sống lại, thì không có sự sống lại. Và nếu không có sự sống lại, khi đó 

cũng không có sự cứu rỗi. Sứ đồ Phao-lô nói về điều này, “Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống 

lại, thì Đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình.” (1 Côr. 15:17). Nhưng 

Đấng Christ đã sống lại. Chúng ta hãy đọc các phần Kinh Thánh sau: 

1. Chúa Giê-su nói về thân thể phục sinh của Ngài là cùng một thân thể khi Ngài chịu chết: “Hãy 

phá đền thờ nầy đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại!”  (Giăng 2:19). Sứ đồ Giăng ghi chú thêm, 

“Ngài nói về đền thờ của thân thể mình.” (Giăng 2:21). 

2. Khi nói đến cùng chung một thân thể khi bị đóng đinh và sau khi phục sinh, Chúa Giê-su phán 

với các môn đồ, “Hãy xem tay chân ta: Thật chính ta. Hãy rờ đến ta, và hãy xem; thần thì không 

có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có.”  (Lu-ca 24:39)    



3. Sứ đồ Phao-lô nói về hiệu quả của sự phục sinh, đó là Thánh Linh của Chúa Giê-su sẽ “khiến 

thân thể hay chết của anh em lại sống.” (Rô-ma 8:11). Thân thể phục sinh của Chúa Giê-su 

không phải là một thân thể khác được thay thế. Ngài trải nghiệm sự phục sinh từ một thân thể đã 

chết trước đó.  

4. Chúa Giê-su chứng minh thân thể của Ngài là một thân thể vật lý bằng cách cho phép các môn 

đồ chạm vào Ngài (Ma-thi-ơ 28:9; Giăng 20:27) 

5. Chúa Giê-su cũng ăn giống như trước khi Ngài chịu chết (Lu-ca 24:41- 43; Công. 10:41) 

6. Chúa Giê-su chứng minh cho các môn đồ biết thân thể phục sinh của Ngài cũng chính là thân 

thể Ngài có trước đây (Lu-ca 24:40; Giăng 20:27) 

Như vậy Cứu Chúa của chúng ta đã bày tỏ cho các môn đồ thấy rằng thân thể phục sinh của Ngài 

chính là thân thể của Ngài trước khi chết trên thập tự giá. Dĩ nhiên Chúa Giê-su đã làm những 

việc siêu nhiên sau khi Ngài phục sinh như Ngài có thể bước vào bên trong một căn phòng đã 

khóa kín (Giăng 20:19) nhưng điều này không chứng minh rằng thân thể phục sinh của Ngài 

khác với thân thể mà trước đây Ngài đã từng bước đi trên mặt nước (Giăng 6:16-21). Sau sự 

phục sinh Ngài có thể hiện ra và biến mất cách nhanh chóng, và Phi-líp cũng trải nghiệm điều 

tương tự trong thân thể tự nhiên của ông trên hành trình truyền giáo (Công vụ 8:39-40). 

Điều chắc chắn là thân thể phục sinh của Chúa Giê-su đã được thay đổi thành một thân thể bất tử 

(1 Côr. 15:53), nhưng nó không được thay đổi thành một thân thể vô hình phi vật chất. Khi Phao-

lô nói rằng thân thể phục sinh là một thân thể thuộc linh được biến hóa, ông hàm ý đó là một 

thân thể vật lý-thuộc linh cao hơn. Vị sứ đồ cũng đề cập đến “một thứ ăn thuộc linh, uống một 

thứ uống thuộc linh.” và “một hòn đá thuộc linh.” (1 Côr. 10:3-4). Trong ý nghĩa tương tự, Kinh 

Thánh là một quyển sách thuộc linh, nhưng nó không phải là phi vật chất. Cũng giống như vậy 

thân thể phục sinh của Chúa Giê-su là một thân thể vật lý-thuộc linh cao hơn, thân thể này là 

thân thể đã chết trên cây thập tự.   

ÁP DỤNG 

Chúa Giê-su đã ban lời hứa cho người theo Ngài, “vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống.” (Giăng 

14:19). Là Cơ đốc nhân, niềm hy vọng của chúng ta là hiệp nhất với Christ trong thân thể phục 

sinh của Ngài. Phao-lô viết, “Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể 

vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật.” (Phi-líp 3:21). Chúng ta tiếp tục 

trông đợi sự tái lâm của Christ và biết trước rằng chúng ta sẽ nhận được một thân thể phục sinh. 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Công. 1:11; 1 Côr. 1:7; 15:35-58; Phi-líp 3:20-21 

25. Chúa Giê-su Là Con Đường Duy Nhất Để Đến Với Đức Chúa Trời? 

 

Thật buồn cười là những người tuyên bố họ có tinh thần khoan dung, lại không khoan dung 

với những tuyên bố của Chúa Giê-su (Trong Giăng 14:6, Chúa Giê-su tuyên bố, “Ta là 

đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.”) Bạn có thể bắt 



gặp những người như thế. Họ hiểu biết rằng con đường duy nhất để đến với Đức Chúa Trời 

là thông qua Chúa Giê-su, trong khi họ cũng độc quyền tuyên bố quan điểm cá nhân của 

mình. Những người này không nhận ra lẽ thật là một con đường hẹp. Ví dụ 3+3 = 6. Phép 

tính này có phải là cố chấp không? Trong số tất cả các số trên dãy số, chỉ có con số 6 là kết 

quả hiển nhiên của 3+3. Kết quả 6 là con số duy nhất. Không thể có một kết quả khác với 

một con số khác. Đây giống như một lối đi hẹp, nhưng nó không đến từ một tâm trí hẹp hòi.  

Chúng ta biết câu chuyện sáu người mù đi xem một con voi. Mỗi người đều chạm vào một 

phần khác nhau của con voi rồi nói lên nhận xét của mình là con voi giống cái gì. Người thứ 

nhất sờ vào cái đuôi voi, anh ta bèn nói rằng con voi giống như một cái chổi. Người thứ hai 

sờ vào cái vòi, thì nói rằng con voi giống như một con rắn khổng lồ, người thứ ba sờ vào 

chân, anh ta kết luận con voi giống cây cột nhà. Và như thế sáu người diễn tả con voi theo 

sáu cách khác nhau.  

Rõ ràng, không có ai diễn tả đúng về con voi. Cả sáu người đều sai. Chỉ có một người biết 

câu trả lời đúng sự thật, đó là người kể câu chuyện này. Anh ta biết chính xác đó là một con 

voi.    

Cũng như vậy, không có nhiều con đường để dẫn đến Đức Chúa Trời. Chỉ có những ai bị mù 

bởi tội lỗi mới nghĩ như thế. Phao-lô viết, “Nếu Tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ 

che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, 

hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin lành Đấng Christ, là ảnh tượng của 

Đức Chúa Trời.” (2 Côr. 4:3-4) 

Không phải tất cả các quan điểm về con đường dẫn đến TRỜI đều đúng. Các tôn giáo thường 

có các quan điểm đối kháng nhau. Không thể nào cả hai quan điểm đối lập nhau đều đúng. 

Nhưng cũng không phải tất cả các quan điểm của các tôn giáo đều sai. Ít nhất phải có một 

quan điểm đúng. Và Chúa Giê-su tuyên bố rằng Ngài là lẽ thật duy nhất. Quan điểm đúng là 

quan điểm của Chúa Giê-su.  

Chúa Giê-su tuyên bố, “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được 

đến cùng Cha.” (Giăng 14:6). Và sứ đồ Phao-lô viết, “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ 

có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-su Christ, 

là người.” (1 Ti-mô-thê 2:5). Sứ đồ Phi-e-rơ tuyên bố, “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). Thật vậy, Chúa Giê-su cũng phán, “nên ta đã bảo rằng các ngươi 

sẽ chết trong tội lỗi mình; vì nếu các ngươi chẳng tin ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội 

lỗi các ngươi.” (Giăng 8:24; Xem Giăng 3:36) 

Vì vậy Chúa Giê-su là con đường duy nhất để nhận sự cứu rỗi. Nhưng câu hỏi là Ngài đưa ra 

những bằng chứng nào chứng minh cho lời tuyên bố của Ngài? Chúa Giê-su đã thực hiện ít 

nhất ba điều chứng tỏ rằng Ngài là con đường duy nhất đến cùng Đức Chúa Trời.  

1. Ngài làm ứng nghiệm các lời tiên tri chỉ về Ngài. 

2. Ngài đã sống một đời sống vô tội và làm nhiều phép lạ. 



3. Ngài nói trước và hoàn thành sự phục sinh từ cõi chết. 

Trước đây chúng ta đã đi qua hai câu hỏi: Chúa Giê-su Christ là ai, và Làm thế nào chúng ta 

biết Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết. Chúng ta thấy rằng Chúa Giê-su đã hoàn tất gần một 

trăm lời tiên tri từ Cựu Ước về đời sống và chức vụ của Ngài. Ngài sinh ra ở đâu (Mi- chê 

5:2). Ngài được sinh ra như thế nào (Ê-sai 7:14). Ngài phải chịu thương khó và chết như thế 

nào (Ê-sai 53). Khi nào Ngài sẽ chết (Đa-ni-ên 9:24-27) và nhiều lời tiên tri khác nữa. Không 

có bất kỳ một lãnh tụ tôn giáo nào đã làm ứng nghiệm các lời tiên tri trước đó hàng trăm năm 

giống như Đấng Christ.  

Các bằng chứng trên đây dẫn chúng ta đến một kết luận: Chỉ duy nhất Chúa Giê-su Christ là 

con đường dẫn nhân loại trở về cùng Đức Chúa Trời.   

ÁP DỤNG  

Chúa Giê-su Christ là Con Người duy nhất trong lịch sử đã tuyên bố rằng Ngài là Con Đức 

Chúa Trời. Không chỉ vậy Ngài còn là con đường duy nhất dẫn đến Đức Chúa Trời. Ni-cô-

đem là một giáo sư, một người lãnh đạo của Do thái giáo đã thưa với Chúa Giê-su “Thưa 

thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, 

nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được.” (Giăng 3:2). 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Giăng 8:24; 11:25; 14:6; Công. 4:12; 1 Ti-mô-thê 2:5-6; 1 Giăng 5:20. 

26.  Đức Thánh Linh Là Ai? 

Có nhiều nhận thức sai lầm về Đức Thánh Linh. Hồi giáo dạy rằng Đức Thánh Linh không phải 

là một thân vị nhưng chỉ đơn thuần là một tạo vật của Đức Allah. Còn Chứng Nhân Giê-hô-va thì 

tin rằng Thánh Linh là một quyền năng vận hành mạnh mẽ. Mặc-môn giải thích rằng Thánh Linh 

là hiện diện của Ê-lô-him (Đức Chúa Trời). Các thuyết thông linh cho rằng Thánh Linh là sự bày 

tỏ của một thân vị thánh khiết. Nhưng theo Kinh Thánh, Đức Thánh Linh khác với những gì mà 

các quan điểm trên đây đưa ra.  

Đức Thánh Linh Là Đức Chúa Trời 

Kinh Thánh dạy rằng Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Ngài ngang 

bằng với Cha và Con. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời (Hêb. 9:14), Phao-lô viết: “Trước kia 

anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhân danh Đức Chúa Giê-su Christ, và nhờ 

Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng 

công bình rồi.” (1 Côr. 6:11; xem Ma-thi-ơ 28:19-20; 2 Côr. 13:14)  

Đức Thánh Linh Là Một Thân Vị 

Đức Thánh Linh có nhân cách (Rô-ma 15:30), được biểu lộ qua sự thông biết những điều kín 

nhiệm (1 Côr. 2:10-11). Ngài có cảm xúc (Ê-phê-sô 4:30), có ý muốn (Công vụ 16:6-11). Đức 

Thánh Linh đau buồn (Ê-phê-sô 4:30). Ngài có thể bị lừa dối (Công vụ 5:3), bị kháng cự (Công 

vụ 7:51), bị xúc phạm (Hêb. 10:29), bị dập tắt (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19) bởi con người.  



Đức Thánh Linh là: 

Đức Chúa Trời (1 Côr. 3:16) 

Hiện hữu đời đời (Hêb. 9:14) 

Thông suốt mọi sự (1 Côr. 2:10-11) 

Hiện diện khắp mọi nơi (Thi. 139:7) 

Thánh khiết (Ê-phê-sô 4:30) 

 

Các danh xưng của Đức Thánh Linh 

Thánh Linh của ân điển (Hêb. 10:29) 

Thần của lẽ thật (Giăng 14:17; 15:26) 

Thánh Linh sự sống (Rô-ma 8:2) 

Đấng mà Đức Chúa Trời đã hứa ban (Ê-phê-sô 1:13) 

Thánh Linh của Đức Chúa Trời (1 Côr. 3:16) 

Đấng giúp đỡ, an ủi, bênh vực tín nhân (Giăng 14:16, 26; 16:7) 

 

Biểu tượng của Đức Thánh Linh 

Chim bồ câu (Ma-thi-ơ 3:16) 

Gió (Giăng 3:8) 

Lửa (Ma-thi-ơ 3:11) 

Dầu (2 Côr. 1:21; 1Giăng 2:27)  

Nước (Giăng 3:5) 

Cái ấn (Ê-phê-sô 1:13) 

Sông nước hằng sống (Giăng 7:38-39) 

Tài sản bảo chứng (2 Côr. 1:22)   

ÁP DỤNG 

Điều quan trọng cần nhớ là Đức Thánh Linh không chỉ là một thân vị (một người), nhưng cũng 

là Đức Chúa Trời. Bởi vì Ngài là TRỜI, chúng ta phải tùy thuộc, lệ thuộc vào Ngài trong sự 

hướng dẫn và cần phải được đổ đầy Đức Thánh Linh trong mỗi giây phút của đời sống. Đức 

Thánh Linh cùng hiện diện với Đức Chúa Trời trong công cuộc sáng tạo (Sáng thế ký 1:2) và 



hiện nay Ngài ở bên trong mỗi tín hữu chúng ta (1 Côr. 3:16) đang khi chúng ta trông đợi sự tái 

tái lâm của Đấng Christ (1 Côr. 1:7) 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Giăng 14:16, 26; 16:7; 1 Côr. 2:9-11; 3:16; 6:11; Ê-phê-sô 4:30; 1Tê-sa. 5:19; Hêb. 9:14  

27.  

Đức Thánh Linh Làm Gì?  

Đức Thánh Linh thường ít được đề cập tới trong ba Ngôi Đức Chúa Trời. Đức Cha được nhiều 

tín hữu nhận biết và ca tụng là Đấng Tạo Hóa. Đức Con được nhận biết là Cứu Chúa, hoàn tất sự 

cứu chuộc, chinh phục tội lỗi và sự chết. Còn Đức Thánh Linh thì sao?  

Hãy suy nghĩ thấu đáo điều này: Nếu không có công việc của Đức Thánh Linh, thì sẽ không có 

sự sáng tạo nên hoàn vũ (Sáng thế ký 1:2; Thi. 33:6), sự cứu rỗi sẽ không được ban cho (Ê-phê-

sô 1:13-14), Kinh Thánh không được viết ra (2 Phi-e-rơ 1:20-21), sẽ không có sự khởi đầu hội 

thánh (Công vụ 1:8) và các ân tứ Thánh Linh không được phân phát (1 Côr. 12:11). 

Như vậy chúng ta thấy rằng sự đóng góp của Đức Thánh Linh là vô giá trong chương trình của 

Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su đã ban lời hứa về chức vụ của Đức Thánh Linh trong khi Ngài còn 

ở với các môn đồ (Giăng 16:5-11). Đây là một lời hứa quan trọng, và Chúa Giê-su đã hoàn thành 

nó. 

Chúa Giê-su dạy về Đức Thánh Linh 

1. Đức Thánh Linh tái sinh, ban sự sống mới cho tội nhân.  

Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước 

và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.  Hễ chi sanh bởi xác thịt là 

xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. 

Giăng 3:5-6 

2. Đức Thánh Linh dạy dỗ và nhắc lại những lời dạy của Chúa Giê-su cho tín nhân.  

Nhưng Đấng Yên-ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy 

dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. 

Giăng 14:26 



3. Đức Thánh Linh làm chứng về Chúa Giê-su. 

Khi nào Đấng Yên-ủi sẽ đến, là Đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần lẽ thật ra từ Cha, ấy 

chính Ngài sẽ làm chứng về ta.  

Giăng 15:26 

4. Đức Thánh Linh cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. 

Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi, 

vì họ không tin ta; về sự công bình, vì ta đi đến cùng Cha, và các ngươi chẳng thấy ta nữa; về sự 

phán xét, vì vua chúa thế gian nầy đã bị đoán xét. 

Giăng 16:8-11 

5. Đức Thánh Linh dẫn tín nhân vào mọi lẽ thật, làm vinh hiển danh Chúa Giê-su. 

Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, 

nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến.  Ấy chính Ngài sẽ 

làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi.  Mọi sự Cha có, đều 

là của ta; nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi vậy. 

Giăng 16:13-15  

Phao-lô dạy về Đức Thánh Linh. 

       1.  Đức Thánh Linh tuôn đổ tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho tín nhân.  

Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong 

lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. 

Rô-ma 5:5 

1. Đức Thánh Linh làm cho tín nhân thoát khỏi luật của tội lỗi và sự chết.   

Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giê-su Christ buông tha tôi khỏi luật 

pháp của sự tội và sự chết. 

Rô-ma 8:2  

2. Đức Thánh Linh khiến thân thể hay chết của tín nhân được sống. 



Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giê-su sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh 

em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giê-su Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh 

Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. 

Rô-ma 8:11 

3. Đức Thánh Linh cầu thay cho các thánh đồ. 

Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình 

phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không 

thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.  Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của 

Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. 

Rô-ma 8:26-27 

4. Đức Thánh Linh ban hy vọng dư dật cho tín nhân 

Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều 

bình an trong Đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông 

cậy! 

Rô-ma 15:13  

Công Tác Của Đức Thánh Linh 

Dạy tín nhân – Giăng 14:26 

Làm chứng về Chúa Giê-su – Giăng 15:26 

Cáo trách – Giăng 16:8 

Hướng dẫn – Giăng 16:13 

Ban quyền năng – Công vụ 1:8 

Thực hiện các phép lạ - Công vụ 8:39 

Xác lập chức vụ chăn bầy - Công vụ 20:28 

Nội trú bên trong tín nhân – Rô-ma 8:9; 1 Côr. 3:16 



Cầu thay – Rô-ma 8:26; Hêb. 7:25 

Dẫn dắt –Rô-ma 8:14 

Thánh hóa – Rô-ma 15:16 

Ban các ân tứ - 1 Côr. 12:11 

Đổi mới tín nhân - Tít 3:5 

Truyền cảm hứng – 2 Phi-e-rơ 1:20-21 

Phát ngôn – Khải. 2:7 

ÁP DỤNG 

Điều quan trọng là chúng ta phải ở dưới quyền năng, sự hướng dẫn và ảnh hưởng của Đức Thánh 

Linh. Phao-lô viết, “Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều 

ưa muốn của xác thịt.” (Ga-la-ti 5:16). Nếu không có lòng tin chắc vào quyền năng Đức Thánh 

Linh, bạn không thể nào đắc thắng những cám dỗ của thế giới và ma quỉ. Chúng ta phải cầu 

nguyện hằng ngày để tái đổ đầy quyền năng Đức Thánh Linh và nhìn thấy chương trình của Đức 

Chúa Trời được thực hiện trong mỗi chúng ta.  

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Giăng 3:5-6; 14:26; 15:26; 16:8-11; Rô-ma 5:5; 8:2, 11, 26-27; 15:13; Ga-la-ti 5:16  

28.  

Đầy Dẫy Đức Thánh Linh Có Nghĩa Gì? 

Chức vụ của Đức Thánh Linh có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống của tín nhân. Tuy nhiên, 

thật đáng buồn là nhiều trào lưu diễn giải sai Kinh Thánh và do đó xuyên tạc các hoạt động của 

Chúa Thánh Linh trong đời sống tín nhân. Trong số đó phải nói đến phong trào Ngũ tuần và Ân 

tứ. Những hệ phài này dạy rằng Cơ đốc nhân có thể kinh nghiệm lập đi lập lại phép báp-tem 

bằng Đức Thánh Linh. Một số người (không phải là tất cả) trong phong trào Ngũ tuần và Ân tứ 

tin rằng dấu hiệu của việc chịu phép báp têm trong Thánh Linh phải bao gồm nói tiếng mới, say 

trong Thánh Linh (hiện tượng mất kiểm soát hành vi), và thậm chí còn có những dấu kỳ phép lạ 

khác.  



Nhưng Kinh Thánh dạy về chủ đề này khác với những gì mà phong trào Lời Đức tin và các trào 

lưu trên đây rao giảng. Kinh Thánh không bao giờ đồng tình hay ủng hộ cho quan điểm khi đầy 

dẫy Đức Thánh Linh, tín nhân sẽ bị hiện tượng say trong Thánh Linh và mất kiểm soát hành vi 

của mình. Chúng ta đọc Ê-phê-sô 5:18, “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng 

phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.” Phao-lô đã so sánh hai hình ảnh trái ngược giữa hành động say 

rượu và đầy dẫy Đức Thánh Linh. Một người say rượu thì mất kiểm soát hành vi của mình. 

Nhưng một người đầy dẫy Đức Thánh Linh thì không phải như vậy. Phao-lô nhấn mạnh rằng 

một Cơ đốc nhân phải liên tục, trong từng khoảnh khắc, sống dưới ảnh hưởng của Chúa Thánh 

Linh. Một tín nhân đầy tràn sự kiểm soát của Đức Thánh Linh, người đó càng biểu lộ ra bông trái 

của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23). 

Đó là lý do mà Chúa Giê-su truyền bảo cho các môn đồ phải chờ đợi tại Giê-ru-sa-lem cho đến 

khi nhận được quyền năng của Đức Thánh Linh, “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các 

ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ 

Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” (Công. 1:8; Cũng đọc Công. 1:4-8). Chúa Giê-su 

phán rằng Đức Thánh Linh sẽ làm cho các môn đồ trở thành những chứng nhân làm bùng nổ 

Phúc âm. Phi-e-rơ là một ví dụ. Trước đó vị sứ đồ này đã từng chối Chúa ba lần (Mác 14:66-72). 

Tuy nhiên trong ngày lễ Ngũ tuần, khi Thánh Linh đụng chạm vào Phi-e-rơ, ông đã được biến 

đổi từ một con người không dám tuyên xưng thừa nhận Chúa thành một vị sứ đồ can đảm đứng 

lên công bố Phúc âm (Công. 2). Điều gì đã khiến ông trở nên khác biệt với trước đây? Chính là 

sự đầy dẫy Đức Thánh Linh mà Phi-e-rơ nhận được, ông được đổ đầy quyền năng Thánh Linh.  

Kinh Thánh ghi lại nhiều trường hợp đầy dẫy Đức Thánh Linh: Ê-tiên (Công. 7:55), Ba-na-ba 

(Công. 11:24), Phao-lô (Công. 13:9), các môn đồ (Công. 13:52). 

Sự ngự trị và đầy dẫy Chúa Thánh Linh. 

Có một sự khác biệt rất lớn giữa sự ngự trị và sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Sự ngự trị xảy ra tại 

thời điểm cứu rỗi (tái sinh), và sự đầy dẫy là một hành động liên tục hoặc lặp đi lặp lại được 

kiểm soát và ban quyền năng bởi Đức Thánh Linh.   

Tại thời điểm sự cứu rỗi. 

Sự nội trú bên trong của Thánh Linh – Giăng 7:37-39; Rô-ma 5:5; 8:9; 1 Côr. 6:19-20 



Được đóng ấn bởi Đức Thánh Linh – 2 Côr. 1:22; Ê-phê-sô 1:13; 4:30 

Báp-tem trong Thánh Linh – 1 Côr. 12:13; Ga-la-ti 3:27 

Sau khi được cứu  

Đầy dẫy Đức Thánh Linh – Công. 6:15; Ê-phê-sô 5:18; 6:18 

Bước đi trong Thánh Linh – Ga-la-ti 5:16, 22-25; Rô-ma 12:9-21 

Được ban quyền năng Thánh Linh – Xa-cha-ri 4:6; Rô-ma 8:13 

Thực hành các ân tứ Thánh Linh – 1 Côr. 12:4, 7-11; Ê-phê-sô 4:11; 1 Phi-e-rơ 4:10 

ÁP DỤNG 

Mỗi ngày mới bắt đầu chúng ta cần được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nếp sống bình thường hàng 

ngày của tín nhân phải luôn luôn tuôn tràn năng quyền Thánh Linh. Đức Chúa Trời không chỉ 

ban cho chúng ta quyền năng Đức Thánh Linh, mà Ngài còn làm cho chúng ta mỗi ngày giống 

Christ càng hơn. Đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ khiến chúng ta dạn dĩ chia sẻ Chúa Giê-su cho 

người khác (Công. 2:4, 41; 4:24; 6:3). Vì vậy hãy cầu nguyện trong Thánh Linh (Ê-phê-sô 6:18) 

mỗi ngày, và thêm lên bông trái của Thánh Linh: “lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn 

nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” (Ga-la-ti 5:22) 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Sáng. 1:2; Các quan xét 3:10; Giăng 14:26; 16:8-11; Công. 6:15; 7:55; 11:24; 13:9, 52; Ê-phê-sô 

5:18; 6:18 

Phần 4. Các Câu Hỏi Về Tội Lỗi Và Sự Cứu Rỗi 

29.  

Tại Sao Chúng Ta Được Sinh Ra Trong Tội Lỗi? 

Các nền văn hóa của con người từ chối lẽ thật là con người được sinh ra trong tội lỗi. Tâm lý học 

hiện đại cho rằng không hợp lý khi giải thích các vấn đề của con người là kết quả của tội lỗi. Khi 

đã thất bại trong việc chẩn đoán vấn đề của tội lỗi sẽ không bao giờ dẫn đến việc chữa trị thích 

hợp. Kinh Thánh luận về điều này như sau: “không có người nào chẳng phạm tội.” (1 Các Vua 

8:46). Vua Đa-vít thú nhận, “Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác. Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội 

lỗi.” (Thi. 51:5) 



Nguyên tội được hiểu là tội lỗi do A-đam, tổ phụ loài người truyền lại. Trong buổi ban đầu A-

đam được tự do ăn các trái cây trong vườn Ê-đen, nhưng có một loại trái cây không được ăn. A-

đam đã bất tuân mạng lệnh của TRỜI, ông ăn trái cây đó, và như thế tội lỗi đã vào trong thế gian 

vì sự không vâng lời của ông.   

“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.” (Sáng thế ký 2:16-17) 

“Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự 

chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.” (Rô-ma 5:12) 

Từ đây toàn thể nhân loại thừa hưởng bản chất tội lỗi của A-đam (Rô-ma 3:20-23; 1 Côr. 15:21-

22)  

Trước khi tội lỗi xuất hiện trên trái đất, nó đã có với Lucifer trên thiên đàng. A-đam và Ê-va là 

hai con người hoàn hảo khi được tạo nên. Nhưng Satan (Lucifer) đã bước vào vườn Ê-đen và 

cám dỗ tổ phụ loài người ăn trái cấm (Sáng. 3:1-5; 2 Côr. 11:3). Ê-va đã nghe lời Satan, bà ăn 

trái cây mà Chúa cấm. Rồi bà cũng trao cho A-đam ăn (Sáng. 3:6). Đúng ra Ê-va phải bị A-đam 

quở trách, nhưng không như vậy, A-đam lựa chọn không vâng lời Đức Chúa Trời và ông cũng ăn 

trái cây đó (Sáng. 2:9; 3:7, 11)  

 

ÁP DỤNG 

Vì được sinh ra trong tội lỗi, tất cả chúng ta sẽ làm những điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời. 

Phao-lô viết, “Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý 

muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn;  vì tôi không làm điều lành mình muốn, 

nhưng làm điều dữ mình không muốn.” (Rô-ma 7:18-19). Khi cám dỗ hay tội lỗi đến gõ cửa, 

chúng ta phải nhanh chóng “mặc lấy Đức Chúa Giê-su Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm 

cho phỉ lòng dục nó.” (Rô-ma 13:14)  

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Sáng. 2:17, 25; 3:1-24; Thi. 51:5; Giăng 8:44; Rô-ma 5:12; 2 Côr. 11:3; 1 Ti-mô-thê 2:14 

30.  

 Con Người Không Chỉ Là Một Thân Thể Vật Lý?     

Chúng ta thường nghe câu ngạn ngữ: “Bạn ăn cái gì thì bạn là cái ấy.” Vậy thì chính xác là cơ 

thể chúng ta bao gồm những thành phần nào? 

Cơ thể người là một sinh vật sống với nhiều bộ phận gồm khoảng sáu mươi nguyên tố hóa học. 

Trên 90% cơ thể người được tạo thành từ sáu nguyên tố chính: oxygen (66%), carbon (18%), 

hydrogen (10%), nitrogen (3%), calcium (1.5 %) và phosphorus (1%). Hợp chất hóa học thông 

thường nhất trong cơ thể người là nước. Vì vậy chúng ta cũng có thể nói rằng con người là một 

cơ thể bao gồm chủ yếu là nước.    



Theo Charles Darwin sự phức tạp của cơ thể con người được tiến hóa xuyên qua sự hoán chuyển 

và lựa chọn tự nhiên. Tuy nhiên chúng ta biết rằng thuyết tiến hóa của ông không thể đứng vững 

để giải thích cội nguồn của sự sống. 

Vậy thì Kinh Thánh nói gì về thân thể con người? Theo Kinh Thánh con người được tạo dựng 

theo hình ảnh của TRỜI (Sáng thế ký 1:26-27). Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời ban cho 

chúng ta cả hai phần: thân thể (thuộc phạm trù vật chất) và linh hồn/tâm linh - phi vật chất (lĩnh 

vực thuộc linh). Là con người chúng ta có tâm trí (khả năng hiểu biết), cảm xúc (sự cảm động), 

sự lựa chọn (ý chí tự do) và sự nhận thức về đạo đức (lương tâm). Các phần của con người được 

Phao-lô đề cập trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23, “Nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh 

em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta đến!” (May 

your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ.) 

Từ thân thể (Tiếng Hê-bơ-rơ là basar, Tiếng Hy-lạp là soma, Tiếng Anh là body) đề cập đến yếu 

tố vật chất của con người. Chúng ta đọc Gia-cơ 2:26, “Vả, xác chẳng có hồn thì chết.” (As the 

body without the spirit is dead.) Vì vậy con người cần có hồn (spirit) và xác (body) để sống. Từ 

tâm thần - spirit (Tiếng Hê-bơ-rơ là ruach, Tiếng Hy-lạp là pneuma) có nghĩa yếu tố phi vật chất 

của con người. Từ linh hồn - soul (Tiếng Hê-bơ-rơ là nephesh, Tiếng Hy-lạp là psuche) có nghĩa 

là sự sống.   

ÁP DỤNG 

Theo Kinh Thánh, mục đích của đời sống con người là làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Tiên tri Ê-

sai viết, “Ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và đã làm nên họ.” (Ê-sai 43:7). 

Sách Giáo lý vấn đáp Westminter Shorter ghi rõ:  “Mục đích chính yếu của con người là gì? Đó 

là làm vinh hiển Đức Chúa Trời và vui hưởng Ngài mãi mãi.” Vì vậy hãy thiết lập mục tiêu của 

đời sống bạn theo mục đích của Đức Chúa Trời để hoàn thành sự kêu gọi thánh Ngài dành cho 

bạn. “Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc 

làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức 

Chúa Giê-su Christ từ trước muôn đời vô cùng, (2 Ti-mô-thê 1:9)  

KINH THÁNH THAM KHẢO  

Thân thể/Xác thịt: Ma-thi-ơ 10:28; Rô-ma 12:1-2; 1 Côr. 15:39, 42-44, 53; Hêb. 5:7 

Hồn/Linh: Sáng thế ký 35:18; Thi. 43:5; Truyền đạo 12:7; Giăng 19:30; Công vụ 2:27 

31.  

 Đức Chúa Trời Chọn Tôi Hay Tôi Chọn Ngài?   

Giáo lý về quyền tự do lựa chọn được bày tỏ xuyên suốt Kinh Thánh. Từ câu chuyện trong vườn 

Ê-đen (tổ phụ loài người đã chọn trái cấm – họ chọn sự không vâng lời đối với Đức Chúa Trời) 

đến sự phán xét chung cuộc trong Khải huyền chương 22 đều bày tỏ quyền tự do lựa chọn của 

con người. Con người có quyền vâng lời Chúa hoặc chống lại Ngài.  

1. Có nhiều phần Kinh Thánh đề cập đến ý muốn tối cao của Đức Chúa Trời và quyền tự do lựa 

chọn của con người. Chúa Giê-su dạy, “Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng 



ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu.” (Giăng 6:37). Lu-ca cũng ghi lại lời dạy của sứ đồ Phi-e-rơ, 

“Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời, các ngươi đã mượn tay 

độc ác mà đóng đinh Người trên thập tự giá và giết đi.” (Công vụ 2:23). Như vậy Kinh Thánh 

dạy rằng Đức Chúa Trời tể trị, kiểm soát trên sự cứu rỗi của tất cả mọi người. “Ví bằng Cha, là 

Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta.” (Giăng 6:44). Tuy nhiên con 

người cũng chịu trách nhiệm về các hành động và sự lựa chọn của mình. “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.” (Giăng 1:12). “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-su ra và lòng ngươi tin rằng 

Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu;  vì tin bởi trong lòng mà 

được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.” (Rô-ma 10:9-10) 

2. TRỜI là tác giả của sự cứu rỗi. “Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi tôi.” (Ê-sai 12:2; Giô-na 2:10). 

Chúng ta là những người thừa hưởng sự cứu rỗi. Đây là mối liên hệ giữa hai bên: TRỜI và 

người, không phải là chúng ta sử dụng ý muốn hay kỹ năng của mình để đạt được sự cứu rỗi. 

Đức Chúa Trời không cưỡng bức hay ép buộc ý chí tự do của con người. Ngài không tước đi 

quyền tự do mà Ngài đã ban cho con người. “Hãy trở lại cùng ta, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi, 

Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” (Ma-la-chi 3:7). Đức Chúa Trời yêu thương con người 

nhưng Ngài không ép buộc họ làm điều mà họ không muốn. Ngài định trước cho con người nhận 

được sự cứu rỗi, nhưng điều này lại tùy thuộc vào từng cá nhân có sẵn sàng tiếp nhận sự cứu rỗi 

ấy hay không.  

3. Bởi vì TRỜI biết điều cuối cùng từ lúc ban đầu. “Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và 

đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng: Mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi 

sự ta đẹp ý.” (Ê-sai 46:10). Điều này không có nghĩa là con người mất đi ý chí tự do lựa chọn. 

Những hành động hay lựa chọn vâng lời của mọi người đối với TRỜI được con người quyết định 

và Ngài biết trước họ sẽ làm như vậy. Đức Chúa Trời nhìn thấy trước, biết trước các hành động 

của con người. TRỜI biết trước những điều thuộc về tương lai của con người. Như vậy sự lựa 

chọn của chúng ta - những người được chọn là “theo sự biết trước của Đức Chúa Trời…” (1 Phi-

e-rơ 1:1-2) 

4. Điều rõ ràng là Đức Chúa Trời muốn tất cả mọi người đều được cứu rỗi. Nhưng Ngài biết rằng 

không phải tất cả mọi người đều bằng lòng chọn sự cứu rỗi. Kinh Thánh xác định: “Chúa không 

chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối 

với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” (2 

Phi-e-rơ 3:9) và đi đến chỗ nhận biết lẽ thật: “Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu 

biết lẽ thật.” (1 Ti-mô-thê 2:4). Kinh thánh cũng nhấn mạnh đến ý chỉ của Đức Chúa Trời, ý chỉ 

này không thay đổi và sẽ xảy ra. Như vậy, sự cứu rỗi của loài người là ý chỉ của Đức Chúa Trời, 

và sự trở lại trị vì của Chúa Giê-su Christ là chương trình của Ngài.  

Cuối cùng Đức Chúa Trời chọn chúng ta: “trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng 

Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 1:4). 

Ngài yêu thương chúng ta trước khi chúng ta yêu mến Ngài. “Này sự yêu thương ở tại đây: ấy 

chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm 

của lễ chuộc tội chúng ta.” (1 Giăng 4:10). “Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.” (1 

Giăng 4:19). TRỜI tìm kiếm chúng ta, trước khi chúng ta tìm kiếm Ngài, và Ngài biết trước 



những ai sẽ lựa chọn đáp ứng tình yêu của Ngài.  “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,  là kẻ chẳng phải 

sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.” 

(Giăng 1:12-13) 

ÁP DỤNG  

Mặc dù đôi lúc có sự khó phân biệt giữa ý chỉ tuyệt đối của TRỜI và quyền lựa chọn tự do của 

con người, nhưng thật đáng kinh ngạc khi chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời rất yêu thương con 

người và Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta một con đường để cứu chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi, 

bước vào nước đời đời của Ngài. “Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của 

nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi 

cho kẻ chờ đợi Ngài.” (Hêb. 9:28). “Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở 

về cùng Đấng chăn chiên và Giám mục của linh hồn mình.” (1 Phi-e-rơ 2:24) 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Sáng. 2:16-17; 3:13; Giăng 12:37-40; Công vụ 7:51; Rô-ma 1:18-20; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13; 2 

Phi-e-rơ 3:9 

 

32.  

Phúc Âm Là Gì? 

Mọi người đều yêu thích những câu chuyện hay – đặc biệt là câu chuyện về sự cứu chuộc. Câu 

chuyện vĩ đại nhất trong tất cả các thời đại được tìm thấy trong Phúc âm của Chúa Giê-su Christ.  

Từ “The Gospel” trong Tiếng Anh được Oxford Dictionary giải thích như sau: the life and 

teaching of Giê-su as explained in the Bible (đời sống và lời dạy của Chúa Giê-su được giải 

thích trong Kinh Thánh) 

Từ Phúc âm bắt nguồn từ một danh từ Tiếng Hy-lạp euangelion (tin mừng/tin lành) và động từ 

euaggelizo (loan báo tin mừng/tin lành). Phao-lô giải thích điều này trong 1 Cô-rin-tô 15:1-8. 

 “Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng 

đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như 

tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô ích.  Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh 

em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh 

thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh thánh; và Ngài đã hiện ra 

cho Sê-pha, sau lại hiện ra cho mười hai sứ đồ.  Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn 

năm trăm anh em xem thấy, phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy 

người đã ngủ rồi.  Đoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ.  Rốt lại, sau những người ấy, 

Ngài cũng hiện ra cho tôi xem, như cho một thai sanh non vậy.”  

Trong phân đoạn Kinh Thánh trên, vị sứ đồ liệt kê các tiến trình cứu chuộc của Đấng Christ: 

chết, chôn, phục sinh, hiện ra. Nếu không có những yếu tố này thì không có Phúc âm. Vì vậy 



thông điệp của Phúc âm rất rõ ràng: Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến thế gian sống 

một đời sống vô tội. Đức Chúa Con đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của tất cả chúng ta. Ngài 

đánh bại tội lỗi và sự chết thông qua sự phục sinh của Ngài, từ đó chúng ta có thể nhận lãnh sự 

sống đời đời trong quyền năng của Đức Thánh Linh.  

Không người nào có thể tiếp nhận Phúc âm mà không có Đức tin (Giăng 1:12; Rô-ma 10:17; Ê-

phê-sô 2:8-9). Nhưng Phúc âm không chỉ là một thông điệp, nó là một cách sống (Ê-phê-sô 4-6). 

Chúng ta nhận lãnh mạng lệnh của Chúa Giê-su: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh 

Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ,  và dạy họ giữ hết cả mọi 

điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” 

(Ma-thi-ơ 28:19-20). Hãy nhớ là khi đi ra công bố sứ điệp Phúc âm, chúng ta không bao giờ hổ 

thẹn vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin (Rô-ma 1:16-17), và “Tin 

lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền 

phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở 

giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5) 

Các danh từ theo sau Phúc âm:  

-Phúc âm của vương quốc Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Giê-su đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong 

các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 4:23) 

-Phúc âm của Đức Chúa Trời: “Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Giê-su Christ, được gọi làm sứ đồ, 

để riêng ra đặng giảng Tin lành Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 1:1; xem Rô-ma 15:16) 

-Phúc âm của Chúa Giê-su Christ: “Đầu Tin lành của Đức Chúa Giê-su Christ, là Con Đức Chúa 

Trời.” (Mác 1:1) 

-Phúc âm về sự cứu rỗi của chúng ta. “Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo 

chân thật, là đạo Tin lành về sự cứu rỗi anh em.” (Ê-phê-sô 1:13) 

- Phúc âm của ân điển Đức Chúa Trời. “Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quí, miễn chạy 

cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giê-su, để mà làm chứng về Tin lành 

của ơn Đức Chúa Trời.” (Công vụ 20:24) 

ÁP DỤNG 

Phao-lô nhấn mạnh trọng tâm của Phúc âm trong 2 Cô-rin-tô 5:21, “Đức Chúa Trời đã làm cho 

Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được 

trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” Nhận biết Chúa Giê-su bằng cách tiếp nhận Ngài cách 

cá nhân, khi đó chúng ta kinh nghiệm được sự tha tội, sự bảo đảm cho sự cứu rỗi đời đời và được 

đóng ấn bằng Đức Thánh Linh xác nhận chúng ta thuộc về Chúa (Giăng 10:28; Rô-ma 8:28-29; 

Ê-phê-sô 1:13).   

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Ma-thi-ơ 4:23; Mác 1:1; Giăng 1:12; Công. 20:24; Rô-ma 1:1; 10:17; 15:16; 1 Côr. 15:1-8; Ê-

phê-sô 2:8-9  

 



33.  

Những Người Chưa Bao Giờ Nghe Phúc Âm Sẽ Như Thế Nào? 

Đây là một câu hỏi khó, nó nằm trong danh sách 10 câu hỏi được những người chưa tin đề cập 

nhiều nhất. Câu hỏi này hàm ý chỉ ra một sự không công bằng và còn bày tỏ một cảm giác không 

thoải mái về sự bất công của Phúc âm. Sự tranh luận thường đi tới chỗ này: Giả định là có một 

bộ lạc ít người nằm ở một khu vực xa xôi hẻo lánh trong vùng rừng rậm Brazil. Bộ tộc này chưa 

từng nghe Phúc âm, và cũng không có bất cứ ai đến đó rao giảng Phúc âm. Vậy thì họ sẽ đi địa 

ngục hết cả sao? Có bất công hay không? 

Lập luận này rất khó để bác bỏ. Nó có thể làm cho con người trở nên hoài nghi và rồi họ không 

còn tin cậy vào thẩm quyền của Kinh Thánh nữa. Để trả lời cho câu hỏi loại này, chúng ta cần 

ghi nhớ sáu điều quan trọng sau đây: 

1. Đức Chúa Trời là thánh và công bằng. Môi-se đã viết, “Hỡi Đức Giê-hô-va! Trong vòng các 

thần, ai giống như Ngài? Trong sự thánh khiết, ai được vinh hiển như Ngài? Ngài đáng sợ, đáng 

khen, hay làm các phép lạ.” (Xuất. 15:11). Đức Chúa Trời không bao giờ định tội một ai vào địa 

ngục mà không ban cho cơ hội để người đó nghe Phúc âm. Áp-ra-ham đã nói, “Không lẽ nào 

Chúa làm điều như vậy, diệt người công bình luôn với kẻ độc ác; đến đỗi kể người công bình 

cũng như người độc ác. Không, Chúa chẳng làm điều như vậy bao giờ! Đấng đoán xét toàn thế 

gian, há lại không làm sự công bình sao?” (Sáng. 18:25) 

2. Đức Chúa Trời toàn năng và toàn tri. Phao-lô đã công bố, “Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra 

bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ 

ở,  hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một 

người trong chúng ta.” (Công. 17:26-27). Là Đấng sáng tạo nên hoàn vũ, TRỜI có quyền năng 

tuyệt đối và Ngài biết trước các hoạt động, sinh hoạt của nhân loại trên đất. Không có ai ở bên 

ngoài khả năng của mình để đến với Phúc âm và được cứu.  

3. Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài trong thế giới tự nhiên. Phao-lô viết điều này trong Rô-

ma 1:20, “bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và 

bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc 

của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được.” Và trong Rô-ma 2:15, vị sứ đồ chỉ ra, “Họ tỏ 

ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ: Chính lương tâm mình làm chứng cho 

luật pháp, còn ý tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình.” Vì vậy không có 

người nào có thể bào chữa cho chính mình trong ngày chung cuộc.  

4. Đức Chúa Trời cũng bày tỏ chính Ngài xuyên qua Kinh Thánh và kêu gọi mọi người phải ăn 

năn (Công. 17:30). Sứ đồ Phao-lô rao giảng, “Vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu 

muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn, vì Ngài đã chỉ định một 

ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi Người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời 

đã khiến Người từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ.” (Công. 17:30-

31) 



5. Chúa Giê-su phán dạy rõ ràng Ngài là  con đường duy nhất để đến với Đức Chúa Trời (Giăng 

10:1, 9; 14:6), và nếu không có Ngài thì không người nào có thể được cứu (Giăng 3:18, 36: 8:24; 

Công. 4:12). Chúa Giê-su đã chết vì tội lỗi của toàn thể nhân loại, và Ngài ban sự cứu rỗi cho bất 

cứ ai bằng lòng tin nhận Ngài. Trong vấn đề này chúng ta phải sử dụng đức tin để nhận phần 

thưởng cho sự cứu rỗi.  Kinh Thánh xác định, “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở 

cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng 

hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” (Hêb. 11:6). Phao-lô cũng đề cập đến tình trạng không vâng 

phục Tin lành của một số người trong 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-8, “khi Đức Chúa Giê-su từ trời hiện 

đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài, giữa ngọn lửa hừng, trừng phạt những kẻ chẳng hề 

nhận biết Đức Chúa Trời, và không vâng phục Tin lành của Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta.” 

Một lần nữa, chúng ta thấy rằng sẽ không có ai bị ném vào địa ngục mà người đó lại không có cơ 

hội để tiếp nhận hay từ chối lẽ thật mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho tất cả mọi người theo nhiều 

phương cách.  

6. Kinh Thánh khẳng định chắc chắn rằng những ai tìm kiếm TRỜI sẽ tìm thấy Ngài. Sứ đồ Phi-

e-rơ rao giảng, “Quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai, nhưng trong các dân, hễ ai 

kính sợ Ngài và làm sự công bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa.” (Công. 10:34-45). Sách Hê-bơ-

rơ bổ túc thêm, “kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay 

thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” (11:6).  

Kết luận nào cho chúng ta ở đây? Mỗi người trên hành tinh này mà thật lòng tìm kiếm TRỜI sẽ 

được Đấng toàn năng ban cho các thông điệp cần thiết để cứu rỗi người đó. Trong khi Đức Chúa 

Trời chọn lựa tín nhân xuyên qua các mục vụ truyền giáo (Rô-ma 10:14-17), Ngài cũng không 

giới hạn chỉ trong phương cách đó. TRỜI còn bày tỏ Ngài trong nhiều cách khác rất đa dạng 

như: Kinh Thánh, các giấc mơ, thế giới tự nhiên…. và thậm chí là bằng tiếng nói có thể nghe 

được (Hêb. 1:1). Lời hứa của Đức Chúa Trời là, “Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi 

tìm kiếm ta hết lòng.” (Giê-rê-mi 29:13) 

ÁP DỤNG 

Vẫn còn hàng tỉ người trên thế giới chưa bao giờ được nghe rao giảng Phúc âm. Chúng ta phải 

đem Phúc âm đến với họ theo mạng lệnh của Chủ mùa gặt (Ma-thi-ơ 28:18-20). Sứ đồ Phao-lô 

dạy cho Hội thánh, “Nhưng chúng tôi đựng của quí nầy trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền 

phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chớ chẳng phải bởi chúng tôi.” (2 Côr. 4:7). 

Chúng ta là những “chậu bằng đất” để hoàn thành mục đích trường cửu của Đức Chúa Trời. 

Chúng ta không được lãng phí thời gian bằng những công việc vô ích mà phải tìm mọi phương 

cách để đem Phúc âm đến cho từng gia đình chưa được cứu. Phao-lô đưa ra một câu hỏi thách 

thức mỗi chúng ta, “Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì 

làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao?” (Rô-ma 10:14) 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Sáng. 18:25; Phục. 32:4; Thi. 98; Ma-thi-ơ 28:19-20; Công 4:12; 17:27-31; Rô-ma 1:20-21; 

2:14-15. 

34.  



 Tôi Có Thể Đánh Mất Sự Cứu Rỗi? 

Đây là một câu hỏi quan trọng cho tín nhân. Câu hỏi này đem đến sự chia rẽ giữa vòng các giáo 

phái Cơ đốc, vì câu trả lời của một số hệ phái khác biệt nhau.  

Hy vọng của chúng tôi là khích lệ các tín nhân tìm thấy sự cứu rỗi chắc chắn ở trong Christ. Có 

nhiều lý do để nói rằng Cơ đốc nhân không thể đánh mất sự cứu rỗi của mình. 

Về căn bản, Đức Chúa Trời là nguồn của sự cứu rỗi (Giô-na 2:10). Ngài là Đấng ban cho sự cứu 

rỗi (Rô-ma-6:23) đến với tất cả những ai bằng lòng tiếp nhận (Giăng 1:12; 11:25). Sự cứu rỗi 

không phải là một điều gì đó mà chúng ta có thể dùng sức riêng để có (Ga-la-ti 2:16; Ê-phê-sô 

2:8-9; Tít 3:5-6). Nó được cung ứng từ TRỜI. Kinh Thánh dạy rằng: “các sự ban cho và kêu gọi 

của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ.” (Rô-ma 11:29) và “Chúa có thể làm được 

mọi sự, chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm.” (Gióp 42:2).  

Trong Tân Ước Chúa Giê-su dạy: “Chiên ta nghe Tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta.  Ta ban cho 

nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.  Cha ta là Đấng 

lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha.” (Giăng 10:27-29). 

Những lời này bảo đảm sự cứu chắc chắn cho tín nhân, không một ai có thể “cướp nổi chiên đó 

(các tín nhân) khỏi tay Cha.” Vì thế Phao-lô viết: “nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn 

thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.”  (2 Ti-mô-thê 2:13)  

Nhìn xa hơn nữa, chúng ta thấy rằng khi một cá nhân đặt Đức tin của mình nơi Đấng Christ, 

người đó trở thành một chi thể trong thân thể Christ (1 Côr. 12:13) và được đóng ấn bởi Đức 

Thánh Linh (Ê-phê-sô 1:13) cho đến ngày cứu chuộc (Ê-phê-sô 4:30). Đó là lý do sứ đồ Phao-lô 

dạn dĩ công bố, “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc 

bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ 

chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-su 

Christ, là Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:38-39) 

Sự an ninh vĩnh cửu trong sự cứu rỗi có hàm ý cho những ham muốn tư dục của tín nhân tiếp tục 

tồn tại mãi mãi? Không. Khi một người thực sự được cứu, người đó không còn cảm thấy thoải 

mái hay bình an nếu tiếp tục bơi lội trong tội lỗi. Sứ đồ Giăng viết, “Ai sanh bởi Đức Chúa Trời, 

thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội 

được, vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời.” (1 Giăng 3:9). Có thể minh họa điều này như sau: Khi bạn 

đặt một con heo và một con chiên trong vũng bùn. Con heo sẽ thích thú ở lại trong đó, còn con 

chiên thì sẽ tìm cách ra khỏi vũng bùn. Những ai mà tiếp tục bơi lội trong tội lỗi – họ không phải 

là chiên.  

Vì vậy giống như Phao-lô, chúng ta là những Cơ đốc nhân có thể tin chắc chắn sự cứu rỗi của 

mình trong Christ không thể bị đánh mất.  

ÁP DỤNG 

Dù bạn đang ở trong tình huống nào, hãy nhớ rằng tình yêu của Đức Chúa Trời và sự tha thứ của 

Ngài lớn hơn tội lỗi và những hoài nghi của bạn. Giu-đe 24-25 viết, “Vả, nguyền Đấng có thể gìn 

giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, 



không chỗ trách được, là Đức Chúa Trời có một, là Cứu Chúa chúng ta, bởi Đức Chúa Giê-su 

Christ là Chúa chúng ta, được sự vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước 

vô cùng và hiện nay cho đến đời đời! A men.” 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Giăng 5:24; 6:37-40; 10:27-28; Rô-ma 4:5-6; Ê-phê-sô 1:4-5;, 13; 2:5-6; 2 Ti-lmo6-thê 1:12; 1 

Phi-e-rơ 1:5  

35.  

Lễ Báp-tem Cần Thiết Cho Sự Cứu Rỗi? 

Lễ Báp-tem không cần thiết cho sự cứu rỗi. Nếu nó là điều kiện để được cứu, khi ấy sự cứu rỗi 

không còn là một món quà miễn phí được tiếp nhận bởi Đức tin (Ê-phê-sô 2:8-9). Tuy nhiên nếu 

báp-tem là không cần thiết thì điều này trái ngược với lời dạy của Giăng Báp-tít, Chúa Giê-su và 

các sứ đồ?    

Phao-lô viết, “Kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin Đấng xưng người có tội là công bình, thì 

Đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình.” (Rô-ma 4:5). Câu này nhấn mạnh đến Đức tin. Hãy 

nghĩ đến trường hợp của tên cướp trên thập tự giá. Chúa Giê-su đã hứa với anh ta, “Quả thật, ta 

nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.” (Lu-ca 23:43) Nhưng làm 

thế nào mà tên cướp lại được ở cùng Chúa trong Ba-ra-đi khi anh ta chưa chịu phép báp-tem? 

Rất đơn giản! Tất cả yêu cầu dành cho tên cướp là anh ta phải đặt Đức tin nơi Chúa Giê-su (Lu-

ca 23:42). Đây là lẽ thật về Phúc âm của Chúa Giê-su Christ (Giăng 1:12; 3:16; 5:24; 6:40; 7:37-

38) 

Tuy nhiên, Kinh Thánh công bố rằng phép báp-tem là việc làm của sự công bình (Ma-thi-ơ 

3:15). Phao-lô rao giảng Đức Chúa Trời “không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, 

nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh 

Linh mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Giê-su Christ, Cứu Chúa chúng 

ta; hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự 

trông cậy của sự sống đời đời.” (Tít 3:5-7). Vị sứ đồ cũng dạy cho Hội thánh Ê-phê-sô, “Vả, ấy 

là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự 

ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” (Ê-

phê-sô 2:8-9)  

Phi-e-rơ xác nhận trường hợp nhận lãnh Thánh Linh trước khi nhận phép báp-tem nước. “Bấy 

giờ Phi-e-rơ lại cất tiếng nói rằng: Người ta có thể từ chối nước về phép báp-têm cho những kẻ 

đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng?” (Công. 10:47). Còn trong Công vụ 

chương 2 chúng ta thấy câu trả lời của sứ đồ Phi-e-rơ khi dân chúng hỏi họ phải làm gì để được 

cứu, “Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-su chịu phép báp-têm, để được tha tội 

mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.  Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các 

ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời 

chúng ta sẽ gọi.  Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà giục lòng và khuyên lơn chúng rằng: Các 

ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà nầy!  Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu 



phép báp-têm; và trong ngày ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội thánh.” Trong trường hợp 

này là chịu báp-tem trước rồi sẽ nhận lãnh “sự ban cho Đức Thánh Linh.” Điều chắc chắn là: 

“Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-su ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến 

Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn 

bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.” (Rô-ma 10:9-10)   

Mặc dù báp-tem là mục vụ quan trọng được các môn đồ thực hiện. “Khi Chúa đã hay rằng người 

Pha-ri-si có nghe đồn Ngài gọi và làm phép báp-têm được nhiều môn đồ hơn Giăng, (kỳ thiệt 

không phải chính Đức Chúa Giê-su làm phép báp-têm, nhưng là môn đồ Ngài.” (Giăng 4:1-2). 

Và Hội thánh đầu tiên đã thực hiện phép báp-tem cho những người qui đạo (Công. 2:38; 8:12-

13). Tuy nhiên không có chỗ nào trong Kinh Thánh nhấn mạnh rằng báp-tem là điều kiện đầu 

tiên cho sự cứu rỗi. Khuôn mẫu của Kinh Thánh là tín nhân phải nhận phép báp-tem sau khi tin 

nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ rao giảng: “Hãy ăn năn và nhận phép báp-

tem.” (Công. 2:38). Và trong Công vụ 8:12, chúng ta thấy, “Nhưng khi chúng đã tin Phi-líp, là 

người rao giảng Tin lành của nước Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Giê-su Christ cho mình, 

thì cả đàn ông đàn bà đều chịu phép báp-têm.” Rồi trong Công vụ 16: 31, “Hãy tin Đức Chúa 

Giê-su, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi.” Chú ý thứ tự ở đây là không phải báp-tem 

trước rồi mới cải đạo.  

Cuối cùng lưu ý rằng báp-tem (tiếng Hy-lạp là baptizo) có nghĩa là dìm/nhúng trong nước. Khi 

một tín nhân nhận báp-tem, người đó đang thực hiện một hành động bên ngoài công khai cho thế 

giới biết bên trong anh/chị ấy đã nhận sự cứu rỗi. Vì vậy báp-tem tượng trưng cho sự chết và 

phục sinh của Chúa Giê-su. Đời sống cũ của người qui đạo đã bị chết cùng với Christ trong 

nước, và khi bước ra khỏi nước là tượng trưng một đời sống mới cùng phục sinh với Christ (Rô-

ma 6:1-4).  

Kết luận của chúng ta sẽ là: Phép báp-tem không cứu được ai, nhưng lẽ thật đơn giản là một 

người  phải đặt đức tin vào công tác cứu chuộc đã hoàn tất qua sự chết và phục sinh của Chúa 

Giê-su Christ (Ê-phê-sô 2:8-9; Rô-ma 10:9-11) để  được cứu.  

ÁP DỤNG 

Rõ ràng là chúng ta không cần điều kiện phải báp-tem bằng nước để rửa sạch tội lỗi của mình. 

Tất cả những gì chúng ta cần là Huyết của Chúa Giê-su Christ (Hêb. 9:24-26; 1 Phi-e-rơ 1:18-

19). 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Công. 2:38; Rô-ma 6:1-4; Tít 3:5-6; Hêb. 9:24-26; 1 Phi-e-rơ 1:18-19  

36.  

Làm Thế Nào Để Một Người Trở Thành Cơ Đốc Nhân? 

Lần cuối cùng gần đây nhất khi bạn chia sẻ Phúc âm với một ai đó là khi nào? Bạn đã từng 

có kinh nghiệm vui mừng khi hướng dẫn một thân hữu tiếp nhận Chúa Giê-su Christ?  



Nếu bạn chưa bao giờ giới thiệu cho người khác biết về Chúa Giê-su, bạn đang bỏ lỡ nhiều 

cơ hội để kinh nghiệm quyền năng của Đức Thánh Linh hướng dẫn bạn trong hành động đưa 

người khác đến với Phúc Âm. Một phần quan trọng trong nếp sống đạo là giới thiệu tin lành 

của Chúa Giê-su cho người khác.  

Chúng ta đều nhận biết rằng mỗi chúng ta là một tội nhân (Ê-sai 64:6; Rô-ma 3:23; 1 Giăng 

3:4) và cần một Cứu Chúa. Chúng ta biết rằng chúng ta không phải là lời giải đáp cho những 

nan đề của con người (Giê-rê-mi 17:9; Rô-ma 3:10). Chỉ có Chúa Giê-su mới là lời giải đáp 

thực sự cho thế giới. Tuy nhiên hãy tự hỏi câu này: Tôi có thường xuyên chia sẻ sứ điệp Phúc 

âm cho những người đang chết trong tội lỗi? 

Chúng ta cần nói cho người khác biết là Đức Chúa Trời yêu thương họ, Ngài đã cung ứng 

cho nhân loại một con đường để giải phóng họ ra khỏi tội lỗi và sự chết. Hãy nói cho người 

khác biết rằng họ cần thừa nhận tội lỗi của mình, và tin rằng Chúa Giê-su đã chết và sống lại 

vì tội lỗi của họ (Công vụ 16:31). Hãy xem Kinh Thánh giải thích vấn đề này như thế nào. 

Thừa Nhận Tội Lỗi - Rô-ma 6:23 

Phao-lô viết: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự 

sống đời đời trong Đức Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 6:23). Theo Kinh 

Thánh tội lỗi của chúng ta phải bị trả giá là sự chết. Sự chết xứng đáng cho bản chất tội lỗi và 

phản nghịch của chúng ta (Rô-ma 5:12; 7:13). Nhưng bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Ngài 

đã ban cho chúng ta sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-su Christ. Vì vậy điều đầu tiên một 

người cần biết là thừa nhận rằng tôi đã phạm tội chống lại Đức Chúa Trời (Thi thiên 51:4) và 

ăn năn tội lỗi đó (Lu-ca 13:3; Công vụ 3:19; 1 Giăng 1:9). “Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở 

lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi.” (Công. 3:19) 

Tin Nhận – Rô-ma 10:9-10 

Điều thứ hai mà một người cần biết là tin rằng Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời, là Đấng 

đã chết vì tội lỗi toàn nhân loại và đã sống lại. Phao-lô viết, “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức 

Chúa Giê-su ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì 

ngươi sẽ được cứu;  vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng 

mà được sự cứu rỗi.” (Rô-ma 10:9-10). Vì vậy đặt đức tin vào ân điển của Chúa Giê-su 

Christ là cần thiết để tiếp nhận ơn cứu rỗi (Ê-phê-sô 2:8-9) 

ÁP DỤNG 

Điều tuyệt vời là khi nhìn thấy một người đến với Đấng Christ, nhưng chúng ta phải bảo đảm 

rằng người tín hữu mới này phải được môn đồ hóa trong Lời Đức Chúa Trời và trở nên thành 

viên của một hội thánh tại địa phương. Trở thành một Cơ đốc nhân có nghĩa là cam kết cầu 

nguyện trong Đức Thánh Linh mỗi ngày (Ê-phê-sô 6:9), nhận sự đổ đầy Thánh Linh (Ê-phê-

sô 5:18), thực hành các việc lành (Gia-cơ 2:14-26), suy ngẫm Lời Đức Chúa Trời (Thi. 1; 2 

Ti-mô-thê 2:15), thực hành các ân tứ thuộc linh (Rô-ma 12:3-8) và phục vụ người khác (Phi-

líp 2:1-4).  

KINH THÁNH THAM KHẢO 



Giăng 1:12; 3:16-17; Rô-ma 1:16; 3:23; 7:24-25; 10:9-10; Ga-la-ti 3:26; 1 Giăng 5:13  

Phần 5.   Các Câu Hỏi Về Thiên Đàng Và Địa Ngục 

37.  

Thiên Đàng Trông Như Thế Nào?   

Có nhiều sách viết về thiên đàng, chúng ghi lại những giấc mơ hay khải tượng của một số người 

về thiên đàng. Thiên đàng rất quyến rũ vì đây là một điều huyền nhiệm và cũng là nơi mà nhiều 

người muốn tới đó. Vậy thì, thiên đàng trông như thế nào? Chúng ta biết rằng: “Những sự bí mật 

thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta; song những sự bày tỏ thuộc về chúng ta, và con 

cháu chúng ta đời đời.” (Phục truyền 29:29). Đức Chúa Trời đã bày tỏ những chi tiết về thiên 

đàng cho chúng ta. 

Kinh Thánh nói đến ba thiên đàng (hay ba từng trời). Thiên đàng thứ nhất là bầu trời (bầu khí 

quyển của trái đất, Ma-thi-ơ 6:26). Từng trời thứ hai là các ngôi sao (lĩnh vực của các ngôi sao, 

Giê-rê-mi 8:2). Và từng trời thứ ba là nơi ở của Đức Chúa Trời, hay nơi Chúa đang ngồi trên 

ngai (E-xơ-ra 1:2; Ma-thi-ơ 6:9; 2 Côr. 12:2). Đa-vít công bố, “Đức Giê-hô-va ngự trong đền 

thánh Ngài; Ngôi Ngài ở trên trời.” (Thi. 11:4). Lưu ý là Đức Chúa Trời ở từng trời thứ ba không 

có nghĩa là Ngài bị giới hạn ở một chỗ hay bất cứ không gian nào. Ngài có mặt ở khắp mọi nơi 

trong mọi lúc. Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian. Sa-lô-môn viết, 

“Nhưng quả thật rằng Đức Chúa Trời ngự trên đất nầy chăng? Kìa, trời, dầu đến đỗi trời của các 

từng trời chẳng có thể chứa Ngài được thay, phương chi cái đền nầy tôi đã cất!” (1 Các vua 8:27) 

Thiên đàng là nơi Đức Chúa Giê-su “ngồi bên hữu Đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao.” (Hêb. 

1:3). Phi-e-rơ nói rằng Chúa Giê-su là “Đấng đã được lên trời, nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời, 

các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thảy đều phục Ngài.” (1 Phi-e-rơ 3:22). Chúa Giê-su 

đã nhắc nhở Ma-ri-ma-đơ-len, “Chớ rờ đến ta; vì ta chưa lên cùng Cha! Nhưng hãy đi đến cùng 

anh em ta, nói rằng ta lên cùng Cha ta và Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa 

Trời các ngươi.” (Giăng 20:17). Thiên đàng cũng là nơi các thiên sứ cư ngụ (Ma-thi-ơ 18:10; 

Mác 13:32). Nê-hê-mi diễn tả các từng trời, “Ôi! Chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một 

không hai; Chúa đã dựng nên các từng trời, và trời của các từng trời, cùng toàn cơ binh của nó, 

trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó; Chúa bảo tồn những vật ấy, và cơ binh 

của các từng trời đều thờ lạy Chúa.” (9:6)     

Thiên đàng là nơi phước hạnh nhất. Một vài người đã được đem lên đến từng trời thứ ba, hay 

được tiếp lên cùng Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc các phần Kinh Thánh sau đây:  

 “Tôi cần phải khoe mình, dầu chẳng có ích gì; nhưng tôi sẽ nói đến các sự hiện thấy và sự Chúa 

đã tỏ ra.  Tôi biết một người trong Đấng Christ, cách mười bốn năm trước, đã được đem lên đến 

từng trời thứ ba (hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi chẳng biết, có Đức 

Chúa Trời biết).  Tôi biết người đó (hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi 

cũng chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết) được đem lên đến chốn Ba-ra-đi, ở đó nghe những lời 

không thể nói, mà không có phép cho người nào nói ra.” (2 Côr 12:1-4) 



“Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi.” (Sáng. 

5:24) 

“Hai người cứ vừa đi vừa nói với nhau, kìa, có một cái xe lửa và ngựa lửa phân rẽ hai người; Ê-li 

lên trời trong một cơn gió lốc.” (2 Các vua 2:11) 

“Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong 

nơi Ba-ra-đi.” (Lu-ca 23:43) 

Phao-lô cũng diễn tả niềm ao ước, “Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể 

nầy đặng ở cùng Chúa (trên thiên đàng) thì hơn.” (2 Côr. 5:8). Thiên đàng là một nơi bình an kỳ 

diệu vượt quá suy tưởng, nơi đó đầy tràn vẻ đẹp, sự vui mừng, đầy dẫy sự sống (Thi. 16:11; 1 Ti-

mô-thê 4:8; Khải. 14:13; 21:18-21). Vị trí của thiên đàng chưa được bày tỏ. Có thể nó ở một góc 

xa nào đó của vũ trụ hay là một khu vực khác, là nơi mà thân thể phục sinh của Chúa Giê-su đã 

từ đó đến với các môn đồ (Lu-ca 24:31; Giăng 20:26).  

Một thực tế thú vị khác về thiên đàng là nơi đó không có tội lỗi hay sự chết (Ê-sai 35:8; Khải. 

21:4). Nơi đó con người không còn cưới gã vì Đấng Christ là Tân Lang và tập thể các tín hữu là 

Cô Dâu của Ngài (Ma-thi-ơ 25:1-13; Mác 2:19; Giăng 3:29; Ê-phê-sô 5:22-33; Khải. 22:17) 

Thiên đàng cũng là nơi đến cuối cùng của mỗi tín nhân tiếp nhận Chúa Giê-su Christ (Ma-thi-ơ 

5:17-20; 2 Phi-e-rơ 3:13). Cơ đốc nhân được dạy bảo là phải “tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng 

Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 3:1-4) và tích trữ của cải trên thiên đàng (Ma-thi-

ơ 6:20). Làm như thế, tín nhân sẽ nhận được phần thưởng và cơ nghiệp đời đời (Ma-thi-ơ 25:14-

30; 1 Phi-e-rơ 1:4) 

Chúa Giê-su hứa rằng Ngài đi chuẩn bị cho tín nhân một chỗ trên thiên đàng (Giăng 14:2). Vào 

một thời điểm trong tương lai, thiên đàng (thành thánh) sẽ trở nên trời mới và đất mới (2 Phi-e-rơ 

3:12-13; Khải. 21:1-2). Các Cơ đốc nhân bước vào đó trong một thân thể phục sinh vinh diệu 

(Giăng 5:28-29; Phi-líp 3:21) 

ÁP DỤNG 

Thiên đàng là nơi cực kỳ xinh đẹp và vinh diệu, Chúa Cứu Thế Giê-su ở đó đang chờ đợi hiệp 

nhất với tập thể các Cơ đốc nhân là Cô Dâu của Ngài. Vì vậy hãy tập chú tâm trí và tấm lòng của 

chúng ta vào nơi đó (Cô-lô-se 3:1-4) 

KINH THÁNH THAM KHẢO    

Ê-sai 65:17; 66:22; Giăng 14:2; 2 Phi-e-rơ 3:10-13; Khải. 5:9-13; 21:1-27 

38.  

Địa Ngục Có Thật Không?                  

Giáo lý về địa ngục là một đề tài nóng trong suốt nhiều thế kỷ. Chủ đề này có vẻ khó hiểu nhưng 

điều đó không thể làm cho địa ngục trở nên xa sự thật.  



Địa ngục có thật khi bạn đọc tiếp những dẫn chứng sau đây. Chúa Giê-su nói nhiều về địa ngục 

hơn là thiên đàng. Ngài muốn mọi người hiểu rõ lẽ thật về địa ngục hầu cho họ có thể định 

hướng cuộc đời của mình trên thiên đàng.  

Địa Ngục Trong Cựu ước. 

Từ chỉ về địa ngục trong Tiếng Hê-bơ-rơ là sheol. Từ này xuất hiện trong những phần Kinh 

thánh sau: “âm phủ” (Thi. 9:17); “Khi dân sự ra ngoài, sẽ thấy thây của những người đã bội 

nghịch cùng ta; vì sâu chúng nó chẳng hề chết, lửa chúng nó chẳng hề tắt” (Ê-sai 66:22-24); 

“chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời” (Đa-ni-ên 12:2). 

Địa Ngục Trong Tân Ước. 

Có ba chữ được dùng: 1. Hades (Tiếng Hy-lạp) được tìm thấy trong Ma-thi-ơ 5:29-30; Lu-ca 

16:19-31; 2. Gehenna (Hê-bơ-rơ, Hy-lạp) được dịch là địa ngục. Gehenna là một địa danh thuộc 

thung lũng Hinnom là một bãi rác đốt cháy bên ngoài Giê-ru-sa-lem. Từ này được tìm thấy trong 

Ma-thi-ơ 13:42, 50; Mác 9:43. Đây là nơi dành cho hình phạt đời đời đối với những kẻ ác và ma 

quỉ (Ma-thi-ơ 25:41).  3. Tartarus (Tiếng Hy-lạp). Từ này xuất hiện trong câu: “Đức Chúa Trời 

chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng 

xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét” (2 Phi-e-rơ 2:4). 

Địa ngục thật sự khủng khiếp. Kinh Thánh mô tả về nó: “chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc 

lóc và nghiến răng” (Ma-thi-ơ 8:12); “nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng”  (Ma-thi-ơ 22:13); “lửa 

đời đời” (Ma-thi-ơ 25:41); “nơi đau đớn” (Lu-ca 16:23); “bên dưới đất”  (Phi-líp 2:10); “sự chết 

và Âm phủ”  (Khải. 1:18),  “nơi xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài”, (2 Tê-

sa-lô-ni-ca 1:7-9) 

Địa ngục là một nơi đau khổ. Đức Chúa Trời dành nơi ấy cho những ai từ chối Ngài. Nó được 

thiết kế cho những người cố ý từ chối sự sống đời đời và ủng hộ sự tách biệt vĩnh cửu khỏi Đức 

Chúa Trời, kết quả tất nhiên họ nhận là sự đau khổ đời đời.  

Có ba nền tảng thần học cho sự hiện hữu của địa ngục: 

1.  Nó tồn tại vì sự thánh khiết của Đức Chúa Trời (tội lỗi không thể nối kết với Đức Chúa 

Trời thánh khiết). Ha-ba-cúc 1:13 viết: “Mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có 

thể nhìn được sự trái ngược.” Đức Chúa Trời không thể và sẽ không khoan thứ sự gian 

ác. “Không lẽ nào Chúa làm điều như vậy, diệt người công bình luôn với kẻ độc ác; đến 

đỗi kể người công bình cũng như người độc ác. Không, Chúa chẳng làm điều như vậy 

bao giờ! Đấng đoán xét toàn thế gian, há lại không làm sự công bình sao?” (Sáng thế ký 

18:25) 

2.  Địa ngục dành cho sự phản loạn của Satan. Ma quỉ là căn nguyên của tội lỗi (Ê-xê-chi-ên 

28:16-17; Khải. 12:4). Chúa Giê-su đã dạy rằng địa ngục là nơi “đã sắm sẵn cho ma quỉ 

và những quỉ sứ nó” (Ma-thi-ơ 25:41) 

3.  Địa ngục cần cho những người tội lỗi gian ác không chịu ăn năn. Nó là một phán quyết 

công bằng cho kẻ ác (Rô-ma 3) chống lại Đức Chúa Trời đời đời (Thi thiên 90:1-4), thì 



phải gánh chịu một hình phạt đời đời (Ma-thi-ơ 25:46). Địa ngục là thích hợp cho sự 

trừng phạt.  

ÁP DỤNG  

Bởi vì địa ngục là có thật, và nó dành cho những ai từ chối Chúa Giê-su nên chúng ta phải 

siêng năng chia sẻ Phúc âm cho tất cả mọi người mà đặc biệt là những người chưa bao giờ 

nghe nói về Chúa Giê-su. 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Ma-thi-ơ 5:29-30; 8:12; 22:13; 25:41; Lu-ca 16:24-25; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5-9; Giu-đe 12-13; 

Khải. 14:11; 19:20; 20:10 

39.  

Người Có Đạo đức Tốt Sẽ Được Vào Thiên Đàng? 

Không. Tất cả nhân loại không có ai là người đạo đức tốt (người lành). Kinh Thánh xác định: 

“Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một 

người cũng không.” (Rô-ma 3:12) 

Không có chỗ nào trong Kinh Thánh ủng hộ quan điểm cho rằng có người đủ phẩm chất đạo đức 

tốt để được vào thiên đàng.  

Con người được sinh ra trong tội lỗi (Thi thiên 51:5) và những việc làm của nhân loại là trái với 

luật pháp của Đức Chúa Trời (1 Giăng 3:4). Phao-lô thừa nhận: “vì mọi người đều đã phạm tội, 

thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23). Sa-lô-môn diễn tả: “Thật, chẳng có 

người công bình ở trên đất làm điều thiện, mà không hề phạm tội.” (Truyền đạo 7:20) 

 Kinh Thánh diễn tả con người “đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; 

chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ…” (Rô-ma 1:29-32), làm 

trái luật pháp TRỜI (Rô-ma 2:23), nói dối, làm điều không công bình (Rô-ma 3:4, 10). Vì thế 

Đấng Christ đã chịu chết vì chúng ta là những tội nhân (Rô-ma 5:6-8). Con người đã chết vì 

những lầm lỗi và tội ác của mình (Ê-phê-sô 2:1-2). Những phần Kinh Thánh trích dẫn trên đây 

cho thấy không có ai là người thiện lương trên thế gian này.  

Những ai cho rằng họ có đủ công đức tốt để được vào thiên đàng, cần phải cân nhắc lại những 

việc làm và ý tưởng gian ác của họ. Sách Gia-cơ dạy rằng: “Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc 

tư dục xui giục mình.  Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự 

chết.” (1:14-15); “Thật vậy, nếu anh em vâng giữ cho trọn vẹn luật pháp tôn trọng, theo như 

Kinh thánh rằng: Hãy yêu người lân cận như mình, thì anh em ăn ở tốt lắm.  Nhưng nếu anh em 

tây vị người ta, thì phạm tội, luật pháp bèn định tội anh em như kẻ phạm phép.” (2:8-9), và “kẻ 

biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.” (4:17). Như vậy chúng ta thấy không có ai 

không phạm tội.  Những việc lành của một người có thể nhiều hơn những việc ác, nhưng điều đó 

cũng không khiến cho người đó trở thành người vô tội.  



Ê-sai thừa nhận: “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi 

như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.” (Ê-sai 

64:6). Trước giả sách Châm ngôn đặt câu hỏi: “Ai có thể nói: Ta đã luyện sạch lòng mình. 

Ta đã trong sạch tội ta rồi?” (Châm. 20:9). Chúa Giê-su phán: “Không có ai nhân lành, chỉ có 

một Đấng nhân lành, là Đức Chúa Trời.” (Mác 10:18). Vì những lý do trên đây, nên Đức Chúa 

Trời nhân lành đã mở một con đường cho con người tội lỗi được vào thiên đàng: thông qua Chúa 

Giê-su Christ (Công vụ 4:12), không có con đường nào khác.  

ÁP DỤNG 

“Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Đức Chúa Trời là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, 

và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (1 Giăng 1:9). Kinh Thánh cũng nói rằng; “Con mắt 

Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi, xem xét kẻ gian ác và người lương thiện.” (Châm ngôn 15:3) 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Thi thiên 32; 51; Châm ngôn 20:9; Truyền đạo 7:20; Ê-sai 64:6; Mác 10:18; Rô-ma 3; Ê-phê-sô 

2:1-2 

40.  

Những Trải Nghiệm Hồn Lìa Khỏi Xác Rồi Trở Về Thực Sự Xảy Ra? 

Mọi người bị hấp dẫn từ những điều không thể giải thích được. Một số câu chuyện hấp dẫn nhất 

là trải nghiệm hồn lìa khỏi xác của một số người. Các hiệu sách có nhiều sách về chủ đề này. Các 

đài phát thanh, truyền hình cũng thực hiện một số cuộc phỏng vấn với những người được cho là 

có kinh nghiệm trong chuyện này. Các trải nghiệm loại này chuyển tải bằng chứng cho những 

người tin vào chuyện đó và cũng gây hoang mang với người hoài nghi. Chúng ta phải nhìn vào 

Kinh Thánh để đánh giá đúng hiện tượng này. 

Nhiều báo cáo và kinh nghiệm đã được ghi chép và nghiên cứu kỹ lưỡng trong những năm gần 

đây. Một số người đã kinh nghiệm linh hồn lìa ra khỏi thân thể của họ rồi sau đó trở về. Một số 

khác có trải nghiệm được lên tới thiên đàng – trong khi một số người khác tường thuật rằng họ 

đã đến địa ngục và trở về. Tuy nhiên có nhiều câu hỏi nổi lên chung quanh những chuyện này. 

Chúng ta sẽ thảo luận nghiêm túc sáu vấn đề sau đây: 

1. Một số các kinh nghiệm của nhiều người mâu thuẫn với nhau. Và khi đã mâu thuẫn thì 

không thể cả hai kinh nghiệm trái ngược đó đều là sự thật. Một người có thể có nhiều trải 

nghiệm, nhưng không phải mỗi trải nghiệm của họ là sự thật. 

2. Một số trải nghiệm tương phản với giáo lý thuần chánh của Kinh Thánh, và dĩ nhiên 

không được các học giả Kinh Thánh và cộng đồng Cơ đốc chấp nhận. Ví dụ, các trải 

nghiệm này thường được dùng để diễn tả rằng khi đối diện với sự chết thì không có gì 

phải sợ hãi. Điều này là đúng cho Cơ đốc nhân, nhưng với những người chưa tin thì 

không đúng. Kinh Thánh dạy: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi 

chịu phán xét.” (Hêb. 9:27) 



3. Trải nghiệm chết đi rồi sống lại theo kiểu hồn lìa khỏi xác, rồi sau đó trở về nhập lại vào 

thân xác thì không phải là lẽ thật cho Cơ đốc nhân. Kinh Thánh dạy rằng khi linh hồn rời 

khỏi thân thể, người đó sẽ chết. (2 Côr. 5:8) 

4. Trong những trải nghiệm này, một số người nói rằng họ đã thấy Đức Chúa Trời. Nhưng 

Kinh Thánh dạy rằng không có ai chết, rồi được thấy Đức Chúa Trời, và sau đó được 

sống lại trong cuộc đời này. “Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:18). “Ngài lại 

phán rằng: Ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống.” 

(Xuất. 33:20). Chỉ có những người bất tử trong đời hầu đến (sau khi chết và được phục 

sinh) có thể thấy Đức Chúa Trời đối mặt và ở với Ngài mãi mãi. Khi những người này 

gặp Chúa mặt đối mặt, họ không còn ở trong tội lỗi hay trở về với đời sống cũ trong thế 

giới nữa (1 Côr. 13:12; Khải. 22:4).  

5. Những trải nghiệm của con người không phải lúc nào cũng thật. Có nhiều trải nghiệm 

không thật. Những điều gọi là trải nghiệm hồn lìa khỏi xác rồi trở về lại trong thân thể 

nên được đo lường theo tiêu chuẩn Lời không thể sai lầm của Đức Chúa Trời (Giăng 

10:34-35). Cơ đốc nhân không bao giờ nên sử dụng kinh nghiệm để giải thích Kinh 

Thánh, ngược lại phải dùng Kinh Thánh để giải thích cho những trải nghiệm của chúng 

ta. 

6. Đâu là nguồn gốc của những trải nghiệm mà chúng ta đang đề cập? Về cơ bản có ba 

nguồn: Đức Chúa Trời, ma quỉ (2 Côr. 11:13-14) và sự lừa dối tâm lý. Làm thế nào 

chúng ta biết các trải nghiệm đó đến từ nguồn nào? Rõ ràng chúng ta cần một tiêu chuẩn 

khách quan của lẽ thật (Kinh Thánh) để đánh giá những nguồn này. Một khải thị hay kinh 

nghiệm cá nhân không thể trái ngược với những gì Kinh Thánh dạy, và cũng không thể 

lấy nó để thêm vào Kinh Thánh. Là Cơ đốc nhân chúng ta không chạy theo những kinh 

nghiệm gây tranh cãi từ những người khác, nhưng là lẽ thật trong Lời vô ngộ của Đức 

Chúa Trời.  

Sứ đồ Phao-lô đã có một trải nghiệm: “Tôi biết một người trong Đấng Christ, cách mười bốn 

năm trước, đã được đem lên đến từng trời thứ ba (hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể 

người, tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết). Tôi biết người đó (hoặc trong thân thể người, hoặc 

ngoài thân thể người, tôi cũng chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết) được đem lên đến chốn Ba-ra-

đi, ở đó, nghe những lời không thể nói, mà không có phép cho người nào nói ra. Về người đó, tôi 

sẽ khoe mình; nhưng về chính mình tôi, tôi không khoe, chỉ khoe về sự yếu đuối của tôi mà 

thôi.” (2 Côr 12:2-5). Lưu ý câu 4: “nghe những lời không thể nói, mà không có phép cho người 

nào nói ra.” Điều này trở nên sáng tỏ cho chúng ta hôm nay? 

Tóm lại, các trải nghiệm vừa trình bày trên đây là trái ngược với Lời của Đức Chúa Trời, vì 

vậy chúng sai lầm.   

ÁP DỤNG 

Những trải nghiệm cá nhân hồn lìa khỏi xác rồi trở về có vẻ ly kỳ không nên là khao khát hay 

tán dương của chúng ta. Thay vì vậy chúng ta trông mong được gặp Chúa mặt đối mặt trong 

tương lai (1 Giăng 3:1-3).   
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2 Côr. 5:8; Phi-líp 1:23; 3:20-21; Hêb. 9:27  

Phần 6. Các Câu Hỏi Về Thiên Sứ Và Ma quỉ.  

41.  

Các Thiên Sứ Là Ai Và Họ Làm Gì? 

Thiên sứ là những tạo vật quyến rũ. Họ đã đi vào trí tưởng tượng của con người trong nhiều thế 

kỷ. Một số hình ảnh phổ biến nhất của các thiên sứ được phác họa như những đứa trẻ có cánh, và 

những người khác miêu tả họ như những sinh vật tuyệt vời tỏa sáng vinh quang và quyền năng. 

Vậy thì Kinh Thánh nói gì về các thiên sứ? 

Các thiên sứ là những tạo vật thuộc linh (“những con trai của Đức Chúa Trời” Gióp 2:1; cũng 

xem 1:6). Thiên sứ được tạo nên trước khi có thế giới (Gióp 38:6-7; Thi thiên 148:2, 5; Cô-lô-se 

1:16). Các thiên sứ là “thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những 

người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?” (Hê-bơ-rơ 1:14). Các thiên sứ có tính cách, trí thông 

minh, tình cảm, ý chí (1 Phi-e-rơ 1:12; 2 Phi-e-rơ 2:4). Họ có quyền năng, tri thức (Thi. 103:20; 

2 Phi-e-rơ 2:11). Một vài thiên sứ có hình dạng giống như người (Sáng thế ký 18, 19; Hêb. 13:2). 

Nhưng điều này không có nghĩa là họ có một thân thể vật lý như chúng ta. Họ vô hình, không 

cưới gã như con người (Ma-thi-ơ 22:30), không chết (Lu-ca 20:36), nhưng họ không có quyền 

năng vô hạn như Đức Chúa Trời. Họ là những tạo vật nhưng không giống như con người. Địa vị 

của con người được Kinh Thánh xác định: “Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút. Đội 

cho người sự vinh hiển và sang trọng.” (Thi. 8:5). Phao-lô nói về uy quyền của Cơ đốc nhân, 

“Anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao?” (1 Côr. 6:3) 

Các thiên sứ có một vai trò quan trọng trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Thiên sứ 

Gáp-ri-ên đã thông báo cho Ma-ri về sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế (Lu-ca 1:26-38). Thiên sứ  

hướng dẫn Giô-sép bảo toàn mạng sống của Cứu Chúa và Ma-ri (Ma-thi-ơ 2:13, 20). Thiên sứ 

phục vụ Chúa Giê-su sau khi Ngài vượt qua sự cám dỗ của Satan (Ma-thi-ơ 4:11). Trong khi cầu 

nguyện ở vườn Ghết-sê-ma-nê, thiên sứ đến thêm sức cho Ngài (Lu-ca2:43). Các thiên sứ loan 

báo sự phục sinh của Chúa Giê-su (Ma-thi-ơ 28:5-7).  

Các thiên sứ nổi bật là Mi-ca-ên, thiên sứ trưởng. “Mi-ca-ên là một trong các quan trưởng đầu 

nhứt, đã đến mà giúp đỡ ta.” (Đa-ni-ên 10:13; Giu-đe 9). Tên của thiên sứ này có nghĩa là giống 

như Đức Chúa Trời. Thiên sứ thứ hai là Gáp-ri-ên (Đa-ni-ên 9:21-22; Lu-ca 1:11-13, 26-33). 

Tên Gáp-ri-ên có nghĩa là hết lòng với Đức Chúa Trời. Thiên sứ thứ ba là Lu-xi-phe, còn được 

gọi là là “con trai của sáng sớm” (Ê-sai 14:12). Lu-xi-phe là thiên sứ phản loạn, chống lại Đức 

Chúa Trời rồi trở thành quỉ sứ (1 Ti-mô-thê 3:6; Khải. 12:3-4) 

ÁP DỤNG 

Chúng ta không đánh giá thấp khả năng siêu nhiên và vẻ đẹp của các thiên sứ. Đức Chúa Trời 

tạo nên họ không chỉ vì sự vinh hiển của Ngài (Khải. 4:11) nhưng cũng sử dụng họ để bảo vệ 

cho các con cái của Ngài (Ma-thi-ơ 18:10).  
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1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16; Đa-ni-ên 10:13; Rô-ma 8:38; Ê-phê-sô 3:10; 6:12; Cô-lô-se 2:10; 1:16; 

Giu-đe 8; Sáng thế ký 3:24; Ê-xê-chi-ên 28:14, 16; Ê-sai 6:2-7  

42.  

Ma Quỉ Là Ai Và Chúng Làm Gì?  

Ma quỉ là các thiên sứ sa ngã. Khi Lucifer sa ngã, nó kéo theo một phần ba các thiên sứ phản 

loạn theo nó (Hêb. 12:22; Khải. 12:3-9). Kinh Thánh nói về ma quỉ, “Hỡi sao mai, con trai của 

sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất 

là thể nào!” (Ê-sai 14:12). Phi-e-rơ đề cập đến một số các thiên sứ phạm tội (2 Phi. 2:4) và Giu-

đe nói về chúng là “các thiên sứ không giữ thứ bậc và bỏ chỗ riêng mình.” (1:6) 

Chúng ta có thể nói chắc chắn rằng sự sa ngã của Lucifer và một phần ba các thiên sứ đã xảy ra 

trước sự sa ngã của A-đam và Ê-va. Sứ đồ Giăng viết trong Khải huyền 12:9, “Con rồng lớn đó 

bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng 

xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó.” Một số các thiên sứ đã bị cầm tù (2 Phi-e-rơ 

2:4; Giu-đe 6) trong khi một số khác được tự do cầm quyền chốn không trung (Ê-phê-sô 6:12) và 

thực hiện các công việc của Satan (Ma-thi-ơ 12:24). Ma quỉ không phải là các “thiên sứ được 

chọn” (1 Ti-mô-thê 5:21), bởi vì chúng chọn chống lại Đức Chúa Trời và đánh mất sự cứu rỗi 

(Ma-thi-ơ 25:41). Trong những phần Kinh Thánh khác, ma quỉ là các linh ô uế (Ma-thi-ơ 10:1; 

Mác 1:23; Lu-ca 4:33; Công vụ 5:16; Khải. 18:2) 

Ma quỉ biết và sợ Chúa Giê-su (Mác 5:7; Công. 19:15; Gia-cơ 2:19) và cuối cùng chúng cũng 

biết rằng sự hủy diệt của chúng sẽ đến (Ma-thi-ơ 8:29; Khải. 12:12) 

ÁP DỤNG 

Chúng ta không cần phải sợ ma quỉ, mặc dù chúng có quyền lực và có thể gây ra các rắc rối. 

Chúa Giê-su là Vua của muôn vua, là Chúa của các chúa. Không có ma quỉ nào có thể thắng hơn 

Chúa Giê-su Christ (Mác 1:25-26; 3:11; 5:8-13; 6:7; 9:25) 
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Ma-thi-ơ 10:1; Mác 1:23; 5:1-29; Công. 16:16-18; Ê-phê-sô 6:10-18; Heb. 12:22; 2 Phi-e-rơ 2:4; 

Khải. 12:3-9   

43.  

Satan Có Những Quyền Lực Nào?  

Kinh Thánh cung cấp các thông tin về Satan. Trước khi trở thành Satan, nó là Lucifer. Kinh 

Thánh nói về nó là “sao mai, con trai của sáng sớm.” (Ê-sai 14:12). Satan lúc ban đầu là một chê-

ru-bin được xức dầu với đầy đủ tài năng và khôn ngoan (Ê-xê-chi-ên 28:12-15). Tuy nhiên vì sự 

cao ngạo, Lucifer bị đuổi ra khỏi thiên đàng và trở thành Satan. Từ thiên sứ nó trở thành quỉ sứ.  

Cựu Ước Mô Tả Quyền Lực Của Satan. 



Satan được mô tả là một con rắn. “Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã 

làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết.” (Sáng thế ký 3:1). Nó có đủ quyền lực để xui 

khiến vua Đa-vít kiểm tra dân số nhằm thực hiện ý đồ đen tối của nó. “Sa-tan dấy lên muốn làm 

hại cho Y-sơ-ra-ên, bèn giục Đa-vít lấy số dân Y-sơ-ra-ên.” (1 Sử ký 21:1). Nó có thể diện kiến 

và đối nại với Đức Chúa Trời. “Vả, một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức 

Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng.  Đức Giê-hô-va phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi ở 

đâu đến? Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi 

nó.” (Gióp 1:6-7). Satan nắm giữ vị trí của một kẻ ác cai trị có giới hạn trên thế giới (Thi thiên 

109:6). Sa-tan đứng đối địch với thầy tế lễ cả Giê-hô-sua (Xa-cha-ri 3:1). 

Tân Ước Mô Tả Quyền Lực Của Satan.  

Chúa Giê-su nói về Satan là “vua chúa thế gian nầy” (Giăng 14:30). Tân Ước cũng mô tả Satan 

là chúa quỉ (Ma-thi-ơ 9:34). Phao-lô mô tả Satan là chúa đời này (2 Côr. 4:4). Nó là “vua cầm 

quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch.” (Ê-phê-sô 

2:2). Sứ đồ Giăng cho chúng ta biết “cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ.”  (1 Giăng 5:19). 

Thiên sứ trưởng Mi-chen phải chống trả với Satan trong một giới hạn nhất định, “Vả, khi chính 

mình thiên sứ trưởng Mi-chen chống với ma quỉ giành xác Môi-se, còn chẳng dám lấy lời nhiếc 

móc mà đoán phạt; người chỉ nói rằng: Cầu Chúa phạt ngươi!” (Giu-đa 9). Satan là kẻ dỗ dành 

và kẻ địch lại Đấng Christ (2 Giăng 7).  Satan là kẻ “ngày đêm kiện cáo các thánh đồ” trước mặt 

Đức Chúa Trời (Khải. 12:10).  

Satan thực hiện nhiều điều sau đây trong tư cách là vua của thế gian. 

- Sa-tan giả mạo làm thiên sứ sáng láng. (2 Côr. 11:14) 

- Satan như “sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt 

được.” (1 Phi-e-rơ 5:8) 

- Cám dỗ Chúa Giê-su với mục đích làm cho Ngài phạm tội, nhưng nó bị thất bại (Ma-thi-ơ 4:1-

2) 

- Dẫn dắt người ta đi lạc đường. “Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, 

mạo chức sứ đồ của Đấng Christ.” (2 Côr. 11:13) 

- Kẻ kiện cáo các thánh đồ (Khải. 12:10) 

- Làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả; (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-10) 

-  Nó là thần lừa dối và có đạo lý riêng của nó (1 Ti-mô-thê 4:1-3) 

-  Nó là “chúa đời nầy đã làm mù lòng những kẻ chẳng tin, hầu cho họ không trông thấy sự vinh 

hiển chói lói của Tin lành Đấng Christ.” (2 Côr. 4:4) 

- Gieo cỏ lùng vào chung với lúa mì (Ma-thi-ơ 13:38-39) 

- Satan cướp lấy đạo đã gieo trong lòng những người nghe đạo Chúa (Mác 4:15) 

- Satan đã ngăn trở các sứ đồ thực hiện mục vụ (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:18) 



-Satan ám vào Giu-đa, làm cho người này phản bội Chúa Giê-su (Lu-ca 22:3) 

- Kẻ nói dối và là cha sự nói dối (Giăng 8:44) 

- Kẻ lừa dối cả thế gian (Khải. 12:9) 

- Là nguyên nhân khiến các tín nhân trải qua hoạn nạn (Khải. 2:10) 

- Là kẻ trộm đến để cướp giết và hủy diệt (Giăng 10:10) 

Rõ ràng Satan có nhiều quyền lực, nhưng không thể vượt trỗi hơn TRỜI. Nó chỉ là một tạo vật 

phản loạn. Quyền lực của nó nằm dưới sự kiểm soát của Đức Chúa Trời.  Satan có thể “làm đủ 

mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả.” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9). Nó như một nhà làm ảo thuật 

quyến rũ được nhiều người, nhưng nó không phải là Đấng sáng tạo, không thể sống lại từ cõi 

chết. Chỉ duy TRỜI có quyền lực vô hạn trên tất cả. Satan là một kẻ thù nghịch với Đức Chúa 

Trời đã bị đánh bại.  

Các tên Của Satan: 

Ma quỉ (Ma-thi-ơ 4:1) 

Điều ác (Giăng 17:15) 

Con rồng lớn (Khải. 12:3-4)  

A-ba-đôn (Khải. 9:11) 

Sư tử rống (1 Phi-e-rơ 5:8) 

Chúa quỉ Bê-ên-xê-bun (Ma-thi-ơ 12:24) 

Cha của sự nói dối (Giăng 8:44)  

Quỉ cám dỗ (Ma-thi-ơ 4:3) 

 

ÁP DỤNG 

Satan biết số phận của nó: “ma quỉ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà 

đến cùng các ngươi.” (Khải. 12:12). Sứ đồ Giăng cho chúng ta biết, “Con Đức Chúa Trời đã hiện 

ra để hủy phá công việc của ma quỉ.” (1 Giăng 3:8). Và Phao-lô khẳng định, “Ngài đã truất bỏ 

các quyền cai trị cùng các thế lực (của Satan), dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra 

tỏ tường giữa thiên hạ.” (Cô-lô-se 2:15). Chúa Giê-su cầu nguyện với Cha, “Con chẳng cầu Cha 

cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác (Satan).” (Giăng 17:15), và Ngài 

tiếp tục cầu thay cho chúng ta từ thiên đàng (Rô-ma 8:34). Vì vậy tâm thế của chúng ta phải là: 

“hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em.” (Gia-cơ 4:7) 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Sáng. 3:1-5; Giăng 8:44; Hêb. 2:14-15; 1 Phi-e-rơ 5:8  



44.  

Cơ Đốc Nhân Có Thể Bị Quỉ Ám? 

Các bộ phim và những câu chuyện về ma quỉ luôn gây hồi họp, hiếu kỳ cho khán giả. Dĩ nhiên 

một người chưa tin Chúa Giê-su có thể bị quỉ ám vào, nhưng Cơ đốc nhân thì sao? Sẽ có nhiều 

câu trả lời được đưa ra cho chủ đề này. Tuy nhiên chúng ta phải tỉnh táo nhìn vào những gì Kinh 

Thánh dạy khi đối diện với câu hỏi trên đây. 

Điều đầu tiên chúng ta phải thấy là không có bất kỳ một trường hợp nào trong Kinh Thánh đề 

cập trực tiếp đến chuyện Cơ đốc nhân bị quỉ ám (bị ma quỉ cư ngụ ở bên trong). Sứ đồ Phao-lô 

có câu trả lời thích hợp cho vấn đề này: “Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ 

tin có phần gì với kẻ chẳng tin?  Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà 

thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta 

sẽ ở và đi lại giữa họ; ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta.” (2 Côr. 6:15-16)   

Sứ đồ Giăng viết: “Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ; vì ma quỉ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, 

Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ.” (1 Giăng 3:8) 

Từ hai phần Kinh Thánh trích dẫn trên, chúng ta thấy rằng thân thể của tín nhân không thể bị ma 

quỉ ám vào, vì thân thể đó là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, và Chúa Giê-su đến để hủy 

phá công việc của ma quỉ. Vả lại, quyền lực của Satan không đủ mạnh để chiến thắng sự bảo vệ 

của Đức Chúa Trời trên dân sự của Ngài (1 Phi-e-rơ 1:5). Sứ đồ Giăng công bố, “Chúng ta biết 

rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì hẳn chẳng phạm tội; nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì tự 

giữ lấy mình, ma quỉ chẳng làm hại người được. “ (1 Giăng 5:18). Cơ đốc nhân là những người 

“nhờ Chúa Giê-su Christ mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và 

mọi thế lực.” (Cô-lô-se 2:10). Và “Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập 

tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.” (Cô-lô-se 2:15)   

Nói cách khác, Kinh Thánh có lời hứa cho chúng ta là “con cái Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:16), là 

“con cái của sự sáng” (Ê-phê-sô 5:8). Chúng ta được “Đức Giê-hô-va chuộc khỏi tay kẻ hà 

hiếp.” (Thi. 107:2). Phao-lô viết, “trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà 

thắng hơn bội phần.” (Rô-ma 8:37). Chúa Giê-su ban một lời hứa rất rõ ràng cho tín nhân, “Nầy, 

ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; 

không gì làm hại các ngươi được.” (Lu-ca 10:19). 

Mặc dù tín nhân không thể bị ma quỉ ám vào, họ vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi ma quỉ. Những tín 

nhân mà không trang bị cho mình những khí giới của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:11-17) có thể 

bị ma quỉ tấn công (1 Phi-e-rơ 5:8-9). Vì vậy điều quan trọng cho chúng ta là, “hãy phục Đức 

Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em.” (Gia-cơ 4:7). 

ÁP DỤNG 

Có nhiều sự giảng dạy sai lầm về ma quỉ gieo rắc các nỗi sợ hãi trong lòng tín nhân. Tuy nhiên, 

đừng lo lắng về điều đó. Tất cả những gì chúng ta cần là đặt Đức tin vào uy quyền và quyền năng 

tuyệt đối của Chúa Giê-su Christ, và chắc chắn là chúng ta phải “mang lấy mọi khí giới của Đức 

Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ.”  (Ê-phê-sô 6:11)  



KINH THÁNH THAM KHẢO 

Lu-ca 10:19; 2 Côr. 6:14-15; Ê-phê-sô 6:10-19; Cô-lô-se 2:12-15; 1 Giăng 3:8.  

45.  

Cơ Đốc Nhân Có Thể Đuổi Quỉ? 

Thật lạ lùng là có nhiều Cơ đốc nhân quan tâm đến quyền lực của Satan và các quân đoàn của 

nó, đồng thời cũng hiếu kỳ muốn biết tín nhân có quyền lực gì đối với Satan. Điểm chủ yếu cần 

ghi nhớ là các Cơ đốc nhân không có quyền lực riêng của mình để đuổi ma quỷ ra khỏi một ai 

đó. Uy quyền thực sự chỉ đến trong danh của Chúa Giê-su Christ. Mác ghi lại câu chuyện này, 

“Giăng thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, chúng tôi từng thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỉ, 

thì chúng tôi đã cấm, vì họ không theo chúng ta.” (Mác 9:38). Điều này cho thấy rằng chỉ một 

mình Chúa Giê-su có quyền lực trên Satan và những quân đoàn tà linh do nó điều khiển. 

Chúng ta đọc trong Phúc âm của Lu-ca:  

“Vả, trong nhà hội có một người bị tà ma ám, cất tiếng kêu lớn lên rằng: Hỡi Giê-su Na-xa-rét!  

Chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai: Là Đấng 

Thánh của Đức Chúa Trời!  Song Đức Chúa Giê-su quở nặng nó, mà rằng: Hãy nín đi, và ra khỏi 

người nầy. Quỉ bèn vật ngã người giữa đám đông, rồi ra khỏi, không làm hại chi đến người.  Mọi 

người đều sững sờ, nói cùng nhau rằng: Ấy là đạo gì đó? Người lấy phép và quyền đuổi tà ma, 

và chúng nó liền ra!  Vậy, danh tiếng Ngài đồn khắp các nơi xung quanh.” (Lu-ca 4:33-37). 

Chúa Giê-su cũng ban những ân tứ đặc biệt cho các sứ đồ, bao gồm ân tứ đuổi quỉ (Ma-thi-ơ 

10:1; Lu-ca 9:1). Chúng ta thấy trong Mác 6:12-13, “Vậy, các sứ đồ đi ra, giảng cho người ta 

phải ăn năn; đuổi nhiều ma quỉ, xức dầu cho nhiều kẻ bịnh, và chữa cho được lành.” Chúa chúng 

ta cũng sai bảy mươi môn đồ ra đi truyền giáo trong danh của Ngài. Họ trở về tường trình các 

mục vụ: “Bảy mươi môn đồ trở về cách vui vẻ, thưa rằng: Lạy Chúa, vì danh Chúa các quỉ cũng 

phục chúng tôi.  Đức Chúa Giê-su bèn phán rằng: Ta đã thấy quỉ Sa-tan từ trời sa xuống như 

chớp.  Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch 

dưới chân; không gì làm hại các ngươi được.” (Lu-ca 10:17-19) 

Các môn đồ cũng gặp trường hợp bất khả thi khi đuổi quỉ. Trong tình huống sau đây họ thất bại 

trong việc đuổi quỉ, họ phân trần với Chúa Giê-su: “Vì cớ gì chúng tôi không đuổi quỉ ấy được?  

Ngài đáp rằng: Ấy là tại các ngươi ít Đức tin: Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có 

đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và 

không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được.” (Ma-thi-ơ 17:19-20). Trong một chỗ khác Chúa 

dạy: “Nếu không cầu nguyện, và kiêng ăn thì chẳng ai đuổi thứ quỉ ấy ra được.” (Mác 9:29). 

Ngày hôm nay, hầu hết chúng ta không có được các ân tứ giống như sứ đồ Phao-lô. Ông đã làm 

chứng cho Hội thánh Cô-rin-tô: “Các bằng cớ về chức sứ đồ tôi đã tỏ ra trong anh em bởi sự nhịn 

nhục mọi đàng, bởi các dấu lạ, các sự khác thường, và các phép lạ.” (2 Côr. 12:12). 

Điều tốt nhất cho chúng ta ngày nay là mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để “đứng vững 

mà địch cùng mưu kế của ma quỉ” (Ê-phê-sô 6:11). Để giải quyết ảnh hưởng của ma quỉ trên 

cuộc sống những người chưa tin là đem họ đến với Đấng Christ. Sự sáng sẽ xua đuổi sự tối tăm. 



Nếu một người thực sự được cứu, Satan không thể ở bên trong người đó. Các Cơ đốc nhân mà 

nói rằng họ bị ma quỷ quấy rối cần được dạy để biết Satan là một kẻ thù bị đánh bại (Ê-phê-sô 6; 

Cô-lô-se 2; Hêb. 2). Ma quỉ giống như sư tử gầm rống (1 Phi-e-rơ 5:8) làm cho người ta sợ, 

nhưng nó đã bị Đấng Christ đánh bại tại thập tự giá. Tín nhân có thể công bố chiến thắng này của 

Chúa Giê-su và giải phóng chính mình ra khỏi ảnh hưởng của quyền lực tối tăm.  

ÁP DỤNG 

Điều quan trọng hơn cho Cơ đốc nhân là giữ cảnh giác với những lời dối trá của Satan và nhanh 

chóng tha thứ cho người khác hơn là tìm kiếm các phương cách để đuổi quỉ. Phao-lô viết, 

“Nhưng anh em tha thứ ai, thì tôi cũng tha thứ. Vả, nếu tôi đã tha, là vì anh em mà tha, ở trước 

mặt Đấng Christ, hầu đừng để cho quỉ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không 

biết mưu chước của nó.” (2 Cô-rinh-tô 2:10-11). Đấng Christ đã chiến thắng Satan, và Ngài ban 

sự chiến thắng đó cho tín nhân. Hãy công bố chiến thắng này của Christ và trông đợi cách Đức 

Chúa Trời sử dụng bạn trong đường lối Ngài. Sứ đồ Giăng viết, “hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa 

Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta.” (1 Giăng 5:4) 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Ma-thi-ơ 10:1; Mác 3:15; 6:13; Lu-ca 9:1; 10:17-19; 2 Côr. 2:10-11; Ê-phê-sô 6:10-19;  

Các Câu Hỏi Về Hội Thánh Và Thời Kỳ Cuối Cùng 

46.  

Hội Thánh Là Gì? 

Trong một phương diện thì các hội thánh đang suy giảm tại Mỹ. Đôi khi một tòa nhà mà các Cơ 

đốc nhân ngồi đầy chỗ vào mỗi Chủ Nhật lại không có một minh chứng thực sự là hội thánh. 

Nếu bạn hỏi câu hỏi trên đây với một Cơ đốc nhân bình thường, bạn sẽ nghe câu trả lời đại ý thế 

này: Hội thánh là một tòa nhà; Hội thánh là nơi có âm nhạc Cơ đốc và các chương trình giảng 

dạy Kinh thánh; Hội thánh là nơi mà tín nhân đến vào mỗi sáng Chủ nhật để nghe mục sư giảng 

luận…     

Những câu trả lời như vậy đều đúng trong một phương diện, nhưng đó không phải là câu trả lời 

đầy đủ về định nghĩa dành cho hội thánh. Theo Kinh Thánh, hội thánh là thân thể của Đấng 

Christ (1 Côr. 12:13), mà Đấng Christ là Đầu (Ê-phê-sô 1:22; Cô-lô-se 1:18; 2:19). Hội thánh 

còn là Cô Dâu của Đấng Christ (Khải. 19:7-8), và Christ là Tân Lang (Ma-thi-ơ 25:6; Ê-phê-sô 

5:25). Các sự mô tả này không chỉ bày tỏ quyền cai trị của Christ trên hội thánh mà còn biểu lộ 

mối liên hệ của Christ với hội thánh Ngài. 

Nghĩa của từ hội thánh (tiếng Hy-lạp là ekklesia) có nghĩa là những người được kêu gọi ra khỏi 

thế gian hay cũng gọi là sự tập hợp (assembly – cũng được dịch là một hội đồng) của một nhóm 

người theo Chúa. Trong Tân Ước hội thánh được biết đến là sự tập hợp của các tín nhân (Công. 

16:31; Tít 3:5-6) để thờ phượng và phục vụ Chúa Giê-su Christ (Công. 2:1; Hêb. 10:25). 

Để có cái nhìn đúng đắn về hội thánh, chúng ta sẽ xem xét chủ đề này theo hai cách: hội thánh 

địa phương (hữu hình) và hội thánh phổ thông (vô hình). Hội thánh địa phương là tập thể các tín 



nhân nhóm lại ở một nơi nào đó trên trái đất (1 Côr. 1:2; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1) Hội thánh phổ 

thông là hội thánh vô hình bao gồm tất cả các tín hữu trên trái đất và thiên đàng. Hội thánh này 

đại diện cho thân thể thuộc linh của Christ. Điều này được bày tỏ trong Hêb. 12:22-23, “Nhưng 

anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên 

trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại, gần Hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong 

các từng trời, gần Đức Chúa Trời, là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được 

vẹn lành.”    

Sứ đồ Phao-lô được ơn của Chúa, ông bày tỏ nhiều sự mầu nhiệm về hội thánh:  

“Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người 

đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời.  Anh em đã được dựng lên trên 

nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Giê-su Christ là đá góc nhà,  cả cái nhà 

đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa.  Ấy, anh 

em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong 

Thánh Linh.” (Ê-phê-sô 2:19-22)  

Có sáu điều quan trọng được tìm thấy trong phần Kinh thánh trên: 

1. Các thành viên trong hội thánh là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức 

Chúa Trời.     

2. Hội thánh đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. 

3. Đức Chúa Giê-su Christ là đá góc nhà. 

4. Các thành viên trong hội thánh nhờ Christ mà được dự phần vào nhà đó. 

5. Hội thánh là nhà ở của Đức Chúa Trời 

6. Hội thánh là nơi Đức thánh Linh cư ngụ.  

Hội thánh là một tập thể có tổ chức bao gồm nhiều thành viên, và mỗi người đều có một chức 

năng riêng (Ê-phê-sô 4:16) và hiệp nhất trong một thân thể (1 Côr. 12:12-13; Ê-phê-sô 4:3). 

Phao-lô viết, “Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được 

gọi đến một sự trông cậy mà thôi; chỉ có một Chúa, một Đức tin, một phép báp-têm; chỉ có một 

Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong 

mọi người.” (Ê-phê-sô 4:4-6). 

ÁP DỤNG 

Về bản chất hội thánh bao hàm tất cả chúng ta là những người tin. Mỗi người đều có một chức 

phận riêng trong hội thánh để làm ích lợi chung cho thân thể Chúa. “Chính Ngài đã cho người 

nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư 

và giáo sư,  để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể 

Đấng Christ.” (Ê-phê-sô 4:11-12). Đó là lý do vì sao Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta chớ bỏ qua 

sự nhóm lại với hội thánh địa phương (Hêb.10:25). Một thân thể phải có các chi thể (1 Côr. 

12:14-26). Vì vậy phải bảo đảm rằng các sự phục vụ của chúng ta liên quan đến hội thánh mà 

Đấng Christ là trung tâm, Đầu của hội thánh.  



KINH THÁNH THAM KHẢO 

Rô-ma 12; 1 Côr. 12; Ê-phê-sô 2:19-22; Hêb. 10:25.  

47.  

.   Làm Thế Nào Tôi Có Thể Nhận Biết Một Hội Thánh Đúng Nghĩa?  

Nhà truyền giảng trứ danh Charles Spurgeon có lần giảng một bài với tựa đề “Cho chiên ăn 

hay giải trí cho dê?” Tựa đề bài giảng này hàm ý rằng các Cơ đốc nhân đang đo lường một 

nhà thờ tốt trên nền tảng giải trí chứ không phải là nội dung hay sinh hoạt bên trong của nó. 

Có khá nhiều nhà thờ chú trọng đến nhu cầu giải trí và làm cho người tham dự cảm thấy dễ 

chịu hơn là thực hiện đúng chức năng của hội thánh.  

Lẽ thật từ Kinh Thánh là hội thánh không thuộc về cá nhân của người nào. Nó thuộc về Chúa 

Giê-su Christ. Tuy nhiên ngày hôm nay nhiều người biến nó thành một câu lạc bộ tôn giáo và 

họ quan tâm đến biểu tượng và kích cỡ của nhà thờ hơn là Phúc âm. Họ nghĩ hội thánh giống 

như một công viên giải trí, là nơi mà họ có thể chọn các trò chơi và đưa gia đình đến đó để 

thư giãn trong ngày Chủ nhật.  

Nhưng các bạn đừng để bị lừa gạt. Nhiều nhà thờ có những trò vui để lôi kéo đông người 

tham dự, và các nơi ấy không hề huấn luyện nhân sự để sai phái ra đi trên các cánh đồng 

truyền giáo cho Phúc Âm của Đấng Christ.  

Những tiêu chuẩn sau đây sẽ giúp chúng ta suy xét và tìm ra một hội thánh đúng nghĩa theo ý 

muốn của Đức Chúa Trời.  

1. Thuần khiết trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời – Thi thiên 145.  

Chúng ta phải trả lời câu hỏi này: Âm nhạc tôn vinh Đấng làm Đầu của hội thánh và tập 

trung vào việc thờ phượng chính Đức Chúa Trời hay là những người  đang đứng trên sân 

khấu trước tòa giảng? 

2. Giảng và dạy Lời của Đức Chúa Trời – Công vụ 6:2 

Mục đích và trách nhiệm của hội thánh là truyền giảng lẽ thật về Christ trong Lời của Đức 

Chúa Trời. 

3. Trung tín chăn bầy và hướng dẫn mọi tín hữu theo ý muốn Chúa – 1 Phi-e-rơ 5:1-4 

Các mục sư phải là những người yêu mến dân sự Chúa, chăm sóc, dạy dỗ, bảo vệ, nuôi 

dưỡng đời sống thuộc linh cho cả bầy.  

4. Thúc đẩy sự hiệp nhất trong sự đa dạng – 1 Cô-rin-tô 12:12-13 

       Một dấu hiệu của hội thánh đúng nghĩa là nó được xây dựng trên một đội ngũ lãnh đạo mạnh     

mẽ và hiệp nhất. 

5. Đặt căn bản trên gia đình – Phục. 6:6-7; Ê-phê-sô 6:4 



     Cha mẹ và ông bà trong gia đình cần được huấn luyện để họ có thể hiệu quả trong chức vụ 

lãnh đạo thuộc linh, dạy dỗ cho các thành viên khác trong gia đình của mình.  

6. Môn đồ hóa và sai đi các giáo sĩ cho sứ mạng truyền giáo địa phương và trên thế giới – 

Ma-thi-ơ 28:19-20 

Nhiệm vụ của hội thánh là huấn luyện các tín hữu bước vào các chức vụ khác nhau. Đấng Christ 

đã truyền lệnh là chúng ta phải đi ra và rao giảng Phúc âm cho mọi dân tộc trong danh của Ngài.  

ÁP DỤNG  

Đừng xem hội thánh như một nhà hàng ăn uống hay một nơi để quảng cáo kinh doanh. Bên cạnh 

các “câu lạc bộ tôn giáo” vẫn còn có những hội thánh đúng nghĩa đứng vững trên nền tảng lẽ 

thật. Những hội thánh như vậy phản chiếu tình yêu của Đấng Christ và tôn cao Lời Đức Chúa 

Trời sẽ trang bị, huấn luyện bạn phát huy các ân tứ, hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời 

dành cho hội thánh (Ê-phê-sô 4:12) 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Phục. 6:6-7; Thi. 145; Ma-thi-ơ 28:19-20; Công vụ 6:2; 1 Côr. 12; Ê-phê-sô 6:4; 1 Phi-e-rơ 5:1-4 

      

48.  

Làm Thế Nào Tôi Có Thể Thuyết Phục Gia Đình Cùng Tham Gia Phục Vụ Trong Hội 

Thánh?  

Những người làm cha mẹ đang tranh đấu với câu hỏi này nhiều hơn trước đây. Thật không dễ 

dàng để thuyết phục tất cả các con cái trong gia đình tham dự và phát huy các ân tứ của mình 

trong cùng một hội thánh. Khi một gia đình đến nhà thờ, những đứa trẻ chạy đến các lớp học 

Chủ nhật của chúng, thanh thiếu niên đến với những lớp giáo lý tương ứng, và cha mẹ được 

sắp xếp vào các lớp học theo độ tuổi của họ.  

Cho dù đã ly hôn, độc thân hay kết hôn, các cha mẹ đều cảm thấy khó khăn để cam kết với 

hội thánh là mọi thành viên trong gia đình sẽ cùng nhau xây dựng nhà Chúa. Vấn đề lớn của 

các gia đình là họ đã không còn quan tâm đến mục đích chính yếu của hội thánh. Họ quan 

tâm về điều gì? Có thể họ quan tâm đến phong cách âm nhạc hơn là sự khiêm nhường trong 

khi thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ quan tâm đến hình thức của các chương trình hơn là tìm 

kiếm sự trưởng thành thuộc linh. Các bậc cha mẹ quan tâm đến suy nghĩ của con cái về sinh 

hoạt hội thánh hơn là tập chú tâm trí của họ vào chính Đức Chúa Trời.   

Như vậy các gia đình phải làm gì? 

Điều trước tiên là các gia đình phải có buổi nhóm tại nhà của mình để học các lẽ thật về hội 

thánh (xem bài: Hội Thánh Là Gỉ? và Làm Thế Nào Để Nhận Biết Một Hội Thánh Đúng 

Nghĩa?) 



Các thành viên trong gia đình phải hiểu mục đích của hội thánh. Bước thứ hai là tập chú vào 

các ân tứ thuộc linh và mục vụ tương ứng mà mỗi người đang nắm giữ (Rô-ma 12:3-8; 1 Côr. 

12; Ê-phê-sô 4:7-16). Đức Thánh Linh đã ban cho mỗi người ít nhất một ân tứ, và chúng ta 

phải sử dụng các ân tứ này phối hợp với các ân tứ khác trong hội thánh. Hội thánh phải ban 

ra nhiều hơn so với những gì đã nhận được. Vì vậy, chúng ta phải giúp nuôi dưỡng những ân 

tứ thuộc linh của nhau và tìm kiếm sự cố vấn từ các người lãnh đạo của hội thánh nếu có bất 

kỳ câu hỏi nào.   

Chúng ta phải tìm ra cách mà mình vận dụng ân tứ trong các mục vụ khác nhau để phù hợp 

với hội thánh địa phương. Đửng sử dụng các cơ hội để tự mình làm việc một mình nhưng 

phải chủ động thuyết phục cả gia đình cùng tham gia. Hãy đặt một cuộc hẹn với vị mục sư 

quản nhiệm để thảo luận với nhau về các ân tứ thuộc linh mà gia đình bạn đang sở hữu và 

làm cách nào có thể sử dụng chúng một cách phù hợp và hiệu quả nhất trong hội thánh.  

ÁP DỤNG 

Có rất nhiều điều cần làm cho hội thánh (bạn có thể chưa thấy hết các nhu cầu này). Đừng 

chỉ ngồi xuống và làm một miếng bọt biển trong nhà thờ. Hãy tham gia bằng cách phục vụ 

những người khác bằng ân tứ mà Chúa đã ban cho bạn. Không gì tuyệt vời hơn khi gia đình 

chúng ta nói được như Giô-suê, “ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.” (Giô-suê 24:15) 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Phục. 6:6-7; Thi. 145; Ma-thi-ơ 28:19-20; Công. 6:2; 1 Côr. 12; Ê-phê-sô 6:4; 1 Phi-e-rơ 5:1-
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49.  

Tại Sao Các Hội Thánh Bị Chia Rẽ?  

Bạn có biết rằng một trong những lý do khiến cho các Cơ đốc nhân rời bỏ hội thánh là vì có 

một ai đó đã làm tổn thương họ? Thay vì là một nơi cảm thấy phước hạnh và an toàn thì 

trong cộng đồng hội thánh đôi khi có những trận chiến công khai hoặc ngầm giữa các thành 

viên với nhau.  

Đức Chúa Trời thiết lập mọi điều đều hoàn hảo và Ngài muốn nhìn thấy hội thánh của Ngài 

biểu lộ tinh thần hiệp nhất. Thi thiên 133:1 viết, “Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau. Thật tốt 

đẹp thay!” Thật không may, niềm tự hào trong mục vụ và nhiều lý do khác đã tạo ra mâu 

thuẫn giữa các thành viên trong hội thánh, dẫn đến sự phân rẽ công khai thành nhiều hệ phái 

và phát sinh những lời chỉ trích nội bộ. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy số lượng Cơ đốc 

nhân bị tổn thương không còn đi nhà thờ đang tăng lên hàng ngày. 

Hãy suy nghĩ về điều đó. Chính những người mà đến với Hội thánh qua chiếc cầu nối phúc 

âm, cuối cùng lại làm đau khổ lẫn nhau. Có một điều gì đó rất sai trong bức tranh này.   

Sự chia rẽ bên trong hội thánh là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Nó không bao giờ là một điều 

tốt. Nó không chỉ phá hủy tổ chức của hội thánh, mà quan trọng hơn là còn làm tổn thương 



thân thể của Đấng Christ. Một hội thánh bị phân chia sẽ truyền tải một thông điệp xấu cho 

thế giới bên ngoài. Nhưng nguyên nhân nào làm cho hội thánh bị chia rẽ?  

Những lời sau đây của sứ đồ Phao-lô giúp chúng ta tìm thấy câu trả lời.  

- Có người gây nên bè đảng, sống theo tánh xác thịt, làm gương xấu. “Hỡi anh em, tôi 

khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy 

dỗ mà anh em đã nhận. Phải tránh xa họ đi.” (Rô-ma 16:17). Phao-lô đưa ra lời khuyên:   

“Tôi nhân danh Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một 

tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau.” (1 Côr. 

1:10). Vị sứ đồ cũng quở trách hội thánh tại Cô-rin-tô: “Thật, bởi trong anh em có sự ghen 

ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao?  Có 

người thì nói: Ta là môn đồ của Phao-lô; kẻ thì rằng: Ta là của A-bô-lô.” (1 Côr. 3:3-4)  

-Trong nhà thờ có những người không ra gì, nhưng lại tự mãn, hãnh tiến tự lừa dối chính 

mình: 

“Vì, nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy 

mình.” (Ga-la-ti 6:3) 

Giu-đe cũng nói rằng giữa vòng cộng đồng hội thánh có những người xấu. Họ là nan đề cho 

hội thánh. 

“Ấy đều là những kẻ hay lằm bằm, hay phàn nàn luôn về số phận mình, làm theo sự ham 

muốn mình.” (Giu-đe 16)  

Đôi khi, một hội thánh có vẻ ấm áp và hấp dẫn, nhưng bên trong bạn nhanh chóng nhận ra sự 

bất hòa – có thể là việc cãi nhau về lĩnh vực âm nhạc, đánh giá sự xuất hiện của người khác, 

tranh luận về các học thuyết, bất đồng với nhau về thần học, khác ý nhau trong nguyên tắc 

lãnh đạo và bao nhiêu chuyện khác nữa.  

Còn một vấn đề khác là sự kiêu ngạo của các mục sư chăn bầy, họ không chịu học hỏi, lúc 

nào cũng bảo thủ cho là mình giỏi nhất, không biết lắng nghe ai. Những mục sư như vậy làm 

cho bầy tan nát. Các thuộc viên không bỏ nhà thờ ra đi mới là chuyện lạ.  

Còn nhiều lý do nữa khiến cho hội thánh bị phân chia ra thành nhiều nhóm nhỏ hơn. Mỗi 

nhóm như vậy có một phong cách riêng trong sự thờ phượng, giảng luận Lời Chúa và sinh 

hoạt. Và rồi trong tương lai các nhóm nhỏ hơn này cũng bắt đầu có những sự bất đồng giữa 

vòng họ. Và cái vòng tròn ấy cứ xoay mãi. 

Mặc dù có sự khác nhau về nhiều quan điểm trong cộng đồng hội thánh, tuy nhiên Phao-lô 

khuyên chúng ta: “dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh.” (Ê-phê-sô 

4:3). Điều này sẽ phản ánh sự hiệp một trong một Cứu Chúa duy nhất. Kinh Thánh nhắc nhở 

chúng ta, “hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến 

nhau.” (1 Côr. 12:25). Quan tâm đến nhau và thận trọng trong mỗi lời nói. Cứu Chúa đã phán 

dạy, “ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã 

nói.” (Ma-thi-ơ 12:36) 



ÁP DỤNG 

Nếu các tín hữu sống khiêm nhường như trong Rô-ma 12:9-16, khi ấy mọi sự chia rẽ giữa 

vòng hội thánh sẽ kết thúc. Chúng ta không trông đợi hay tìm kiếm sự chia rẽ trong hội  

thánh, nhưng phải tìm kiếm sự hiệp một, ở lại làm một chi thể trong thân thể Chúa. Nếu một 

người nào đó trong hội thánh làm tổn thương bạn, hãy chủ động tha thứ hoặc hòa giải. Hãy 

làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn với các anh chị em khác. Suy cho cùng không có một hội 

thánh địa phương nào là hoàn hảo theo cái nhìn của chúng ta. Tuy nhiên trong ánh sáng của 

lẽ thật chúng ta cùng nhau xây dựng một Cô Dâu xinh đẹp cho ngày Đấng Christ trở lại. 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

  Rô-ma 12:9-11; Ê-phê-sô 4:3-13; Phi-líp 1:3-11; 2:1-5; Tít 3:9-11    

50.  

Tin Lành Và Công Giáo Giống Nhau?  

Niềm tin của người theo Tin Lành và Công Giáo giống nhau ở những điểm sau đây: 

1. Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời. 

2. Danh sách các sách trong Kinh Thánh đã được đóng lại. Hiện nay, không còn sự khải thị mới 

nào từ Đức Chúa Trời được viết thành văn để xếp chung vào các sách của Kinh Thánh. 

3. Đức Chúa Trời ba ngôi: CHA, CON và THÁNH LINH hiệp một. 

4. Chúa Giê-su Christ là Đức Chúa Trời, đồng thời cũng là một Con người. 

5. Đức Chúa Giê-su được sinh ra bởi người nữ đồng trinh Ma-ri. Không có sự can thiệp hay quan 

hệ nào từ con người trong sự kiện Chúa giáng sinh. 

6. Chúa Giê-su là phương cách cứu chuộc duy nhất cho toàn thể nhân loại. 

7. Chúa Giê-su đã sống lại và vinh hóa từ một thân thể đã chết. 

8. Chúa Giê-su đã thăng thiên về trời sau khi Ngài sống lại. 

9.  Có một Hội thánh phổ thông, hoàn vũ là thân thể của Đấng Christ bao gồm tất cả mọi tín nhân 

đặt niềm tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-su bất chấp người đó thuộc hệ phái Cơ đốc nào. 

10.  Chúa Giê-su sẽ trở lại địa cầu lần thứ hai và thi hành sự phán xét của Ngài. 

11.  Có một nơi ở đời đời phước hạnh dành cho những người được cứu chuộc thông qua Chúa 

Giê-su Christ, và một nơi ở đời đời kinh khủng khác dành cho những người hư mất trong thế 

giới hầu đến. 

 

Những Khác Biệt Giữa Hai Giáo Hội  

 

Những người Tin Lành tin rằng: 

1. Chỉ duy Kinh Thánh là cơ sở nền tảng cho Đức tin. 

2. Chỉ Đấng Christ là Đấng Cứu Chuộc duy nhất. 

3. Chỉ duy ân điển của TRỜI là phương tiện duy nhất cho sự cứu rỗi. 

4. Chỉ đức tin là biện pháp duy nhất tiếp nhận món quà cứu rỗi của Đức Chúa Trời. 



Những người Công giáo cho rằng ân điển không phải là phương tiện duy nhất để được cứu. Họ 

tin rằng những việc lành là điều kiện cần thiết cho sự cứu rỗi. 

  

Người Tin Lành từ chối những giáo lý sau đây của Giáo hội Công Giáo: 

1. Giáo hội Công giáo đã cộng thêm vào Kinh Thánh 11 sách ngụy kinh khác (1546). 

2. Giáo hội Công giáo tuyên bố rằng lời phát biểu chính thức của Giáo hoàng là không thể sai 

lầm trong lĩnh vực Đức tin và thực hành nếp sống đạo (1870). 

3. Giáo hội Công giáo thêm việc lành vào ân điển như một điều kiện cho sự cứu rỗi. 

4. Giáo hội Công giáo thêm việc lành vào Đức tin như một phương tiện cho sự cứu rỗi. 

5. Giáo hội Công giáo thêm bà Ma-ri vào Đấng Christ như là một người trung gian cho sự cứu 

rỗi. 

6.  Giáo hội Công giáo thêm ngục luyện tội vào thập tự giá như là điều kiện để hoàn thành sự cứu 

rỗi. 

7. Giáo hội Công giáo thêm vào giáo lý bà Ma-ri thăng thiên về Đức Chúa Trời. Họ gọi là Đức 

Mẹ hồn xác lên Đức Chúa Trời (1950). 

8. Giáo hội Công giáo dạy rằng bà Ma-ri đồng trinh trọn đời và vô nhiễm nguyên tội. 

9. Giáo hội Công giáo thêm vào thân thể Đấng Christ một hệ thống tổ chức Giáo hội như là 

phương tiện để phân phối ân điển, đem sự cứu rỗi đến. 

 

Người Tin Lành từ chối những nghi lễ được thực hành sau đây của Giáo hội Công Giáo: 

1. Tôn thờ, tôn kính bà Ma-ri trong sự thờ phượng. 

2. Tôn kính, quì lạy các hình tượng được tạo ra bởi các nghệ nhân. 

3. Thờ lạy các thánh. 

4. Cầu nguyện với các thánh đồ đã qua đời. 

5. Cầu nguyện cho người đã chết. 

6. Các linh mục là người trung gian để tín hữu có thể đến với Đức Chúa Trời. 

7. Thêm vào giáo lý tự hành xác bày tỏ sự ăn năn để nhận được ân huệ của Đức Chúa Trời. 

8. Xưng nhận tội lỗi với linh mục. 

  

Nhìn chung Công giáo La mã được xếp chung vào nhóm Cơ đốc giáo trên phạm vi toàn thế giới, 

vì nó thừa nhận nhiều điểm căn bản của Hội thánh Cơ đốc. Nhưng Công giáo La Mã bị ô nhiễm 

bởi những giáo lý và sự thực hành đạo sai trật. Nó không phải là Hội thánh chân chính đúng 

nghĩa theo Kinh Thánh. 

 

Kết luận 
Trái ngược với giáo lý của Công giáo La mã, Lời Đức Chúa Trời dạy chúng ta: “Vả, ấy là nhờ ân 

điển, bởi Đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của 

Đức Chúa Trời.  Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” (Ê-phê-sô 2:8-

9). Trong sách Rô-ma 5:9, Phao-lô dạy: “chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì 



sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào!” Và vị sứ đồ giải thích cho Tít, “Đức 

Chúa Trời không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót 

Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh.” (Tít 3:5). Phi-e-rơ cũng viết, 

“Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội 

lỗi, được sống cho sự công bình;” (1 Phi-e-rơ 2:23). Tuy nhiên Công giáo La mã chủ trương và 

dạy cho tín đồ của họ phải làm việc lành để được cứu rỗi. Là Cơ đốc nhân chúng ta biết rằng sự 

cứu rỗi không tùy thuộc vào việc lành nhưng hoàn toàn tùy thuộc vào sự thương xót của Đức 

Chúa Trời. Việc lành là biểu hiện hiển nhiên của một người đã nhận sự cứu rỗi. Nó không phải 

là điều kiện cho sự cứu rỗi. 

Chúng ta có thể sử dụng các phần Kinh Thánh dưới đây trong nỗ lực chia sẻ Phúc âm cho các tín 

đồ Công giáo La mã. 

Ma-thi-ơ 16:23; Rô-ma 4:5; Ga-la-ti 2:11-14; Ê-phê-sô 2:8-9, 20. 

 

51.  

Dâng Một Phần Mười Đã Đủ Chưa?  

Câu hỏi này được nêu ra bởi vì một số Cơ đốc nhân chưa biết phải dâng một phần mười như 

thế nào theo khuôn mẫu của Kinh Thánh. Nguyên tắc cơ bản về dâng hiến của Tân Ước được 

sứ đồ Phao-lô truyền dạy, “Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không 

phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng.” (2 Côr. 

9:7) 

Chúng ta sẽ dâng bao nhiêu để phù hợp với tiêu chí là người “dâng của cách vui lòng?” Vấn 

đề không phải là chúng ta dâng bao nhiêu nhưng là dâng như thế nào? Một phần mười trong 

tổng thu nhập thông thường là nhiều hơn những gì chúng ta ban ra hay dâng lên. Điều này 

cũng được áp dụng với thời gian và các nguồn lợi tức khác của chúng ta cần phải được ban ra 

để đáp ứng cho nhu cầu, phúc lợi của những người khác (Ma-thi-ơ 25:34-40). Các ân tứ của 

mỗi chúng ta là để kiện toàn thân thể của Đấng Christ, trong đó có ân tứ dâng hiến. “Vì 

chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói 

tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin;  ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào 

chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ;  ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, 

hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai tri, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy 

lấy lòng vui mà làm.” (Rô-ma 12:6-8) 

Một phần mười có nghĩa là mười phần trăm trong tổng thu nhập của một người. Đó là lý do 

hầu hết các Cơ đốc nhân tin rằng mười phần trăm trong thu nhập của họ phải được dâng về 

cho hội thánh địa phương và các chức vụ khác trong nhà Chúa (Các ví dụ từ Kinh Thánh cho 

điều này là Áp-ra-ham trong Sáng. 14:20; Gia-cốp trong Sáng. 28:22; Người Pha-ri-si trong 

Lu-ca 18:12). Mặc dù mười phần trăm được đánh giá là tiêu chuẩn của Kinh Thánh, nhưng 

sự thật là đa số các Cơ đốc nhân không áp dụng điều này.  

Phao-lô hàm ý rằng sự dâng hiến của các tín nhân là để hỗ trợ cho những người đang hầu 

việc Chúa. “Anh em há chẳng biết rằng ai hầu việc thánh thì ăn của dâng trong đền thờ, còn 



ai hầu việc nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao?  Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao 

giảng Tin lành thì được nuôi mình bởi Tin lành.” (1 Côr. 9:13-14). Các bạn hãy tưởng tượng 

là tất cả Cơ đốc nhân đều dâng một phần mười tổng thu nhập của họ? Điều này sẽ tạo nên sự 

khác biệt rất lớn trong hội thánh. 

Tân Ước dạy về một phần mười rất rõ ràng. Chúng ta phải sẵn sàng dâng hiến khi chúng ta 

có khả năng đó (2 Côr. 9:7). Chúa Giê-su đã quan sát cách người ta dâng hiến trong đền thờ. 

“Đức Chúa Jêsus vừa ngó lên, thấy những kẻ giàu bỏ tiền lễ vào rương, lại thấy một mụ góa 

nghèo bỏ vào hai đồng tiền. Ngài phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mụ góa nghèo 

nầy đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác. Vì mọi người kia đều lấy của dư mình mà làm 

của dâng; nhưng mụ nầy thiếu thốn, mà đã dâng hết của mình có để nuôi mình.” (Lu-ca 21:1-

4). Trong câu chuyện này Chúa Giê-su đã chỉ ra không phải là tiêu chuẩn một phần mười để 

dâng nhưng là tiêu chuẩn của sự ban ra (thái độ của một đời sống tận hiến) khi con người sẵn 

lòng đầu tư tiền bạc của mình cho cõi đời đời – Đây sẽ là thước đo cho mỗi chúng ta. 

Mặc dù sự ban cho thách thức mỗi chúng ta, nhưng suy cho cùng mọi điều chúng ta nhận 

được đều đến từ Đức Chúa Trời. Vì vậy hãy hào phóng trong sự dâng hiến, cũng như Đức 

Chúa Trời đã ban cho chúng ta cách hào phóng và rộng rãi biết bao.  

Một phần mười trong Cựu Ước: 

            Một phần mười trong chiến lợi phẩm - Sáng. 14:20 

Một phần mười trong thổ sản và vật nuôi - Lê-vi-ký 27:30-33  

Một phần mười cho người Lê-vi - Dân số ký 18:21 

Một phần mười dành cho dền thờ - Phục. 12:2-7; 14:22-29  

Một phần mười cho người Lê-vi, khách lạ, kẻ mồ côi, người góa bụa - Phục 26:12 

Một phần mười trong Tân Ước:  

    Những kẻ giả hình dâng phần mười, nhưng bỏ quên điều hệ trọng hơn - Ma-thi-ơ 23:23  

    Của dâng cho các thánh đồ - 1 Côr. 16:1-2  

    Của dâng để cứu giúp các hội thánh trong cơn đói kém - Công vụ 11:27-29 

ÁP DỤNG 

Đời sống trên đất không phải là lấy hết tất cả những gì chúng ta có thể nhận được nhưng là 

trả lại tất cả những gì chúng ta có. Hãy mạnh dạn đầu tư tiền bạc của mình cách rộng rãi cho 

các mục tiêu của Đức Chúa Trời, đáp ứng cho các nhu cầu về mục vụ, nhu cầu của dân sự 

Chúa. Đức Chúa Trời hướng dẫn và ban phước cho chúng ta khi áp dụng bài học về sự dâng 

hiến.   

KINH THÁNH THAM KHẢO 



Châm ngôn 21:13; Ma-thi-ơ 5:42; 6:1-4, 19-24; 25:14-46; Lu-ca 3:10-14; Công. 2:44-45; 1 

Ti-mô-thê 5:17-18; 1 Giăng 3:17     

 

52.  

Tại Sao Các Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Rất Quan Trọng?  

Đức Chúa Trời bày tỏ chương trình đời đời của Ngài từ ban đầu cho đến cuối cùng ở đâu? 

Câu trả lời là trong Kinh Thánh.  

Kinh Thánh là một bộ sách thần thánh đưa ra các lời tiên tri. Nó gồm 66 sách, trong đó Cựu 

Ước 39 sách và Tân Ước gồm 27 sách. Nó được 40 trước giả viết trong một khoảng thời gian 

dài 15 thế kỷ để hoàn thành bộ sách. Trong Cựu Ước có 17 sách tiên tri (từ Ê-sai đến Ma-la-

chi).  Tân Ước gồm bốn sách Phúc âm, các thư tín của các sứ đồ mà chủ yếu là của Phao-lô, 

và sách Khải huyền là một sách tiên tri. Có thể nói rằng 30% các sách trong Kinh Thánh là 

các sách tiên tri.  

Đức Chúa Trời bày tỏ rằng các lời tiên tri trong Kinh Thánh là cực kỳ quan trọng cho đời 

sống Cơ đốc nhân. Vì thế chúng ta cần phải tập chú vào các lời này và hiểu biết về chúng rõ 

ràng hơn. 

Các lời tiên tri chỉ ra những sự kiện sẽ xảy đến, nó liên quan chặt chẽ với sự chết, sự phán xét 

chung cuộc của đời sống con người. Khải huyền 19:10 viết, “Tôi bèn gieo mình xuống dưới 

chân người đặng thờ lạy; song người phán rằng: Hãy giữ lấy, đừng làm vậy; ta là bạn tôi tớ 

với ngươi và với anh em ngươi là người cùng giữ lời chứng của Đức Chúa Giê-su. Ngươi hãy 

thờ lạy Đức Chúa Trời. Vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-su là đại ý của lời tiên tri.” Các 

lời tiên tri là cực kỳ quan trọng vì nó tập trung vào Đấng Christ (Giăng 5:46; Khải. 22:16). 

Xa hơn nữa, các lời tiên tri có tầm quan trọng đặc biệt, vì chúng không chỉ xác nhận tri thức 

vô hạn của Đức Chúa Trời (trong quá khứ, hiện tại và tương lai) mà còn tiết lộ cách chi tiết 

về những biến cố chưa xảy ra.  

Những lý do sau đây cho chúng ta biết các lời tiên tri vô cùng quan trọng:  

1. Cảnh báo sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời trên dân sự (Xa-cha-ri 7:12) 

2. Các lời tiên tri cung ứng sự giải thích đầy đủ về Kinh Thánh (Lu-ca 24:45-57) 

3. Các lời tiên tri bày tỏ sự kín nhiệm của Đức Chúa Trời (A-mốt 3:7) 

4. “Sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-su là đại ý của lời tiên tri.” (Khải huyền 19:10) 

5. Các lời tiên tri bày tỏ chương trình của Đức Chúa Trời từ ban đầu cho đến cuối cùng (Ê-

sai 46:9-10)  

6. “Vả, mọi sự đã chép từ xưa (bao gồm các lời tiên tri) đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi 

sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy.” (Rô-ma 

15:4) 

7. Trong khi chờ đợi ngày Chúa Giê-su trở lại, các lời tiên tri giúp chúng ta giữ linh hồn 

mình trong sự thuần khiết (Tít 2:11-13) 



8. “Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này, và giữ theo điều đã viết ra đây. 

Vì thì giờ đã gần rồi.” (Khải 1:3) 

9. Sự hiểu biết đúng đắn các lời tiên tri là động cơ để Cơ đốc nhân chia sẻ Phúc âm (2 Tê-

sa-lô-ni-ca 2)  

10. Tập chú vào các lời tiên tri giúp cho Cơ đốc nhân không bị lừa dối từ những lý thuyết sai 

trật (2 Phi-e-rơ 2)  

ÁP DỤNG  

Phao-lô khích lệ các Cơ đốc nhân, “Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta 

hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào.  Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng, để 

khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta.” (1 Côr. 1:7-8). Vì vậy 

nghiên cứu các lời tiên tri (đọc câu hỏi 55, Điều Gì Xảy Ra Trong Thời Kỳ Cuối Cùng) sẽ giúp 

chúng ta có một cái nhìn tốt hơn về mục đích của đời sống.  

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Ê-sai 46:9-13; A-mốt 3:7; Xa-cha-ri 7:12; Rô-ma 15:4; 1 Côr. 1:7-8; Tít 2:11-13; 2 Phi-e-rơ 2; 1 

Giăng 3:1-3; Khải. 1:3, 9-11; 19:10; 22:16.   

 

53.   

Hoa Kỳ Ở Đâu Trong Các Lời Tiên Tri? 

Nhiều tín hữu người Mỹ bối rối không hiểu tại sao không có sự đề cập trực tiếp nào từ các lời 

tiên tri trong Kinh Thánh về đất nước của mình. Thật khó để nghĩ rằng một siêu cường hùng 

mạnh nhất trên thế giới (tính đến thời điểm hiện nay) lại không có một vai trò chủ đạo trong trật 

tự tương lai của lịch sử thế giới. Điều này khiến nhiều người nghĩ rằng một số sự kiện thảm khốc 

chắc chắn xảy ra sẽ dẫn đến sự hủy diệt Hoa Kỳ. 

Chúng ta hãy suy nghĩ thấu đáo các bản văn từ Kinh Thánh được một số người giả định là đề cập 

đến Hoa Kỳ. 

Một số sinh viên Thần học cho rằng Ê-sai 9:10-11, “Vậy nên, Đức Giê-hô-va sẽ khiến kẻ đối 

địch ở Rê-xin dấy lên nghịch cùng dân sự, và khích chọc kẻ cừu thù,  dân Sy-ri đằng trước, dân 

Phi-li-tin đằng sau, hả miệng nuốt Y-sơ-ra-ên. Dầu vậy, cơn giận Ngài chẳng lánh khỏi, nhưng 

tay Ngài còn giơ ra!”  đề cập đến Hoa Kỳ. Một số khác giải thích “nước mà có những sông chia 

đất nó” trong Ê-sai 18:1-7 là chỉ về dòng sông Mississippi ở Mỹ.  Ngoài ra, còn có người tin rằng 

Ê-xê-chi-ên 38:13, “Sê-ba và Đê-đan, những con buôn của Ta-rê-si và hết thảy những sư tử tơ 

của nó, sẽ nói cùng ngươi rằng: Có phải ngươi đến đặng bóc lột, ngươi nhóm quân đội mình lại 

đặng cướp của, đặng đem bạc và vàng đi, đặng lấy những súc vật và của cải, đặng làm một sự 

cướp giựt lớn sao?” là Hoa kỳ được ngụy trang. Họ giải thích “những con buôn của Ta-rê-si và 

hết thảy những sư tử tơ của nó” là hàm ý về quyền lực của Phương Tây (có thể là của Hoa Kỳ). 

Và còn nữa, “Người đàn bà ngươi đã thấy, tức là cái thành lớn hành quyền trên các vua ở thế 

gian.” (Khải huyền 17:18) chỉ về thành phố New York. 



Tuy nhiên tất cả các giả định và suy đoán trên đây không phù hợp với văn mạch trong Kinh 

Thánh. Dĩ nhiên Kinh Thánh có đề cập đến một số quốc gia, nhưng Hoa Kỳ không nằm trong số 

đó. Kinh  Thánh nói đến Israel, Irap (Babylon), Ai-cập, Sudan, Jordan, Nga (Rosh), Iran (Persia), 

Châu Âu (United Roman Empire), Syri, Hy-lạp, Saudi Arabia, Lebanon và Trung Hoa (các vua 

của Phương Đông). Tuy nhiên Hoa Kỳ không được nhắc đến trong Kinh Thánh.  

Lý do cho điều này khá đơn giản: Hoa Kỳ không có bất kỳ ảnh hưởng đáng kể nào từ góc độ lịch 

sử hoặc tiên tri liên quan đến Kinh Thánh. Nhiều quốc gia khác như: Nhật Bản, Ấn Độ, 

Australia, Việt Nam và nhiều nước nữa cũng như thế.  

Hơn nữa, Hoa Kỳ đang dần suy thoái trong vị thế siêu cường. Hàng tỷ đô la nợ nần và nền kinh 

tế mong manh, sự gia tăng thù địch giữa các sắc dân, và các hành động khủng bố ngày càng tăng 

ở Mỹ là tất cả những dấu hiệu cho thấy sự sụp đổ có thể xảy ra. Ngoài ra, hãy tự hỏi có bao nhiêu 

Cơ đốc nhân ở Hoa Kỳ sẽ được cất lên khi Chúa đến trên không trung. Mỹ đang suy giảm số 

lượng tỉ lệ Cơ đốc nhân so với nhiều quốc gia khác. Điều này sẽ có tác động mạnh mẽ lên Hoa 

Kỳ. Nó cũng làm mờ nhạt khả năng của Mỹ để duy trì ảnh hưởng trên khắp thế giới. Và vì tình 

trạng bị suy sụp, nước Mỹ có thể như một phần của liên minh phương Tây và các quốc gia tự gán 

cho mình sự hỗ trợ dành cho Antichrist trong tương lai.  

ÁP DỤNG 

Tiêu điểm của các lời tiên tri trong Kinh Thánh thì không liên quan nhiều đến các quốc gia trên 

thế giới (ngoại trừ Israel), nhưng là chờ đợi sự tái lâm của Christ để Ngài cai trị các quốc gia trên 

đất. Hội thánh sẽ được cất lên (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18), và quốc gia Israel sẽ đi theo Đấng 

Christ (Ma-thi-ơ 23:37-39). Quốc gia mà chúng ta nên chú ý đến là Israel. 

54.  

 Người Mỹ Sẽ Quan Tâm Và Giúp Đỡ Israel? 

Điều kỳ diệu là Đức Chúa Trời sử dụng Israel - một quốc gia nhỏ trên thế giới để chiến đấu bảo 

vệ cho chính nghĩa và phô diễn vinh quang của Ngài (Rô-ma 9:21-23). 

 Từ một khoảng thời gian rất xa Đức Chúa Trời đã lựa chọn Áp-ra-ham và ban cho ông lời hứa 

vĩnh viễn trong ba lĩnh vực: sở hữu đất hứa, dòng dõi đông đúc và trở nên một nguồn phước cho 

mọi dân tộc. 

“Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và 

nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho.  Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban 

phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước.  Ta sẽ ban 

phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian 

sẽ nhờ ngươi mà được phước.” (Sáng thế ký 12:1-3) 

Phạm vi của lời hứa này không chỉ áp dụng cho cá nhân Áp-ra-ham mà còn cho quốc gia Israel 

và mở rộng ra cho toàn thể thế giới. “Kinh thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng 

dân ngoại là công bình bởi Đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành nầy: Các dân 



sẽ nhờ ngươi mà được phước. Ấy vậy, ai tin thì nấy được phước với Áp-ra-ham, là người có lòng 

tin.” (Ga-la-ti 3:8-9, Xem 3:16). 

 Đấng Mê-si cũng đến từ dòng dõi của Áp-ra-ham (Ma-thi-ơ 1:1; Rô-ma 9:5). Chúa Giê-su 

Christ đã gánh lấy tội lỗi của toàn nhân loại (Ma-thi-ơ 1:21; Giăng 1:29; 1 Giăng 3:5).  Ngoài ra, 

thông qua Israel mà Đấng Christ là lời hứa của Đức Chúa Trời được ban cho cả thế giới (Rô-ma 

3:2). Hai phước hạnh lớn: Lời Hằng Sống (Cứu Chúa) và Lời thành văn (Kinh Thánh) đã đến với 

toàn nhân loại thông qua dòng dõi của Áp-ra-ham.  

Lưu ý là không chỉ Áp-ra-ham được TRỜI ban phước, nhưng những quốc gia nào chúc phước 

cho ông cũng nhận lãnh sự ban phước của Ngài (Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước 

ngươi). Hoa Kỳ là một trong những quốc gia đó. 

Phục truyền 7:7-9 bày tỏ lý do Đức Chúa Trời chọn Israel: 

“Đức Giê-hô-va tríu mến và chọn lấy các ngươi, chẳng phải vì các ngươi đông hơn mọi dân khác 

đâu; thật số các ngươi là ít hơn những dân khác.  Nhưng ấy vì Đức Giê-hô-va thương yêu các 

ngươi, và giữ lời thề mà Ngài đã lập cùng tổ phụ các ngươi, nên Đức Giê-hô-va nhờ tay mạnh rút 

các ngươi ra, chuộc khỏi nhà nô lệ, và cứu khỏi tay Pha-ra-ôn, vua xứ Ê-díp-tô.  Vậy nên, phải 

nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành 

tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các 

điều răn Ngài.”  

 Đức Chúa Trời chọn Israel làm một mô hình mẫu cho thế giới để Ngài bày tỏ tình yêu, sự thành 

tín của Ngài cho các dân ngoại bang khác (Xuất. 19:3-8; Phục. 4:6-8).  

Israel cũng quan trọng vì quốc gia này nắm giữ một vai trò đầy ý nghĩa trong cơn đại nạn sắp tới. 

Tuyển dân của Đức Chúa Trời đã giành được chủ quyền đất nước kể từ ngày 14 tháng 5 năm 

1948. Trước đó Ê-xê-chi-ên đã công bố lời tiên tri: “Trên đất bay ta sẽ thêm số dân cư và số con 

cái cả nhà Y-sơ-ra-ên. Các thành sẽ có người ở, các nơi đổ nát sẽ được dựng lại….. Ta sẽ thâu 

lấy các ngươi khỏi giữa các dân; ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước, và đem về trong đất riêng 

của các ngươi.” (Ê-xê. 36:10, 24) 

Ngày hôm nay có khoảng sáu triệu người Do thái sống tại Israel. Và vẫn còn một số người Do 

Thái khác trên các lục địa đang trở về quê hương của họ làm ứng nghiệm các lời tiên tri Ê-xê. 

20:33-38; và Ê-sai 11:11-12. Sự trở về này là cần thiết, để rồi từ đó Antichrist ký một hiệp ước 

hòa bình với các nhà lãnh đạo Israel (Đa-ni-ên 9:27). Đức Chúa Trời sẽ dùng 144 000 người Do 

Thái đã tin nhận Chúa Giê-su Christ từ mười hai chi phái Israel (Khải. 7) để rao giảng Phúc âm 

cho cả thế giới trong cơn đại nạn. Nhiều người Do Thái sẽ cải đạo sang Cơ đốc giáo trước một 

ngàn năm bình an (Giô-ên 2:28-29; Xa-cha-ri 10:8-12; Ma-thi-ơ 24:31) 

Vì những lý do trên đây, nên Israel có một vị thế quan trọng trong lịch sử thế giới theo chương 

trình của Đức Chúa Trời. Đấng Toàn năng đã chọn quốc gia này để thực thi, phô diễn kế hoạch 

của Ngài cho các dân trên đất.  

CÁC GIAO ƯỚC 

Giao ước của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham. 



Đức Chúa Trời chọn một dân tộc và thiết lập một giao ước đời đời với Áp-ra-ham (Sáng. 12:1-3, 

7; 13;14-16; 15:4-18; 17:1-9, 21; Hêb. 6:13-18)  

Giao ước với Môi-se. 

Đức Chúa Trời ban luật pháp cho Môi-se và thành lập một giao ước có điều kiện với Israel 

(Xuất. 20:1-17; Lê-vi-ký; Phục truyền. 5-26; Ga-la-ti 3:17-25) 

Giao ước với Đa-vít. 

Đức Chúa Trời thiết lập một ngôi đời đời với nhà Đa-vít, vua của Israel (2 Sa-mu-ên 7:11-16; 

Thi. 89:20-37; Ê-sai 5:1-3) 

ÁP DỤNG 

Là những Cơ đốc nhân sống tại Hoa Kỳ, chúng ta không những có đặc ân và trách nhiệm cầu 

nguyện cho hòa bình và an ninh của Israel mỗi ngày (Thi. 122:6-7) mà còn phải giúp đỡ quốc gia 

này bằng hành động thực tiễn. Chúng ta cũng cầu nguyện cho nhiều người Do Thái tiếp nhận 

Chúa Giê-su Christ làm Cứu Chúa để nhận lãnh sự sống đời đời (1 Giăng 5:11-13). 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Sáng. 12:1-3; Phúc. 7:7-9; Thi. 122:6-7; Ê-xê-chi-ên 20:33-38; Đa-ni-ên 9:24-27; Ê-sai 11:11-

12. 

55.  

Điều Gì Sẽ Xảy Ra Trong Thời Kỳ Cuối Cùng?  

Khuynh hướng tự nhiên của của chúng ta là muốn biết những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Trên 

núi Ô-li-ve, các môn đồ của Chúa Giê-su đã hỏi Ngài về tương lai của thế giới. “Khi Đức Chúa 

Giê-su ra khỏi đền thờ, đương đi, thì môn đồ đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền 

thờ.  Ngài phán rằng: Các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đây 

sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống. 
 Ngài đương ngồi trên núi Ô-li-ve, môn đồ tới riêng cùng Ngài, và nói rằng: Xin Chúa phán cho 

chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? Và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế.” 

(Ma-thi-ơ 24:1-3; Cũng xem Ma-thi-ơ 24-25, Mác 13, Lu-ca 21). Tựu trung họ hỏi ba câu: 

- Khi nào những điều này (sẽ không còn một hòn đá nào của các nhà thuộc đền thờ Giê-ru-sa-

lem, chồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống) sẽ xảy đến? 

- Dấu hiệu nào cho biết Chúa sắp tái lâm? 

- Dấu hiệu nào cho biết kỳ tận thế? 

Điều rõ ràng là không ai biết được chính xác ngày và giờ Chúa Giê-su tái lâm (Ma-thi-ơ 24:36; 

Công vụ 1:7). Tuy nhiên Chúa chúng ta để lại cho hội thánh Ngài hai dấu hiệu cảnh báo: (1) Các 

Christ giả mạo sẽ đến cám dỗ các Cơ đốc nhân (Ma-thi-ơ 24:4-5). (2) Những tiếng đồn về chiến 

tranh; có chiến tranh giữa các dân tộc; có đói kém và động đất (Ma-thi-ơ 24:6-7). 



Sau đây là những sự kiện sẽ xảy ra trong thời kỳ cuối cùng theo trình tự thời gian. 

Các hoạt động ở trên trời 

1. Sự cất lên của hội thánh (Giăng 14:1-3; 1 Côr. 15:51-55; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18; Khải. 4:1): 

Nhiều học giả Kinh Thánh cho rằng sự kiện nổi bật tiếp theo sẽ là sự cất lên của hội thánh. Từ 

“cất lên” trong Tiếng Hy-lạp có nghĩa là bắt lấy đem đi. “Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở 

lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp 

Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17). Từ này cũng liên 

quan đến cụm từ Phao-lô sử dụng “sự trông cậy hạnh phước” (Tít 1:13). Sự kiện này sắp xảy ra 

và có thể xảy ra bất cứ lúc nào (Rô-ma 13:11-12; Gia-cơ 5:7-9). Khi tiếng kèn chót thổi lên các 

Cơ đốc nhân sẽ được biến hóa trong một thân thể phục sinh và được cất lên trước cơn đại nạn (1 

Côr. 15:52-58; 2 Côr. 5:2-4; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16). Các Cơ đốc nhân không cần phải chịu đựng 

cơn đại nạn, vì họ được cứu khỏi sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:9; Khải. 

3:10). Hơn nữa, Hội thánh không được nói đến trong cơn đại nạn (Giê-rê-mi 30:4-11; Đa-ni-ên 

8:24-27; Ma-thi-ơ 13:30, 39-42; 2 Tê-sa. 2:1-11; Khải. 4-18) 

2. Sự phán xét của Đấng Christ (Rô-ma 14:10; 1 Côr. 3:9-15; 4:1-5; 9:24-27; 2 Côr. 5:10). Phao-

lô dạy rằng mỗi tín hữu sẽ đứng trước ngai phán xét của Christ. “Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu 

trước tòa án Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 14:10). Tại tòa án này các Cơ đốc nhân sẽ được nhận phần 

thưởng hoặc sẽ bị mất phần thưởng, nhưng sự cứu rỗi không bị ảnh hưởng (Rô-ma 8:1; 1 Côr. 

3:9-15). Mỗi tín nhân sẽ khai trình, tính sổ công tác quản gia của mình (1 Côr. 4:5)  

2. Lễ cưới của Chiên Con (2 Côr. 11:2; Khải. 19:6-8):  Tiệc cưới Chiên con là tiệc cưới của 

Christ (Tân Lang) và Hội thánh (Tân phụ) trên thiên đàng sau sự phán xét. Sau đó là sự thờ 

phượng trên thiên đàng, và Chiên Con nhận quyển sách được đóng bảy ấn (Khải. 4:1-5:14) 

 

Các sự kiện dưới đất 

1. Bảy năm đại nạn (Đa-ni-ên 9:24-27; Khải. 4-19): Sách Đa-ni-ên đưa ra lời tiên tri là Antichrist 

sẽ ký một hiệp ước hòa bình bảy năm với Israel (Đa-ni-ên 9:27) – và đây sẽ là dấu hiệu bắt đầu 

cho bảy năm đại nạn. Cơn đại nạn được chia làm hai giai đoạn, mỗi giai đoạn ba năm rưỡi. 

a. Ba năm rưỡi đầu tiên: (1) Đền thờ của người Do Thái được xây dựng (Khải. 11:1) (2) Đế quốc 

Rô-ma cổ đại hồi sinh (Đa-ni-ên 2:40-44; 7:7-8, 24) (3) Bảy ấn và bảy tiếng kèn phán xét thế 

giới (Khải. 6-11:19 mô tả sự tàn phá nặng nề trên đất); và (4) 144 000 thầy giảng tin lành Do 

Thái chia sẻ phúc âm cho thế giới. 

b. Trung điểm của cơn đại nạn: (các sự kiện tiên tri đề cập ở đây không bị hạn chế theo trình tự 

thời gian này) (1) Liên minh Hồi giáo và Nga tấn công Israel (Gog và Magog trong Ê-xê-chi-ên 

38-39) nhưng liên minh này sẽ bị quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời làm cho thất bại 

thảm hại (Đa-ni-ên 11:40-45). (2) Antichrist bẻ gãy hiệp ước với Israel và tiến hành xâm lược 

vùng đất thánh (Đa-ni-ên 11:40-41). (3) Antichrist sẽ phạm thượng, làm mất đi tính chất thiêng 

liêng trong đền thờ (Đa-ni-ên 9:27; Ma-thi-ơ 24:15, 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:4; Khải. 13:5). (4) 

Antichrist sẽ bị giết chết hoặc bị thương trầm trọng và có vẻ như được sống lại (Khải. 13:12, 14). 



(5) Satan tấn công, khủng bố mãnh liệt Israel (Khải. 12:7-13; 13); và (6) Antichrist kiểm soát đế 

quốc Rô-ma hồi sinh (khối liên minh gồm mười quốc gia, Đa-ni-ên 7:24; Khải. 17:12-13).  

c. Giai đoạn hai của cơn đại nạn: 42 tháng còn lại hay 1 260 ngày (Khải. 11:2-3) của cơn đại nạn 

(Ma-thi-ơ 24:21) hay Ngày Của Chúa (Ê-sai 2:12; Giô-ên 1:15; Xa-cha-ri 14:1; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 

5:2) là thời gian khủng khiếp và đen tối nhất trong lịch sử nhân loại (Ma-thi-ơ 24:8, 21, 29; Khải. 

6:16). Điều này giống như “sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén” xảy ra và tiếp tục 

gia tăng với bảy bát thạnh nộ của Đức Chúa Trời (Khải. 15:1-16:21). Tiên tri giả, Con thú như là 

hiện thân của Antichrist sẽ chinh phục và cai trị thế giới (Đa-ni-ên 11:42-43; Khải. 13:5, 15-18). 

Điểm cuối cùng của cơn đại nạn là sự hủy diệt Ba-by-lôn (Khải. 17-18) và trận đánh 

Armageddon (Khải. 16:16). Christ sẽ tái lâm, đạo binh trên trời cưỡi ngựa bạch theo Ngài (Khải. 

19:11-16). Vương quốc thiên hy niên được thiết lập (Xa-cha-ri 14:4; Khải. 20:4-6)  

2. Khoảng thời gian bảy mươi lăm ngày (Đa-ni-ên 12:11-12): Có một khoảng thời gian bảy mươi 

lăm ngày giữa lần đến thứ hai của Christ và sự khởi đầu chính thức của vương quốc ngàn năm 

bình an. Trong thời gian này tiên tri giả và Antichrist bị ném vào hồ lửa (Khải. 19:20-21). Sau đó 

“Sa-tan cũng phải được thả ra trong ít lâu.” (Khải. 20:1-3); Làm tinh sạch đền thờ (Đa-ni-ên 

12:11; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:4); Israel và các dân ngoại bị xét đoán (Ma-thi-ơ 25:1-46), và sự sống 

lại của các thánh đồ trong cơn đại nạn và trong thời Cựu ước (Đa-ni-ên 12:1-3; Khải. 20:4) 

3. Vương quốc thiên hy niên (Thi. 2:6; Ê-sai 2:1-4; 33:5; 35:1-10; Ê-xê-chi-ên 48:35; Khải. 20:4-

6): Đấng Christ trị vì thế giới trong một ngàn năm. Có hòa bình hoàn toàn trên các quốc gia, sự 

thịnh vượng về nông nghiệp ở Israel, kinh tế phồn vinh, tuổi thọ của đời sống được kéo dài, và 

Đấng Christ giải thoát thế giới khỏi những ảnh hưởng từ sự sa ngã của tổ phụ loài người. Sự cai 

trị của Christ đem đến sự công nghĩa, thánh khiết trên toàn thế giới.  

4.  Cuộc nổi loạn cuối cùng của Satan (Khải. 20:7-10). Satan được thả ra, nhóm họp dân Gót và 

Ma-gót tiến hành chiến tranh tấn công các thánh đồ, rồi sau đó bị hủy diệt đời đời. “Ma quỉ là 

đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả 

rồi.” (Khải. 20:10) 

5. Tòa lớn và trắng –sự phán xét cuối cùng. “Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước 

tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết 

bị xử đoán tùy công việc mình làm.” Những ai từ chối Christ đều bị quăng xuống hồ lửa (Khải. 

20:11-15).  

6. Trời mới và đất mới (Khải. 21-22): Thế giới hiện tại - cõi sáng tạo cũ sẽ qua đi (Ê-sai 34:4; 

Ma-thi-ơ 24:35; 2 Phi-e-rơ 3:10-12; Khải. 21:1), và trời mới đất mới được thiết lập đời đời là nơi 

sự công bình ngự trị (2 Phi-e-rơ 3:13). 

7. Giê-ru-sa-lem mới (Khải. 21:10-22:5): Giê-ru-sa-lem mới là thủ phủ của trời mới và đất mới, 

là nơi mà sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chiếu sáng mãi mãi (Khải. 21:11, 23)  

ÁP DỤNG 



Thật là vinh hiển và phước hạnh khi chúng ta sẽ thừa hưởng nước Đức Chúa Trời trong tương 

lai. Đức Chúa Trời đã bày tỏ những điều huyền nhiệm này cho dân sự của Ngài, để chúng ta 

trung tín rao giảng phúc âm, mở rộng vương quốc của Chúa cho đến khi Đấng Christ trở lại.   

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Đa-ni-ên 9:24-27; Ma-thi-ơ 24-25; Mác 13; Lu-ca 21; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18; Khải. 4-22 

56.  

Kẻ Địch Lại Đấng Christ Là Ai?   

 

Trong tiểu thuyết Bị Bỏ Lại, các tác giả Tim Lahaye và Jerry Jenkins đã vẽ nên nhân vật 

AntiChrist (Kẻ địch lại Đấng Christ) là Nicolae Jetty Carpathia – nguyên tổng thống của 

Romania trở nên người lãnh đạo tối cao của toàn thế giới.  

Dĩ nhiên, tiểu thuyết Bị Bỏ Lại chỉ là hư cấu, các tác giả tưởng tượng ra Kẻ địch lại Đấng Christ 

trông giống như thế. Không người nào biết chắc chắn AntiChrist là ai. Tuy nhiên căn cứ vào 

Kinh Thánh chúng ta có những thông tin về mẫu người của AntiChrist, kế hoạch lừa dối và giả 

mạo của nó như là một “Christ giả” được nói đến. Sứ đồ Giăng viết, “còn thần nào không xưng 

Đức Chúa Giê-su, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của Kẻ địch lại Đấng Christ, mà 

các con đã nghe rằng hầu đến, và hiện nay đã ở trong thế gian rồi.” (1 Giăng 4:3) 

Những phần Kinh Thánh sau đây tiết lộ những đặc điểm của AntiChrist: 

Nó sẽ là một người xuất chúng (Đa-ni-ên 8:23-24).  

Nó sẽ là một người phạm thượng, ăn nói báng bổ (Đa-ni-ên 11:36; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:4; Khải. 

13:6). 

Nó sẽ là một chính khách lỗi lạc (Khải. 17:11-12). 

Nó sẽ là một người cực kỳ giàu có (Đa-ni-ên 11:43; Khải. 13:16-17). 

Nó sẽ là một thiên tài về quân sự (Khải. 6:2; 13:2).  

Nó có thể thực hiện các dấu kỳ, phép lạ (Ma-thi-ơ 24:24; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9). 

Nó bị Satan chiếm hữu và điều khiển (Khải. 13:2-5).  

Nó sẽ xuất hiện từ sự hiệp nhất lại của Đế quốc Rô-ma (Đa-ni-ên 7:8; 9:26). 

 

Chúng ta thấy rằng AntiChrist sẽ là một người phi thường sẽ xuất hiện trong tương lai. Nó sẽ ký 

một hiệp ước hòa bình với Israel (Đa-ni-ên 9:27). Nó sẽ lãnh đạo và dẫn dắt thế giới thờ lạy nó 

(Khải. 13:3). Nó chinh phục ba quốc gia và nắm quyền lãnh đạo một liên minh gồm mười quốc 

gia (Đa-ni-ên 7:24; Khải. 17:12-13). Nó tập hợp các nước tấn công Israel trong trận đánh lịch sử 

Armageddon (Khải. 16:16; 19:19). Và rồi cuối cùng nó sẽ bị hủy diệt trong hồ lửa (Khải. 20:10) 



Các danh từ chỉ về AntiChrist: 

Cái sừng nhỏ - Đa-niên 7:8 

Vua - Đa-niên 11:36 

Người vô luật pháp – 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3 

Người tội ác - 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:8 

Con thú – Khải. 11:7; 13:1, 2, 6  

ÁP DỤNG 

Chúng ta nên khích lệ lẫn nhau không tìm kiếm sự trỗi dậy của AntiChrist, nhưng trông đợi sự 

tái lâm của Chúa Giê-su Christ. Niềm hy vọng của chúng ta không ở một Christ giả mạo nhưng 

là một Đấng Christ hằng sống và chân thật sẽ đến nhanh chóng trong tương lai.  

KINH THÁNH THAM KHẢO: 

Đa-ni-ên 7:8; 8:23; 9:26; 11:36; Ma-thi-ơ 24:24; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:4, 9; Khải. 13:1-6; 17:11-12 

57.  

Cơ Đốc Nhân Sẽ Đối Mặt Với Sự Phán Xét Chung Thẩm Trước Tòa Án Lớn Và 

Trắng?  

Trước giả sách Hê-bơ-rơ cảnh báo: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi 

chịu phán xét.” (Hêb. 9:27). Tuy nhiên loại phán xét nào mà một người phải đối mặt là một 

câu hỏi đáng suy ngẫm.  

Theo Kinh Thánh có các loại phán xét khác nhau. Từ phán xét (judgment) xuất hiện trên 260 

lần trong Kinh Thánh.  

Kinh Thánh cho biết Cơ đốc nhân sẽ đối mặt với sự phán xét trước tòa án Đấng Christ theo 2 

Côr. 5:10, chứ không phải là trước tòa án lớn và trắng. Điều này sẽ lập tức xảy ra theo sau sự cất 

lên của hội thánh. Điều quan trọng ở đây cần lưu ý là sự phán xét này không phải là phán xét về 

tội lỗi nhưng là về các mục vụ mà tín nhân đã làm dựa trên nguyên tắc trung tín trong chức vụ 

quản gia để nhận lấy phần thưởng từ nơi Chúa. Hãy đọc các phần Kinh Thánh sau:  

“Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời.  Bởi có chép rằng: 

Chúa phán: Thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quì trước mặt ta. Và mọi lưỡi sẽ ngợi khen 

Đức Chúa Trời. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời.” 

(Rô-ma 14:10-12) 

“Vậy, chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến; chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối 

ra nơi sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người; bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa 

Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh.” (1 Côr. 4:5)  

“Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận 

lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt.” (2 Côr. 5:10) 



Những người không tin Chúa Giê-su (từ chối Phúc âm cứu rỗi) sẽ đối mặt với tòa án lớn và 

trắng để bị phán xét về tội lỗi vào cuối thời đại một ngàn năm bình an và trước khi cõi đời 

đời được mở ra. “Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đương ngồi ở trên; trước 

mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa.  Tôi thấy những kẻ chết, 

cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, 

là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong 

những sách ấy.  Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả 

những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm.  

Đoạn, Sự chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không 

được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.” (Khải. 20:11-15). Chúa Giê-su Christ 

sẽ là Vị Thẩm Phán chung thẩm cuối cùng trước khi mở ra trời mới và đất mới (Ma-thi-ơ 

19:28; 25:31; Giăng 5:22; Công vụ 17:31; Rô-ma 2:5-6; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:8-9). Đa-ni-ên đã 

diễn tả điều này: 

Ta nhìn xem cho đến chừng các ngôi đã đặt, và có Đấng Thượng cổ ngồi ở trên. Áo Ngài 

trắng như tuyết, và tóc trên đầu Ngài như lông chiên sạch. Ngôi Ngài là những ngọn lửa, và 

các bánh xe là lửa hừng. Trước mặt Ngài, một sông lửa chảy ra và tràn lan; ngàn ngàn hầu hạ 

Ngài và muôn muôn đứng trước mặt Ngài. Sự xét đoán đã sắm sẵn, và các sách mở ra.” (7:9-

10) 

Những cụm từ sau đây được dùng để diễn tả nơi xảy ra sự phán xét chung thẩm. Sứ đồ Giăng 

nói đến “biển” và “sự chết và âm phủ” (Khải. 20:13). Kinh Thánh xác định rằng những người 

không có Christ là những người “đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình.” (Ê-phê-sô 2:1). Vì vậy 

những ai từ chối phúc âm sẽ đi vào âm phủ (Hades) (Lu-ca 16:18-31) sau khi chết và chờ đợi 

sự phán xét chung thẩm trước tòa án lớn và trắng, trước khi họ bị ném vào hồ lửa đời đời 

(Ma-thi-ơ 25:41; Khải. 19:20; 20:10, 14-15). Hồ lửa được diễn tả là “hồ có lửa và diêm cháy 

bừng bừng” (Khải 19:20), “hồ lửa và diêm” (Khải. 20:10). Nơi đây được dành cho Con Thú, 

Tiên Tri giả, Satan, Sự Chết, Âm Phủ và tất cả những ai không được ghi tên trong Sách Sự 

Sống. Hồ lửa cũng được gọi là “sự chết thứ hai” (Khải. 20:14) bởi vì nó là điểm đến cuối 

cùng của những kẻ ác. Nó cũng được gọi là sự sống lại cuối cùng bởi vì sự sống lại đầu tiên 

đã xảy ra với những người công nghĩa là những người thuộc về Christ (Đa-ni-ên 12:2; Giăng 

5:29; Công. 24:15). 

Tòa án lớn và trắng chuẩn bị cho sự chết thứ hai, và lẽ thật cần ghi nhớ là những ai từ chối 

món quà cứu rỗi đều bị quăng xuống hồ lửa. Tòa án lớn và trắng là một điểm mốc quan trọng 

trong lịch sử loài người bởi vì nó đặt dấu chấm hết cho vấn đề tội lỗi.  

Tín nhân (những người thuộc về Christ) sẽ bước đến Tòa án Đấng Christ để nhận lấy phần 

thưởng cho những mục vụ họ đã làm trong tư cách quản gia. Còn những người không tin 

nhận phúc âm sẽ đối mặt với tòa án lớn và trắng trong ngày chung cuộc để đi vào hồ lửa đời 

đời.  

ÁP DỤNG 

Phao-lô công bố, “Đức Chúa Trời đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán 

xét thế gian, bởi Người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến Người từ kẻ chết sống lại, để 



làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ.” (Công. 17:31). Vì vậy chúng ta phải thực hành 

chức vụ quản gia thật tốt, để những gì chúng ta làm sẽ còn lại và được nhận lấy phần thưởng 

tương ứng (1 Côr. 3:9-15).  

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Rô-ma 14:10; 1 Côr. 3:9-15; 4:5; 2 Côr. 5:9-10; Hêb. 9:27 

58.  

Vương Quốc Thiên Hy Niên Là Gì?  

Từ thiên hy niên xuất phát từ Tiếng Latin có nghĩa một ngàn năm. Từ này được đề cập sáu lần 

trong Khải huyền 20:1-6. Cũng có một vài cụm từ khác đề cập đến từ này: 

- Thế gian hầu đến (Hêb. 2:5)  

- Nước thiên đàng (Ma-thi-ơ 5:10) 

- Nước Đức Chúa Trời (Mác 1:15) 

- Ngày sau rốt. (Giăng 6:40) 

- Kỳ muôn vật đổi mới (Ma-thi-ơ 19:28)  

Vương quốc một ngàn năm sẽ đến trên trái đất dưới quyền cai trị của Đấng Christ. Ngài sẽ cai trị 

toàn thể thế giới, có các sứ đồ và môn đồ tham gia vào việc cai trị này cùng với Ngài.  

Ê-sai diễn tả vương quốc một ngàn năm là “núi của nhà Đức Giê-hô-va” (2:2). Đây là phần Kinh 

Thánh đề cập trực tiếp đến vương quốc một ngàn năm dưới quyền cai trị của Christ theo Ê-xê-

chi-ên 40-43.  

Đền thờ của vương quốc một ngàn năm sẽ được xây dựng ở Giê-su-sa-lem, nơi đây được xem là 

trung tâm quyền lực cao nhất của Christ để cai trị toàn thế giới.  Núi của nhà Đức Giê-hô-va tại 

Giê-ru-sa-lem là chủ đề chính trong sách tiên tri Ê-sai đề cập đến các lời tiên tri trong tương lai 

(Ê-sai 11:9; 25:6-7; 27:13; 30:29; 56:7; 57:13; 65:11, 25; 66:20). Một ngàn năm sẽ là khoảng 

thời gian hòa bình giữa các quốc gia và sự hòa thuận hoàn hảo giữa vòng các loài động vật trên 

đất. “Bấy giờ muông sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con; bò con, sư tử con với bò nuôi 

mập cùng chung một chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi.  Bò cái sẽ ăn với gấu; các con nhỏ 

chúng nó nằm chung, sư tử ăn cỏ khô như bò.” (Ê-sai 11:6-7. Đọc thêm Ê-sai 11:1-9; 65:25). 

Đây là thời kỳ mà “thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giê-hô-va, như các dòng nước che lấp 

biển.” (Ê-sai 11:9. Đọc thêm Giê-rê-mi 31:33-34) 

Trong suốt một ngàn năm bình an, khí hậu thời tiết sẽ trở nên hòa hợp để làm giàu cho đất nông 

nghiệp. “Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ; nơi sa mạc sẽ mừng rỡ, và trổ hoa như bông 

hường.” (Ê-sai 35:1-10; A-mốt 9:13-14). Người bệnh thường xuyên được chữa lành (Ê-sai 

29:18; 33:24; 61:1-2), tuổi thọ cuộc sống kéo dài trở nên phổ biến (Ê-sai 65:20), và một niềm vui 

mới sẽ lấp đầy lòng của tuyển dân Israel (Giê-rê-mi 31:12-14) trong khi sự thánh khiết của Chúa 



được thể hiện giữa vòng dân sự của Ngài (Ê-xê-chi-ên 40-44; Đa-ni-ên 7:13-14; Xa-cha-ri 14:16-

19).  

Dĩ nhiên những ai không được cứu sẽ không có chỗ trong vương quốc một ngàn năm bình an (Ê-

sai 35:4; Giê-rê-mi 31:33-34, Ê-xê-chi-ên 20:37; Ma-thi-ơ 25:30, 46). Chỉ những người được 

cứu chuộc mới được bước vào vương quốc này và họ sẽ khôi phục thế giới thông qua những con 

cái mà được nuôi dưỡng lớn lên trong sự cai trị công chính của Christ. Tuy nhiên chúng ta cũng 

được thông báo trong Ê-sai 11:4 và 65:20 rằng tội lỗi sẽ vẫn còn thấy trên trái đất và một số 

người đã từng theo Đức Chúa Trời sẽ từ chối đi lên Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Ngài (Xa-cha-

ri 14:16-19). 

“Nhưng Ngài sẽ dùng sự công bình xét đoán kẻ nghèo, và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên 

đất. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cái gậy của miệng mình, và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác.” 

(Ê-sai 11:4). “Tại đó sẽ không có trẻ con chết non, cũng chẳng có ông già nào chẳng trọn đời 

mình; vì chết lúc trăm tuổi, còn là chết trẻ, và kẻ có tội lúc trăm tuổi, ấy là bị rủa sả.” (Ê-sai 

65:20) 

“ Xảy ra hết thảy những kẻ nào còn sót lại trong mọi nước lên đánh Giê-ru-sa-lem, sẽ lên đó hàng 

năm đặng thờ lạy trước mặt Vua, là Đức Giê-hô-va vạn quân, và giữ lễ lều tạm. 
 Trong những họ hàng trên đất, kẻ nào đã chẳng lên Giê-ru-sa-lem đặng thờ lạy trước mặt Vua, là 

Đức Giê-hô-va vạn quân, thì sẽ không có mưa trên chúng nó.  Nếu họ hàng Ê-díp-tô không lên 

và không đến đó, thì mưa cũng không xuống trên chúng nó; và chúng nó sẽ bị ôn dịch nầy, là ôn 

dịch mà Đức Giê-hô-va đã dùng phạt các nước không lên giữ lễ lều tạm. Ấy hình phạt của Ê-díp-

tô và hình phạt của các nước chẳng lên giữ lễ lều tạm sẽ là như vậy.” (Xa-cha-ri 14:16-19) 

ÁP DỤNG 

Các thể chế độc đoán của con người cố gắng cai trị quốc gia bằng một bàn tay sắt, nhưng Chúa 

Giê-su Christ sẽ cai trị thế giới trong sự công chính, vinh hiển rực rỡ của Ngài. Chúng ta nên tập 

chú vào vương quốc thiên hy niên của Đấng Christ thay vì các vương quốc của con người. Phao-

lô công bố tỏ tường về thái độ của con người trong vương quốc hầu đến, “nghe đến danh Đức 

Chúa Giê-su, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống,  và mọi lưỡi thảy 

đều xưng Giê-su Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” (Phi-líp 2:10-

11) 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Ê-sai 35:4; Giê-rê-mi 31:33-34; Ê-xê-chi-ên 20:37; 40-44; Đa-ni-ên 7:13-14; A-mốt 9:13-14; 

Xa-cha-ri 14:16-19; Ma-thi-ơ 25:30, 46; Khải. 20:1-6 

59.  

Trời Mới Và Đất Mới Sẽ Như Thế Nào?   

Bạn có nhớ trải nghiệm khi viếng thăm công viên Disneyland ở California lần đầu tiên không? 

Nó đã làm say mê biết bao người khi họ nghĩ rằng công viên này là nơi xinh đẹp và hạnh phúc 

nhất trên trái đất!  



Bước vào Disneyland giống như bước vào một thế giới cuồng nhiệt - một nơi đầy mê hoặc được 

tạo thành từ các công viên giải trí với các cảnh quan kỳ diệu. "Đó là một thế giới thu nhỏ” để vui 

chơi trong những hoạt cảnh, cho phép bạn phát hiện những tên cướp biển vùng Caribean, thực 

hiện các cuộc phiêu lưu trên Núi Splash và tham gia nhiều trò chơi thư giãn khác.  

Tuy nhiên dù cho Disneyland quyến rũ thế nào cũng không thể so sánh với trời mới và đất mới. 

Theo Kinh Thánh bầu trời và trái đất hiện nay sẽ bị hủy diệt (Ê-sai 34:4; Ma-thi-ơ 24:35; 2 Phi-

e-rơ 3:10-12; Khải. 21:1) và Đức Chúa Trời sẽ tạo nên trời mới và đất mới (Ê-sai 65:17; 66:22) – 

nơi đây những người công nghĩa sẽ ở với Ngài đời đời (2 Phi-e-rơ 3:13; Khài. 21:1). Sứ đồ 

Giăng đã mô tả các chi tiết lạ lùng về trời mới và đất mới trong Khải huyền 21-22. 

Trong Khải huyền 21:5, Chúa Giê-su phán: “Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật.” Đức Chúa 

Trời hứa trong Ê-sai 65:17, “Ta sẽ dựng trời mới đất mới; những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, 

chẳng còn nhắc đến nữa.” Trời mới và đất mới sẽ hợp nhất và không còn là hai cõi riêng biệt 

nữa. Vì thế trạng thái vĩnh cửu của trời mới và đất mới sẽ là một trải nghiệm thú vị để chia sẻ về 

sự hoàn hảo tuyệt đối được chìm đắm trong vinh quang rực rỡ của Đức Chúa Trời. (Hêb.12:22-

24).  

Thật khó hình dung đến một ngày nào đó, tội lỗi và điều ác sẽ bị quét sạch tại một nơi mà không 

còn có sự buồn khổ hay đau đớn nữa. Nơi đó các thánh đồ của Christ không còn phải đối diện 

với bất cứ lo âu hay khủng hoảng nào. Thật là một viễn cảnh không thể tin được. Nhưng điều đó 

sẽ đến và tất cả những ai thuộc về Chúa sẽ bước vào trong trời mới và đất mới. 

ÁP DỤNG  

 Rồi sẽ đến một ngày điều này sẽ trở thành hiện thực: “Đức Chúa Trời sẽ lau ráo hết nước mắt 

khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa.” 

(Khải. 20:4). Chúng ta đầy lòng hy vọng vì biết rằng Chúa Giê-su sẽ “làm mới lại hết thảy muôn 

vật.” (Khải 21:5). 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Ê-sai 34:4; 65:17; 66:22; Ma-thi-ơ 24:35; 2 Phi-e-rơ 3:10-13; Khải. 21:1, 5 

 

Phần 8. Các Câu Hỏi Về Đời Sống Cơ đốc 

60.  

Làm Thế Nào Tôi Có Thể Chiến Thắng Tội Lỗi?   

Sự cám dỗ để phạm tội luôn ẩn náu một nơi nào đó và sẵn sàng xuất hiện. Ngay khi bạn kháng 

cự cám dỗ trong một lĩnh vực, thì một cám dỗ khác lại đến. Lý do nào cám dỗ bủa vây đời sống 

Cơ đốc nhân? Gia-cơ trả lời, “mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình.  Đoạn, lòng tư 

dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết.” (Gia -cơ 1:14-15). Phao-lô viết về 

quyền lực hành động của tội lỗi, “chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tánh xác 

thịt đã bị bán cho tội lỗi.  Vì tôi không hiểu điều mình làm: Tôi chẳng làm điều mình muốn, 



nhưng làm điều mình ghét.  Song nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật 

pháp là tốt lành. Bấy giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi.  Vả, tôi 

biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, 

nhưng không có quyền làm trọn;  vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ 

mình không muốn.  Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó 

nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy.” (Rô-ma 7:14-20). Kinh Thánh cũng dạy chúng ta, “kẻ biết 

làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.” (Gia cơ 4:17). Tuy nhiên, bất chấp các thử thách và 

cám dỗ, chúng ta còn có hy vọng và tự do thoát khỏi tội lỗi nhờ ơn Chúa Giê-su.  

Làm thế nào chúng ta có sự bảo đảm được tự do khỏi tội lỗi? Điều đầu tiên là chúng ta phải xưng 

nhận với Đức Chúa Trời các ham muốn của xác thịt. Phao-lô viết, “Hãy bước đi theo Thánh 

Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.” (Ga-la-ti 5:16). Trong thư tín Rô-ma, vị 

sứ đồ cũng nói, “hãy mặc lấy Đức Chúa Giê-su Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ 

lòng dục nó.” (Rô-ma 13:14). Nếu bạn luyện tập thói quen “mặc lấy Đức Chúa Giê-su Christ” và 

nhận lãnh sự đổ đầy Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 5:18), chắc chắn bạn sẽ có một đời sống nên 

thánh. Nhưng nếu bạn “làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt” khi ấy tội lỗi sẽ nhấn chìm 

bạn. 

Sâu xa hơn, chúng ta cần nhận thức rằng Cơ đốc nhân không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Đây 

là kinh nghiệm của Phao-lô: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, 

không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy 

là tôi sống trong Đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài 

vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20). Một đời sống đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ là một đời 

sống tự do khỏi tội lỗi, chiến thắng tội lỗi. Đó là một đời sống lấy thiện thắng ác. “Đừng để điều 

ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. (Rô-ma 12:21). Phao-lô diễn tả đời sống 

Cơ đốc, “thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong 

tâm chí mình, và mặc lấy người mới.” (Ê-phê-sô 4:17-28). Đây chính là lý do mà vị sứ đồ nói 

rằng bản ngã cũ đã chết và tín nhân trải nghiệm một đời sống mới trong Christ.  

Những phân đoạn Kinh Thánh sau đây chỉ ra phương cách để chúng ta chiến thắng tội lỗi và rèn 

luyện nếp sống tin kính: 

1. Tìm kiếm vinh hiển của Đức Chúa Trời trong mọi sự (1 Côr. 10:31) 

2. Đầy dẫy Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 5:18) 

3. Cầu nguyện hằng ngày (Cô-lô-se 4:2; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17) 

4. Trưởng thành trong Lời Chúa (2 Ti-mô-thê 3:16-17; Hêb. 4:12) 

5. Vâng phục Chúa và thực hành đời sống tinh sạch (Rô-ma 16:19; 1 Ti-mô-thê 6:11) 

6. Truyền giảng Phúc âm cho người chưa tin (Ma-thi-ơ 28:19-20) 

7. Làm các việc thiện (Tít 3:8) 

8. Sử dụng các ân tứ để giúp đỡ người khác (1 Phi-e-rơ 4:10-11) 

9. Tham gia vào nếp sống Hội thánh (Hêb. 10:25) 



10. Trung tín chờ đợi sự tái lâm của Đấng Christ (Tít 2:13) 

ÁP DỤNG 

Đức Chúa Trời không bao giờ cho phép sự cám dỗ quá sức chịu đựng của chúng ta (1 Côr. 

10:13). Cha thiên thượng không chỉ chọn chúng ta để làm nên thánh không chỗ trách được mà 

Ngài còn ban Đấng Christ đến trần gian cứu chuộc và đóng dấu trên chúng ta bằng Đức Thánh 

Linh. Vì vậy hãy tiếp nhận lời hứa của Đức Chúa Trời (Hêb. 10:35-36) và đứng trên lời ấy để tội 

lỗi không còn thu hút chúng ta.  

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Rô-ma 7:14-20; 8:1-17; 13:14; 1 Côr. 10:13; Ga-la-ti 5; Gia-cơ 1:14-15; 4:17; 1 Giăng: 4-6  

61.  

Làm Thế Nào Tôi Có Thể Trưởng Thành Trong Đức Tin?  

Sứ đồ Phi-e-rơ dạy, “Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian giảo, mọi thứ giả trá, 

lòng ghen ghét và sự nói hành,  thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của Đạo, như trẻ con mới đẻ 

vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn.” (1 Phi-e-rơ 2:1-2). Điều này còn tùy 

thuộc vào đức tin nơi mỗi chúng ta. Trước giả sách Hê-bơ-rơ cho biết rằng nếu không có đức tin 

thì không thể nào sống đẹp long Đức Chúa Trời (Hêb. 11:6). Đức tin là điều kiện cần để tin vào 

Đức Chúa Trời (Sáng. 15:6) và nhận sự cứu rỗi (Ê-phê-sô 2:8-9). Phao-lô cũng giới thiệu, “Như 

vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao 

giảng.” (Rô-ma 10:17). Tuy nhiên để trưởng thành trong đức tin, bạn phải đọc, nghiên cứu, áp 

dụng và chia sẻ Lời Đức Chúa Trời (Giô-suê 1:8-9; Thi. 1; Gia-cơ 1:22-25). Không gì có thể 

thay thế được các thực hành này khi muốn trưởng thành trong đức tin.  

Đức Chúa Trời cũng cho phép những hoạn nạn, khó khan xảy đến để huấn luyện tín nhân trưởng 

thành trong đức tin (Gia-cơ 1:2-3; 1 Phi-e-rơ 4:12-13). Phi-e-rơ xác nhận, “sự thử thách đức tin 

anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho 

anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra.” (1 Phi-e-rơ 1:7). Gia-cơ cũng nói rằng “sự thử thách 

đức tin sanh ra sự nhịn nhục.”   (Gia-cơ 1:3)     

Điều chắc chắn là khi nghiên cứu Lời Đức Chúa Trời và trải qua các loại thử thách khác nhau, 

đức tin của chúng ta sẽ tăng trưởng. Phi-e-rơ viết, “Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức 

thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết 

độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu 

thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến.” (2 Phi. 1:5-7). Một tín nhân 

mà không gia tăng thêm các mỹ đức trên đây sẽ trở thành: “người cận thị, người mù; quên hẳn sự 

làm sạch tội mình ngày trước.” (2 Phi. 1:8-9) 

Thêm một điều nữa là Cơ đốc nhân phải luôn luôn ở trong sự tâm giao với Chúa. Thường xuyên 

cầu nguyện, đồng thanh với Phao-lô để “xin Đức Chúa Trời ban cho được đầy dẫy sự hiểu biết 

về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa.” (Cô-lô-se 1:9). Lời 

cầu nguyện của Phao-lô trong câu này chỉ ra các lẽ thật kỳ diệu mà sẽ giúp tín nhân vươn đến 



bậc trưởng thành. Điều đầu tiên là “xin đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Chúa.” Điều này hàm 

ý có một sự hiểu biết sâu rộng về Lời của Chúa và bước đi trong sự vâng phục. Điều thứ hai là 

xin “mọi thứ khôn ngoan” – khi có sự khôn ngoan này tín nhân sẽ bày tỏ ra bên ngoài sự phân 

biệt và suy xét cách đúng đắn các vấn đề. Và điều thứ ba là xin sự “hiểu biết thiêng liêng” hàm ý 

rằng tín nhân sẽ có những lựa chọn và quyết định đúng đắn theo tấm lòng của Chúa trong sinh 

hoạt thường nhật.  

Cuối cùng khi chúng ta giữ sự tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời, cũng hãy cầu nguyện để 

chúng ta trở thành càng ngày càng giống với Đấng Christ và trở thành tấm gương cho người 

khác. Không có sự thực hành đức tin nào lớn hơn là tình yêu thương với tha nhân (1 Côr. 13:2). 

Phao-lô khích lệ chúng ta, “Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy 

lẽ kính nhường nhau.” (Rô-ma 12:10) 

ÁP DỤNG   

Hãy ghi nhớ lời khuyên của Phao lô, “Vậy thì, như anh em đều trổi hơn về mọi việc, tức là về 

đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý 

làm cho trổi hơn về việc nhân đức nầy.” (2 Côr. 8:7). Đức Chúa Trời trông đợi mỗi chúng ta 

trưởng thành trong đức tin, lời nói, việc làm đến nỗi chúng ta trở nên những chứng nhân cho 

Đấng Christ, ảnh hưởng mạnh mẽ đến người khác.  

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Ma-thi-ơ 13:23; Rô-ma 10:17; 12:9-21; Ê-phê-sô 5:18; 6:10-19; Cô-lô-se 1:9-14; Gia-cơ 1:2-3; 1 

Phi-e-rơ 4:12-13; 2 Phi-e-rơ 1:3-15.    

62.  

Đại Mạng Lệnh Của Đức Chúa Trời Ủy Thác Cho Cơ Đốc Nhân Là Gì? 

“Mười một môn đồ đi qua xứ Ga-li-lê, lên hòn núi mà Đức Chúa Giê-su đã chỉ cho.” (Ma-thi-ơ 

28:16). Tại nơi đây Cứu Chúa đã trao cho các học trò đại mạng lệnh. Ngài phán cùng họ, “Hết cả 

quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.  Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh 

Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ,  và dạy họ giữ hết cả mọi 

điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” 

(Ma-thi-ơ 28:18-20) 

Thông điệp của đại mạng lệnh là “rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội.” (Lu-ca 

24:47). Tất cả uy quyền trên trời và dưới đất đã thuộc về Chúa Giê-su và Ngài ở cùng các môn 

đồ để giúp đỡ họ hoàn thành sứ mệnh. Các môn đồ cũng sẽ nhận được quyền năng của Đức 

Thánh Linh (Công vụ 1:8) để thi hành công tác rao giảng Phúc Âm và môn đồ hóa muôn dân.  

Mệnh lệnh bắt buộc được Chúa chúng ta truyền cho các sứ đồ: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin 

lành cho mọi người.” (Mác 16:15), và “làm phép báp-têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều 

mà ta đã truyền cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 28:20). Dạy cho tín nhân giữ mọi điều Chúa đã truyền 

là công tác môn đồ hóa – huấn luyện tín nhân đi theo và vâng phục Chúa Giê-su Christ. Đại 

mạng lệnh dành cho Cơ đốc nhân không chỉ là đi ra rao giảng Tin lành, mà còn là môn đồ hóa 

muôn dân.  



Vì vậy để hoàn thành đại mạng lệnh, chúng ta phải đầu tư thì giờ và các nguồn lực cho công tác 

môn đồ hóa (Hêb. 5:12-14), chứ không chỉ là chinh phục các linh hồn cho Christ.  

ÁP DỤNG 

Trách nhiệm của chúng ta là thực hiện công tác môn đồ hóa bất cứ khi nào có thể tại vị trí mà 

Chúa đặt để chúng ta. Hãy tự hỏi điều này: Tôi đang làm gì với đại mạng lệnh mà Chúa đã ủy 

thác? 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Ma-thi-ơ 28:19-20; Mác 16:15; Lu-ca 24:46-47; Công. 1:8;   

63.  

Làm Thế Nào Tôi Có Thể Chia Sẻ Đức Tin? 

Có ba lý do chính khiến cho Cơ đốc nhân không chia sẻ niềm tin của mình. (1) Sợ hãi, (2) Thiếu 

hiểu biết, và (3) Từ chối trách nhiệm. Tín nhân e ngại khi phải chia sẻ niềm tin của mình trước 

mặt bạn hữu hay những người thân, vì những người này theo khuynh hướng tự nhiên thường 

phản đối hoặc tẩy chay Phúc âm. Như vậy có thể nói là phần lớn các Cơ đốc nhân không sẵn 

sàng chấp nhận rủi ro để chia sẻ Phúc âm.  

Bạn có rơi vào trường hợp không dám chia sẻ niềm tin Cơ đốc với người khác? Nếu có, hãy vượt 

lên những ngăn trở để mạnh dạn chia sẻ Tin mừng. Đức Chúa Trời đã đặt bạn vào một vị trí, mà 

tại đó những người khác có cơ hội được nghe, và thấy vẻ đẹp của Phúc âm được phản ánh qua 

đời sống bạn. Nhưng nếu bạn không chấp nhận rủi ro – như bị từ chối chẳng hạn, thì những 

người chung quanh bạn sẽ không có cơ hội nghe Phúc âm.  

Hãy đếm lại xem có bao nhiêu cơ hội trong thời gian qua để chia sẻ niềm tin, nhưng bạn đã đánh 

mất? Có bao nhiêu người đi qua cuộc đời bạn, mà bạn đã phớt lờ không giới thiệu Chúa Giê-su 

cho họ?  

Chúa Giê-su đã ủy nhiệm cho chúng ta “đi ra và môn đồ hóa muôn dân” (Ma-thi-ơ 28:18-20). 

Vấn đề còn lại là đáp ứng vâng lời bằng hành động của chúng ta – chia sẻ Phúc âm cho những 

người đang hư mất. Chúng ta phải chiến thắng sự sợ hãi và tin cậy vào quyền năng Đức Thánh 

Linh (Công vụ 1:8) để thực thi đại mạng lệnh. Khi gặp bắt bớ trong công tác chia sẻ niềm tin, 

hãy nhớ lời Chúa Giê-su đã dạy: “Khi người ta đem các ngươi đến nhà hội, trước mặt quan án và 

quan cai trị, thì chớ lo về nói cách nào để binh vực mình, hoặc nói lời gì; bởi vì chính giờ đó Đức 

Thánh Linh sẽ dạy các ngươi những lời phải nói.” (Lu-ca 12:11-12). Đây là một lời hứa quí báu 

cho chúng ta.  

Lưu ý là bạn không biết tất cả các câu trả lời để nói với người chưa tin thế nào cho thích hợp khi 

chia sẻ Tin mừng, nhưng phải bảo đảm rằng trong khi tiếp xúc bạn phải truyền tải lẽ thật cho 

người nghe trong tình yêu của Đức Chúa Trời (2 Côr. 2:1-5). Phao-lô cũng viết, “Hãy lấy sự 

khôn ngoan ăn ở với những người ngoại, và lợi dụng thì giờ.  Lời nói anh em phải có ân hậu theo 

luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào.” (Cô-lô-se 4:5-

6). 



Bạn sẽ không quyết định khi nào và với ai bạn chia sẻ niềm tin. Hãy nắm lấy lấy mọi cơ hội và 

tận dụng mọi thời gian có thể. Người nghe phản hồi như thế nào thì không phải là bạn đã thành 

công hay thất bại khi chia sẻ niềm tin – hãy để điều đó cho Đức Chúa Trời. Tất cả những gì 

chúng ta cần là đặt Đức tin vào Chúa và tin cậy Ngài ban cho các cơ hội để chia sẻ Phúc âm với  

một ai đó.  

 Khi bạn chia sẻ Phúc âm mà bị từ chối, đừng lo lắng. Vấn đề này không thuộc trách nhiệm của 

bạn. Thực ra người được nghe Phúc âm đã từ chối Chúa Giê-su. Chúa chúng ta đã dạy, “Ví bằng 

người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi.” (Giăng 15:18). Và “Ai 

nghe các ngươi, ấy là nghe ta; ai bỏ các ngươi, ấy là bỏ ta; còn ai bỏ ta, ấy là bỏ Đấng đã sai ta.” 

(Lu-ca 10:16). Cuối cùng hãy nhớ rằng điều quan trọng không phải là đề cao danh tiếng của bạn 

trong các mối quan hệ với người khác. Hãy tin cậy Đức Thánh Linh và chấp nhận sự từ chối của 

người nghe khi bạn đi ra gieo hạt giống Phúc âm, vì bạn sẽ gặt hái phần thưởng đời đời trên thiên 

đàng cho công tác này.  

Sau đây là một số lời khuyên khi bạn chia sẻ đức tin:   

1. Cầu nguyện Chúa ban cho những cơ hội chia sẻ đức tin. 

2. Sẵn sàng và mạnh dạn chia sẻ điều bạn tin. 

3. Đàm thoại với người nghe cách khôn khéo (và dí dỏm trong chừng mực). 

4. Hỏi các câu hỏi liên quan đến những vấn đề thuộc linh. 

5. Quan tâm thực sự đến linh hồn của người nghe. 

6. Điều chỉnh câu chuyện hướng đến những vấn đề thuộc linh. 

7. Chia sẻ lời chứng cá nhân của bạn. 

8. Trích dẫn các câu Kinh Thánh: Rô-ma 1:16; 2:14-15; 3:23-24; 6:23; 7:24-25; 8:1; 10:9-

10; 13:14. 

9. Mời người nghe tiếp nhận Chúa Giê-su Christ làm Cứu Chúa. 

10. Hướng dẫn người nghe cầu nguyện khi họ đã sẵn sàng tiếp nhận ánh sáng Phúc âm.  

11. Giúp đỡ họ gia nhập vào hội thánh địa phương. 

12. Tiếp tục công tác môn đồ hóa.  

ÁP DỤNG 

Thật dễ dàng ngồi tán gẫu với mọi người về nhiều lĩnh vực, nhưng chia sẻ đức tin thì không 

dễ dàng gì. Tuy nhiên đây là đặc ân và cũng là trách nhiệm lớn cho Cơ đốc nhân khi còn ở 

trên đất. Quyết định của bạn chia sẻ hay không chia sẻ Đức tin sẽ để lại kết quả trong cõi đời 

đời. Kinh Thánh dạy, “Nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; 

thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ 

khởi từ nhà Đức Chúa Trời; vả, nếu khởi từ chúng ta, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng 

vâng theo Tin lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào?” (1 Phi-e-rơ 4:16-17)   

Như vậy chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra trong ngày chung cuộc. Bạn có sẵn sàng tin cậy Đức 

Thánh Linh ban quyền năng cho bạn chia sẻ Phúc âm? 

KINH THÁNH THAM KHẢO 



Ma-thi-ơ 28:19-20; Công. 1:8; Cô-lô-se 4:5-6; 1 Phi-e-rơ 3:15; Giu đe 3 

64.   

Làm Thế Nào Tôi Có Thể Giữ Vững Đức Tin Chống Lại Các Sự Tấn Công?  

Thế giới hiện nay ngày càng trở nên đối nghịch với Cơ đốc giáo. Điều này làm cho các Cơ 

đốc nhân phải chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ đức tin của mình trước các cuộc tấn công.  

Phi-e-rơ đã viết:  

“Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn 

sàng để trả lời (apologia) mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và 

kính sợ, phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ gièm chê cách ăn ở lành của anh em trong 

Đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành.” 

(1 Phi. 3:15-16) 

Từ “sẵn sàng để trả lời về đức tin” (apologetics) có nguồn gốc trong ngôn ngữ Hy lạp là từ 

“apologia”. Từ này chuyên chở ý tưởng của một người cố gắng cung cấp các sự kiện hợp 

pháp để biện giải cho một cáo buộc sai lầm (trong trường hợp này là những cáo buộc tấn 

công vào Cơ đốc giáo). Như vậy “sẵn sàng để trả lời về đức tin” là đưa ra một sự bảo vệ bằng 

lời nói cho đức tin Cơ đốc (Công vụ 22:1; 25:8, 16; 1 Côr. 9:3; 2 Côr. 7:11; Phi-líp 1:7, 16; 2 

Ti-mô-thê 4:16; 1 Phi-e-rơ 3:15-16) 

Tuy nhiên bảo vệ hay binh vực đức tin Cơ đốc không phải là luôn luôn chiến thắng trong mọi 

cuộc tranh luận. Sẵn sàng để trả lời về đức tin  có hiệu quả khi nhân cách của người biện giải 

(tín nhân) không mâu thuẫn mà là bổ sung cho những giáo lý rõ ràng của Kinh Thánh. Mục 

đích là cung cấp sự bảo vệ hợp lý cho Cơ đốc giáo và mở ra một cơ hội để người nghe có thể 

tiếp nhận Chúa Giê-su Christ làm Cứu Chúa. Điều này không nhằm thiết lập các rào cản giữa 

Cơ đốc nhân và người hoài nghi, nhưng là loại bỏ bất kỳ trở ngại nào mà người khác có về 

Chúa Giê-su.  

ÁP DỤNG 

Để binh vực đức tin nơi Chúa, chúng ta cần tuân thủ lời dạy của các sứ đồ:  

Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời (apologia) mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, 

song phải hiền hòa và kính sợ (1 Phi-e-rơ 3:15).  

Hãy mặc lấy Đức Chúa Giê-su Christ (Rô-ma 13:14).  

Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta (Công. 5:29).  

Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành (Rô-ma 12:9).  

Tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13).  

Trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 5:1).  

Lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật (Ê-phê-sô 4:15).  



Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:21).  

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Công. 22:1; 25:8, 16; 1 Côr. 9:3; 2 Côr. 7:11; Phi-líp 1:7, 16; Cô-lô-se 4:5-6; 2 Ti-mô-thê 

4:16; 1 Phi-e-rơ 3:15-16  

65.    

Tại Sao Đức Chúa Trời Cho Phép Các Khổ Nạn Xảy Ra Với Tôi?  

Chúng ta không biết hết tâm trí của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng không biết tại sao sự 

khổ nạn đến với một số người, trong khi những người khác thì dường như không phải trải 

qua. Câu hỏi trên đây thực sự là một câu hỏi khó.  

Sự thật là những khổ nạn đến với tất cả mọi người theo những góc độ khác nhau. Không có 

ai là quá xuất sắc về đạo đức, tin kính đến nỗi không phải chịu một khổ nạn nào. Chúng 

ta hãy nhìn vào Gióp là một người công nghĩa nhất trong thời đại của ông, tuy nhiên ông 

phải trải qua khổ nạn nhiều hơn những người khác. Lý do nào ông phải chịu đựng các 

đau khổ này? 

Bạn cần phải trải qua những khó khăn, khổ nạn không ai tránh né được chúng. Gia-cơ viết, 

“Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng 

trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục.  Nhưng sự nhịn 

nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không 

thiếu thốn chút nào.” (Gia-cơ 1:2-4). Cơ đốc nhân cần phải tiến xa hơn nữa – đó là chuẩn 

bị một thái độ vui mừng giữa những sự thử thách hay đau khổ.  

Mặc dù câu trả lời không phải lúc nào cũng được xác định rõ khi chúng ta ở giữa những sự 

khổ nạn, nhưng mục đích của nó thì đã rõ ràng. Theo Gia-cơ, sự thử thách trăm bề thoạt 

đến có bốn lợi ích: (1) thử nghiệm, (2) phát triển sự nhịn nhục, (3) dẫn đến một đời sống 

trưởng thành và hoàn hảo, (4) bạn sẽ không thiếu thốn điều gì. Được huấn luyện trong 

những hoàn cảnh khốc liệt sẽ sản sinh ra những tố chất tốt đẹp trong đời sống chúng ta 

(Lu-ca 8:15, Rô-ma 8:25). Sứ đồ Phao-lô liệt kê ra các tố chất tốt đẹp này: “Nào những 

thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh 

sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy.  Vả, sự trông cậy 

không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta 

bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.” (Rô-ma 5:3-5). Phao-lô thì quá quen 

thuộc với những loại khổ nạn trên chức vụ của ông (Công. 20:19; 2 Côr. 6:3-13). Có thể 

nói trong lĩnh vực này Phao-lô là chuyên gia.  

Phi-e-rơ cũng không khác gì Phao-lô, ông viết: 

Vì lẽ đó anh chị em hãy vui mừng hớn hở, dù hiện nay anh chị em phải chịu khổ vì nhiều 

thứ thử thách ít lâu.  Những thử thách ấy nhằm tinh luyện đức tin anh chị em, là thứ quý 

hơn vàng - dù vàng là thứ sẽ bị hư mất mà cũng phải bị trui luyện qua lửa - để anh chị em 

sẽ được khen ngợi, vinh hiển, và tôn trọng khi Đấng Cứu-thế Giê-su hiện đến (1 Phi. 1:6-

7).  



Sau đó vị sứ đồ này còn viết thêm: 

“Anh chị em yêu dấu, khi lửa thử thách xảy đến với anh chị em, xin anh chị em đừng ngạc 

nhiên và cũng đừng xem đó như việc bất thường.  Nhưng anh chị em được dự phần chia 

sẻ những đau khổ của Đấng Cứu-thế Giê-su bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, để 

khi vinh hiển Ngài lộ ra, anh chị em cũng sẽ được vui mừng hớn hở.” (1 Phi. 4:12-13)  

Phi-e-rơ nêu bật lên một chi tiết đó là giữa những lúc khổ nạn, Cơ dốc nhân hãy nên vui 

mừng. Ông nhấn mạnh rằng những điều đó làm cho đức tin của tín nhân trở nên tốt hơn. 

Không ai thích trải qua các khổ nạn, nhưng đôi khi nó là con đường duy nhất để môn đồ 

Đấng Christ trở nên giống Ngài nhiều hơn. Các khổ nạn làm cho Cơ đốc nhân trở nên sâu 

nhiệm và khôn ngoan hơn trong đời sống thiêng liêng để nhận biết đường lối của Chúa. 

Và kỳ diệu thay, trong những thời khắc như thế tấm lòng của tín nhân lại đổ đầy sự vui 

mừng và ngợi khen Chúa.   

ÁP DỤNG 

Các khổ nạn là cần thiết để huấn luyện đức tin và giữ chúng ta trong sự khiêm nhường đang khi 

chờ đợi ngày Chúa trở lại. Vì vậy hãy vui mừng khi bạn phải cùng thông công trong sự thương 

khó với Đấng Christ. Sứ đồ Gia-cơ khích lệ chúng ta, “Phước thay cho người chịu thử thách, vì 

sau khi trải cơn rèn thử rồi, người ấy sẽ được nhận mão miện của sự sống, mà Đức Chúa Trời đã 

hứa ban cho những người yêu kính Ngài. (Gia-cơ 1:12)  

KINH THÁNH THAM KHẢO  

Giăng 16:33; Rô-ma 5:2-5; 8:28; 12:22; 1 Phi-e-rơ 1:6-7; 4:12-13; Gia-cơ 1:3-4, 12. 

66.   

  Tôi Có Thể Tha Thứ Cho Người Đã Làm Tôi Tổn Thương Trầm Trọng?   

Không có một người nào đang sống mà không bị người khác gây cho tổn thương. Nhiều mối 

quan hệ giữa người với ngưởi bị đổ vỡ vì những thương tích cho một bên hoặc cả hai bên. 

Trong nhiều năm thi hành các mục vụ tôi đã gặp không ít những người mà hầu như họ không 

thể tha thứ cho người khác vì đã làm tổn thương họ trầm trọng.   

Tha thứ cho người khác là một điều vô cùng khó. Nhưng tha thứ là một mệnh lệnh từ Kinh 

Thánh mà hiệu quả của nó là đem lại sự chữa lành cho tấm lòng và linh hồn của người quyết 

định tha thứ. Phao-lô viết, “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ 

nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:32)  

Sự thật là không ai có thể tha thứ cho người khác bằng khả năng riêng của mình. Nếu bạn có 

dự tính tha thứ cho một ai đó, bạn phải trải nghiệm sự tha thứ của Đức Chúa Trời cho cá 

nhân bạn xuyên qua sự chết và sự phục sinh của Đấng Christ (Ê-phê-sô 1:7; Cô-lô-se 1:14). 

Tha thứ không phải là một hành động tự nhiên đến từ năng lực của con người, nó là một hành 

động siêu nhiên đến từ Christ đang hành động bên trong bạn. Sự tha thứ không thể xảy ra cho 

đến khi bạn kinh nghiệm sự tha thứ của Đức Chúa Trời dành cho chính mình. Kinh Thánh 

dạy, “Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau 



và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy.” 

(Cô-lô-se 3:13). Động cơ của chúng ta không phải là tìm kiếm sự trả thù, nhưng vâng phục 

mạng lệnh của Đức Chúa Trời: “Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi 

người.  Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn 

thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo 

ứng.” (Rô-ma 12:18-19) 

Chúa Giê-su giảng dạy về sự tha thứ trong bài giảng trên núi: “Ấy vậy, nếu khi nào ngươi 

đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình,  thì hãy để của 

lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ.” (Ma-thi-ơ 

5:23-24). Chú ý cụm từ mà Chúa Giê-su sử dụng ở đây: “giảng hòa với anh em trước đã”. 

Theo lời dạy của Chúa Giê-su, điều này rất quan trọng. Sự phục hòa, giảng hòa hay hòa 

thuận giữa hai cá nhân phải được thực hiện trước, rồi sau đó mới nói đến hành động thờ 

phượng Đức Chúa Trời sau.  

Một chỗ khác Chúa Giê-su cũng dạy, “hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình.” (Lu-ca 6:37). Từ 

tha thứ trong Tiếng Hy-lạp là apolyo có nghĩa trả tự do hay giải phóng cho một ai đó (không 

giam cầm họ trong sự oán hận). Khi bạn tha thứ cho một ai đó đồng nghĩa với việc bạn cam 

kết trả cho họ sự tự do mà bạn giam cầm họ trong thù hận trước đây, mặc dù họ đã làm điều 

sai. Phao-lô dạy cho Hội thánh Cô-rin-tô, “… thà nay anh em tha thứ yên ủi, hầu cho người 

khỏi bị sa ngã vì sự buồn rầu quá lớn.  Vậy tôi xin anh em hãy bày tỏ lòng yêu thương đối với 

người đó.  Bởi chưng tôi viết thơ cho anh em, cốt để thử anh em xem có vâng lời trong cả 

mọi sự cùng chăng.  Nhưng anh em tha thứ ai, thì tôi cũng tha thứ. Vả, nếu tôi đã tha, là vì 

anh em mà tha, ở trước mặt Đấng Christ.” (2 Côr. 2:7-10). Khi quyết định tha thứ cho một ai, 

có nghĩa bạn sẵn sàng gặp người đó mặt đối mặt để giải quyết các mâu thuẫn trong tình yêu 

của Christ. Thực ra sự tha thứ còn có nghĩa bạn quyết định tha thứ cho người đó dù họ đã 

làm sai nhưng không hề xin lỗi bạn hoặc yêu cầu bạn tha thứ.   

Sứ đồ Phi-e-rơ đã hỏi Chúa Giê-su; “Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Giê-su mà hỏi rẳng: Thưa 

Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng?” 

(Ma-thi ơ 7:21). Chúa chúng ta đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng đến bảy lần đâu, nhưng 

đến bảy mươi lần bảy. Có nghĩa là tha thứ dồi dào, không giới hạn. Và sau đó Chúa Giê-su tiếp 

tục dạy: “Vậy nên, nước thiên đàng giống như vua kia, muốn tính sổ với các đầy tớ mình.  Khi 

vua khởi soát sổ, thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua một vạn ta-lâng. Bởi vì người 

chẳng có gì mà trả, thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người, đặng trả nợ.  Kẻ đầy tớ nầy 

bèn sấp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng: Thưa chủ, xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả hết!  Chủ 

bèn động lòng thương xót, thả người về, và tha nợ cho.  Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một 

người trong bạn làm việc, có thiếu mình một trăm đơ-ni-ê, thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng: Hãy 

trả nợ cho ta!  Người bạn sấp mình xuống mà nài xin rằng: Xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả cho 

anh.  Song người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ.  Các bạn thấy vậy, buồn 

lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra.  Chủ bèn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng: 

Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi cầu xin ta; ngươi há lại chẳng nên 

thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao?  Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ 



ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ.  Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho 

anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy.” (Ma-thi-ơ 18:23-35). 

Lẽ thật ở đây là: Nếu chúng ta không hết lòng tha thứ cho người khác, Cha trên trời cũng sẽ 

không tha thứ cho chúng ta. “Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì 

hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. (Có mấy bản thêm câu 26 

rằng: Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ không tha lỗi 

cho các ngươi.” (Mác 11:25-26). 

Vì vậy nếu chúng ta là môn đồ của Christ, tình yêu thương của chúng ta phải được phản ánh 

qua cách chúng ta tha thứ cho người khác (1 Côr. 13:5; 1 Giăng 3:1-17) 

ÁP DỤNG 

1. Xưng nhận tội lỗi của bạn mỗi ngày với Chúa (1 Giăng 1:9) 

2. Thừa nhận bất cứ hành động nào bạn đã làm sai với người khác (Gia-cơ 5:16) 

3. Sống đời sống mới trong Christ vì đã được Chúa tha thứ và giải phóng ra khỏi tội lỗi 

(Thi. 32; Rô-ma 3:24-25) 

4. Không tiếp tục làm điều sai, bơi lội trong tội lỗi (1 Côr. 13:5; Phi-líp 4:8) 

5. Tìm kiếm sự tha thứ và phục hồi các mối quan hệ bị đổ vỡ (Ma-thi-ơ 6:14-15; 18:21-35) 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Ma-thi-ơ 5:23-24; 6:14-15; mác 11:25-26; Lu-ca 6:27; Ê-phê-sô 4:32; Cô-lô-se 3:13 

67.  

Đức Chúa Trời Có Nghe Lời Cầu Nguyện Của Tôi?   

Một điều rất quan trọng cho tín nhân là  biết rằng Đức Chúa  Trời yêu thích sự giao tiếp với 

con cái của Ngài và Ngài luôn trân quí những lời cầu nguyện của họ. Đây là một bức tranh 

đẹp trong Cựu Ước về sự cầu nguyện: “những thầy tế lễ và người Lê-vi đứng dậy chúc phước 

cho dân sự; tiếng của chúng được nhậm, lời cầu nguyện chúng thấu đến nơi ngự thánh của 

Đức Giê-hô-va trên các từng trời.” (2 Sử ký 30:27). Chúng ta cũng thấy một hình ảnh khác: 

“Tôi gặp hoạn nạn, kêu cầu Đức Giê-hô-va, 

Thì Ngài đã trả lời cho tôi. 

Từ trong bụng Âm phủ, tôi kêu la, 

Thì Ngài đã nghe tiếng tôi.” (Giô-na 2:3) 

Đôi khi dường như Chúa im lặng trước các lời cầu nguyện của chúng ta, và chúng ta cũng rơi 

vào tình huống giống như tiên tri Ha-ba-cúc khi ông giãi bày tâm trạng với Đức Chúa Trời: 

“Hỡi Đức Giê-hô-va! Tôi kêu van mà Ngài không nghe tôi cho đến chừng nào? Tôi vì cớ sự 

bạo ngược kêu van cùng Ngài, mà Ngài chẳng khứng giải cứu tôi!” (Ha-ba-cúc 1:2). Một số 

Cơ đốc nhân liên tưởng đến lời cầu nguyện của Ha-ba-cúc nhiều hơn của Giô-na, vì họ 

không biết rằng khi nào thì lời cầu nguyện của mình được Chúa trả lời, khi nào thì Ngài yên 

lặng. Hay là do lời cầu nguyện của họ chưa đủ đức tin? Bất cứ ai cũng có thể cầu nguyện với 

Chúa về bất cứ điều gì. Thử thách thực sự của đức tin là liệu một người sẽ kiên trì cầu 



nguyện để Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện đó (Ma-thi-ơ 26:41). Đức Chúa Giê-su phán, 

“Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các 

ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.” (Giăng 16:24). Đây là loại 

cầu nguyện đòi hỏi đức tin, không bỏ cuộc trong sự cầu nguyện, cứ tiếp tục nài xin, tìm kiếm, 

gõ cửa. Chúa chúng ta dạy, “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.  Bởi 

vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.” (Ma-thi-ơ 7:7-8) 

Trong khi cầu nguyện chúng ta phải ngợi khen Chúa và nhận thức rằng Chúa kiểm soát mọi 

tình huống và Ngài có chương trình, ý muốn tốt đẹp của Ngài dành cho chúng ta. Không nên 

có những ham muốn ích kỷ cho mình, chúng ta phải theo ý muốn của Chúa – mặc dù có thể 

chúng ta chưa hiểu biết đầy trọn về ý muốn ấy. Sứ đồ Giăng viết, “Nầy là điều chúng ta dạn 

dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng 

ta.  Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết 

mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài.” (1 Giăng 5:14-15). Chúa Giê-su dạy cho các học trò 

của Ngài cầu nguyện, “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; 

Danh Cha được thánh; 
 Nước Cha được đến; 

Ý Cha được nên, ở đất như trời!” (Ma-thi-ơ 6:9-10)  

Đức Chúa Trời không chấp nhận những lời cầu nguyện khoe khoang, so sánh chính mình với 

người khác (Lu-ca 18:10-14) hay những lời cầu nguyện của kẻ đang bơi lội trong tội lỗi (Thi. 

66:18). Ngài cũng không trả lời sự cầu nguyện của người không có đức tin (Hêb. 11:6), hoặc 

lời cầu nguyện đó đến từ một người không sẵn sàng thuận phục ý chỉ của Ngài (Ma-thi-ơ 6:9-

10). Đức Chúa Trời nghe những lời cầu nguyện tôn vinh Ngài và Ngài trả lời cho ai cầu 

nguyện thuận phục ý muốn Ngài.  

ÁP DỤNG 

Đức Chúa Trời có bốn câu trả lời cho sự cầu nguyện của chúng ta: (1) Ngài nhậm lời, (2) 

Ngài không nhậm lời, (3) Hãy chờ đợi, (4) Ngài ban cho điều tốt hơn. 

 Không có cha mẹ tốt nào lại luôn luôn đáp lời với bất kỳ lời cầu xin nào của con cái. Thông 

thường là từ chối nhiều hơn là chấp nhận. Chúng ta thường mất kiên nhẫn trong khi chờ đợi. 

Nhưng với bất kỳ một đứa con nào thì chờ đợi để nhận được điều cầu xin vẫn là điều tốt. 

Chúng ta thường không nhận thức được điều tốt hơn mà Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta 

suy nghĩ rằng chúng ta biết điều nào là tốt hơn, nhưng thực ra chỉ có Chúa mới biết điều nào 

là tốt hơn cho chúng ta.  

Vì vậy hãy thực hành nếp sống cầu nguyện. “Phải bền đỗ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, 

mà thêm sự tạ ơn vào.” (Cô-lô-se 4:2) Sứ đồ Giăng cũng truyền dạy, “chúng ta xin điều gì 

mặc dầu, thì nhận được điều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những 

điều đẹp ý Ngài.” (1 Giăng 3:22)       

KINH THÁNH THAM KHẢO 

2 Sử ký 7:14; 30:27; Thi. 34; 86:7; Ma-thi-ơ 7:7-8; Giăng 15:7; 1 Giăng 3:22-23; 5:14-15    



 

68.  

Làm Thế Nào Để Biết Ý Muốn Của Chúa Cho Tôi? 

Là một mục sư, tôi thường phải trả lời cho tín hữu câu hỏi này: “Làm thế nào tôi có thể biết được 

ý muốn của Chúa dành cho tôi?” Nhiều người khao khát biết ý muốn và mục đích của Đức Chúa 

Trời dành cho đời sống mình. Rất may là trong Kinh Thánh có sẵn câu trả lời cho vấn đề này.    

Đức Chúa Giê-su đã tóm lược luật pháp trong hai điều răn lớn: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh 

hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết. 

Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” (Ma-thi-ơ 22:37-

39; Lu-ca 10:27-28). Câu trả lời đầu tiên về ý muốn của Đức Chúa Trời là bạn phải bảo đảm 

rằng: tôi kính Chúa và yêu người (1 Côr. 13). Đức Chúa Trời ban phần thưởng cho những ai yêu 

mến Ngài và tìm kiếm cơ hội để phục vụ người khác (Ma-thi-ơ 16:27; Mác 9:41).  

Tuy nhiên có một sự khác biệt giữa ý muốn tối cao của Đức Chúa Trời và ý muốn thuộc lĩnh vực 

luân lý đạo đức của Ngài. Ý muốn tối cao của Chúa liên quan đến hành động thực thi uy quyền 

tối hậu của Ngài. “Đức Chúa Trời chúng tôi ở trên các từng trời; Phàm điều gì vừa ý Ngài, thì 

Ngài đã làm.” (Thi. 115:3). Không có bất cứ một thế lực nào có thể ngăn cản ý muốn tối cao và 

mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. “Chúa có thể làm được mọi sự. Chẳng có ý chỉ nào Chúa 

lấy làm khó lắm.” (Gióp 42:2). Mọi điều mà Chúa đã định thì Ngài sẽ hoàn thành điều đó. “Mưu 

của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý.”  (Ê-sai 46:10). Ví dụ Đức Chúa Trời đã sai Chúa 

Giê-su đến trần gian để chịu chết đền tội thay cho chúng ta là một phần trong ý muốn hay ý chỉ 

tối cao của Ngài (Công vụ 2:23; Ga-la-ti 1:4).  

Ý muốn đạo đức của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là Ngài muốn chúng ta phải sống đời 

sống thánh khiết và tinh sạch theo tiêu chuẩn của Ngài. Những câu Kinh Thánh bên dưới là nền 

tảng cho điều này: 

“Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế.” 1 Tê-sa-lô-

ni-ca 4:3 

“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình 

làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.  

Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý 

muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” Rô-ma 12:1-2 

“Anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc 

lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời.” Cô-lô-se 1:10  

“Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-su 

Christ đối với anh em là như vậy.” 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18 

Còn ý muốn đặc biệt của Đức Chúa Trời dành cho bạn trong mỗi tình huống cụ thể thì sao? Ví 

dụ như: Tôi nên đi học Trường nào? Kết hôn với ai? Nghề nghiệp nào tôi nên theo đuổi?  vân 

vân….Đối với loại câu hỏi này, Kinh Thánh chỉ hướng dẫn chung mang tính tổng quát. Chắc 



chắn là bạn phải kết hôn với người trong Chúa (2 Côr. 6:14; 1 Côr. 7:39). Xa hơn nữa Đức Chúa 

Trời không muốn bạn sống cách ngu dại, nhưng khôn ngoan tìm kiếm cơ hội để phục vụ Ngài và 

người khác (Ê-phê-sô 5:15-17). 

Một phương cách tốt để khám phá ý muốn của Chúa trong những trường hợp cụ thể là chúng ta 

hội tụ ba điểm này: (1) Kinh Thánh nói gì về vấn đề của tôi? (2) Tôi có ân tứ nào? (3) Hoàn cảnh 

chung quanh có ủng hộ tôi? 

Nếu bạn sống theo Lời của Chúa và thực hành ân tứ Chúa ban cho trong môi trường đang sống, 

khi ấy bạn sẽ bước đi theo ý muốn của Chúa.  

ÁP DỤNG 

Không cần thiết là bạn phải đi từ điểm A đến điểm B để nhận ra kế hoạch của Đức Chúa Trời 

cho đời sống bạn. Bước theo ý muốn của Đức Chúa Trời liên quan đến việc bạn có ở trong Christ 

hay không? Và sự sống mới của bạn nhờ Christ mà có ảnh hưởng như thế nào đến những người 

chung quanh? (Rô-ma 8:1; 10; 12:5; 15:17; 1 Côr. 1:30). Để hoàn thành ý muốn của Chúa trên 

đời sống, bạn phải đi theo lời này: “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy 

dẫy Đức Thánh Linh.  Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, 

và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa.  Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giê-su Christ 

chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta. (Ê-phê-sô 5:18-20)  

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Ma-thi-ơ 22:37-39; Lu-ca 10:27-28; Rô-ma 12:1-2; Ê-phê-sô 5:15-17; Cô-lô-se 1:10; 1 Tê-sa-lô-

ni-ca 4:3 

69.  

Các Ân Tứ Thuộc Linh Của Tôi Là Gì?   

Có nhiều sự lẫn lộn giữa vai trò và mục đích của các ân tứ thuộc linh trong hội thánh. Nhiều 

Cơ đốc nhân vẫn chưa biết các ân tứ thuộc linh của mình là gì. Sự thất bại không nhận biết và 

thực hành các ân tứ thuộc linh đã góp phần vào sự suy sụp của hội thánh. Nếu các Cơ đốc 

nhân muốn xây dựng thân thể Đấng Christ (Ê-phê-sô 4:12), họ phải biết các ân tứ thuộc linh 

nào mình có, và thực hành chúng trong sinh hoạt hội thánh.  

Phao-lô dạy rằng, “Đức Chúa Trời đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo 

lượng sự ban cho của Đấng Christ.” (Ê-phê-sô 4:7). Ông cũng viết trong 1 Côr. 12:7, “Đức 

Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung.” Đức Thánh Linh 

là Đấng phân phát các ân tứ đến cho mỗi người để cùng nhau xây dựng thân thể Đấng Christ 

(1 Côr. 12:11; 1 Phi-e-rơ 4:10). Phao-lô nhấn mạnh, “Ấy vậy, vì anh em nôn nả ước ao các 

sự ban cho thiêng liêng, hãy tìm cho được dư dật đặng gây dựng Hội thánh.” (1 Côr. 14:12). 

Cơ đốc nhân không cần khoe khoang về các ân tứ thuộc linh của mình, thay vì vậy họ phải 

tìm cho được dư dật để gây dựng hội thánh.  

Trong ba phần thư tín sau đây, Phao-lô đã liệt kê mười chín ân tứ thuộc linh: 

Rô-ma 12:6-8 



Tiên tri 

Phục vụ 

Dạy dỗ 

Khích lệ 

Ban cho 

Lãnh đạo 

Ơn thương xót 

1 Côr. 12:8-10, 28-31 

Khôn ngoan 

Tri thức 

Đức tin 

Chữa lành 

Phép lạ 

Tiên tri 

Phân biệt các linh 

Quản trị 

Tiếng Lạ 

Thông giải các thứ tiếng 

Sứ đồ 

Dạy dỗ 

Phục vụ/Giúp đỡ  

Ê-phê-sô 4:11 

Sứ đồ 

Tiên tri 

Thầy giảng Tin lành 

Mục sư/Người chăn bầy 

Dạy dỗ 

Điều quan trọng là Cơ đốc nhân phải có sự hiểu biết rõ ràng về các ân tứ thuộc linh. Sau đây 

là ý nghĩa và mục đích của mỗi ân tứ: 



Quản trị: một người có ân tứ này sẽ làm công tác tổ chức và hướng dẫn mọi người cùng nhau 

xây dựng thân thể Đấng Christ (Ê-phê-sô 4:13-15; Tít 1:4-5) 

Sứ đồ: vị trí này được giới hạn trong vòng mười hai sứ đồ được Chúa Giê-su huấn luyện, và 

sau này Phao-lô được thêm vào (Mác 3:13-19; Công. 1:21-22; 1 Côr. 9:1; 2 Côr. 12:12) 

Phân biệt các linh: có thể phân biệt các linh tốt, thiện hoặc ác và đưa ra sự phán xét với một 

người trong một tình huống đặc biệt (Công. 5:3-6; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:20-21; 1 Giăng 4:1) 

Khích lệ: an ủi và làm cho người khác trở nên mạnh mẽ (Công. 4:36; 9:27; 15:32) 

Thầy giảng Tin Lành: mặc dù mỗi Cơ đốc nhân đều được ủy nhiệm chia sẻ đức tin của mình 

(Ma-thi-ơ 28:19-20), nhưng ân tứ thầy giảng Tin Lành là một ân tứ đặc biệt của một số người 

để chia sẻ và công bố Phúc âm (Công. 21:8; 2 Ti-mô-thê 4:5). 

Đức tin: mặc dù mỗi Cơ đốc nhân cần có đức tin để được cứu (Ê-phê-sô 2:8-9), nhưng có 

một số người sở hữu đức tin lớn vào quyền năng của Đức Chúa Trời và can đảm sống bởi 

đức tin vào Ngài (Công. 3:1-10; 6:5; Hêb 11) 

Ban cho: chia sẻ rời rộng những món quà yêu thương bằng vật chất đến với những người cần 

được giúp đỡ (Công. 4:32-37; 2 Côr. 9:6-15) 

Chữa lành: người có ân tứ này không sở hữu quyền năng để chữa lành người khác, nhưng họ 

được Đức Chúa Trời sử dụng như một dụng cụ đem sự chữa lành đến cho người khác. Người 

có ân tứ này không tìm kiếm sự vinh hiển cho cá nhân mình, nhưng qui vinh hiển và sự tôn 

kính về cho Đức Chúa Trời (Công. 3:1-10). 

Thông giải các thứ tiếng: có khả năng giải thích các ngôn ngữ mà mình chưa bao giờ học 

trước đây (1 Côr. 14:26-28) 

Tri thức: có khả năng xử lý các thông tin, phân tích tình huống và đưa ra phương hướng hành 

động tốt nhất (Lu-ca 1:1-4; Công. 5:1-11).  

Lãnh đạo: có khả năng thiết lập các mục tiêu và hướng dẫn người khác hoàn thành các mục 

đích của Đức Chúa Trời (Công. 6:1-7; Hêb. 13:17).  

Thương xót: có một mối cảm thông sâu sắc với những ai đang ở trong giai đoạn khó khăn 

(Công. 11:28-30; 16:33-44) 

Làm các phép lạ: người có ân tứ này là dụng cụ được TRỜI sử dụng để thực hiện các hành 

động siêu nhiên (Công. 9:36-42; 20:7-12). 

Mục sư/chăn bầy: là người chăn chăm sóc một nhóm các tín hữu, đồng thời trang bị, huấn 

luyện, dạy dỗ, khích lệ nhóm tín hữu này (Ê-phê-sô 4:11-14; 1 Ti-mô-thê 3:1-7; 1 Phi-e-rơ 

5:1-4).  

Tiên tri:  tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời và truyền lại cho dân sự (Rô-ma 12:6; 1 Côr. 14:1-

40). 



Phục vụ/giúp đỡ: sẵn sàng phục vụ cho những người đang cần được giúp đỡ trong hội thánh 

(Công. 6:1-3; Rô-ma 12:7). 

Dạy dỗ: dạy các lẽ thật trong Kinh Thánh và hướng dẫn người khác áp dụng chúng (Công. 

2:14-36; 7:1-53). 

Các thứ tiếng: tiếp nhận sứ điệp và nói ra trong một ngôn ngữ khác. Ân tứ này kèm với ơn 

thông giải để xây dựng hội thánh (Công. 2:1-13; 1 Côr. 14:26-28). 

Khôn ngoan: có khả năng suy xét và đưa ra giải pháp thích hợp trong một tình huống cần giải 

quyết cách khôn khéo (Công. 20:20-21; 15:13-20). 

Có nhiều cuộc tranh luận về các ân tứ trong hội thánh ngày nay. Một số người cho rằng có 

những ân tứ chỉ tồn tại trong thời đại các sứ đồ. Một số khác cho rằng các ân tứ trên đây vẫn 

còn y nguyên và chúng ta phải thực hành chúng.  

Là Cơ đốc nhân chúng ta, chúng ta đồng ý với nhau tình yêu thương là điều lớn nhất trong tất 

cả các ân tứ (1 Côr. 13). 

ÁP DỤNG 

Rõ ràng là không có chức vụ sứ đồ trong các hội thánh ngày nay theo ý nghĩa các sứ đồ mà 

Chúa Giê-su đã chọn để thành lập hội thánh của Ngài (Ê-phê-sô 2:20). Để trở nên một sứ đồ, 

bạn phải là chứng nhân về sự phục sinh của Christ (Công. 1:22; 1 Côr. 9:1), chức vụ này như 

một ân tứ đặc biệt gắn liền với các sứ đồ mà Chúa Giê-su đã chọn (2 Côr. 12:2). Nhưng ngay 

cả khi bạn không phải là sứ đồ, thì điều đó không có nghĩa là ân tứ của bạn ít quan trọng hơn. 

Chúng tôi khích lệ bạn tin cậy và thực hành các ân tứ mà Đức Thánh Linh đã ban cho để mở 

rộng vương quốc của Đức Chúa Trời.  

KINH THÁNH THAM KHẢO  

Rô-ma 12:6-8; 1 Côr. 12: 8-10, 28-31; Ê-phê-sô 4:11-13  

 

70.  

Làm Thế Nào Tôi Có Thể Thiết Lập Và Hoàn Thành Các Mục Tiêu Cho Đời Sống Tôi?  

Thiết lập các mục tiêu là một thử thách lớn. Và thử thách lớn hơn là hoàn thành các mục tiêu đó.  

Tôi (Jason) nhớ lại có lần nói chuyện với một người nữ phục vụ trong nhà hàng. Tôi hỏi cô ta có 

ước mơ nào lớn không. Cô ta cho biết ước mơ của mình là trở thành một nữ y tá. Và để hoàn 

thành ước mơ đó cô ấy phải chịu khó làm việc thêm giờ để có tiền trả học phí. Cô ấy nói về ước 

mơ của mình và theo đuổi ước mơ đó bằng hành động thực tế. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu sau 

này tôi thấy cô ấy trở thành một nữ y tá.  

Còn bạn thì sao? Những mục tiêu nào bạn hy vọng sẽ hoàn thành trong cuộc đời? Đức Chúa Trời 

đã ban cho mỗi người các mục tiêu khác nhau để thực hiện. Nhưng hầu hết mọi người đều thấy 

khó khăn để theo đuổi các mục tiêu và hoàn thành chúng.  



Nhiều người nói rằng họ ước ao có nhiều thì giờ hơn trong ngày để làm thêm một số việc. Lý do 

chính khiến cho người ta bị cuốn đi trong cơn lốc của thời gian, vì họ không biết thiết lập các 

mục tiêu một cách khôn ngoan và phù hợp. Nếu không có mục tiêu cụ thể, mỗi giờ trong ngày 

của chúng ta sẽ trôi đi trong sự lãng phí. 

Một số người ao ước có nhiều thì giờ hơn dành cho gia đình. Một số khác ước ao họ có thể dâng 

hiến nhiều thì giờ hơn để tham gia các mục vụ của hội thánh. Những ao ước này là tốt. Nhưng 

vấn đề quan trọng là phải thiết lập cho được các mục tiêu cụ thể của đời sống và hoàn thành 

chúng. Đây là điều mà chúng ta phải thấu hiểu và áp dụng. Rất tiếc là nhiều người đã không chú 

ý đến điều này. Tại sao?     

Có một sự khác biệt giữa đời sống có tổ chức và đời sống vô tổ chức. Sa-lô-môn đã viết, “Các ý 

tưởng của người cần mẫn dẫn đến sự dư dật. Còn những kẻ khờ dại chỉ chạy đến điều thiếu 

thốn.” (Châm 21:5). Những gì Sa-lô-môn khuyên ở đây là chúng ta phải có một chiến lược trong 

việc sử dụng thời gian để mang về những phúc lợi cụ thể. Nhiều người thất bại vì đã không thiết 

lập được mục tiêu cho đời sống. Một số người có những ý định tốt, nhưng họ không bao giờ 

hoàn thành chúng. Tại sao? Chúng tôi sẽ đưa ra những lý do cho câu hỏi này – về căn bản nhiều 

người thất bại trong việc thiết lập các mục tiêu và đi đến chỗ hoàn thành là vì họ không có óc tổ 

chức và lười biếng. Khi sự lười biếng lan tỏa thì hậu quả theo sau là gì chúng ta đều có thể thấy 

được. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho việc tập thể dục hàng ngày của cá nhân, học ngoại ngữ 

hay các kế hoạch của gia đình, của các tổ chức khác… 

Sa-lô-môn được xem là người khôn ngoan nhất trong thời đại của ông, đã viết: “Hãy sửa sang 

công việc ở ngoài của con. Và sắm sẵn tại trong ruộng con. Rồi sau hãy cất nhà của con.” 

(Châm. 24:27)  

Sứ đồ Phao-lô viết cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca: “anh em ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc 

việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng, như chúng tôi đã dặn bảo anh em, hầu cho ăn ở với 

người ngoại cách ngay thẳng, và không thiếu chi hết.” (1 Tê-sa. 4:11-12; Cũng đọc Ê-phê-sô 

4:28). Phao-lô cũng khuyên hội thánh phải, “răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ.” (1 Tê-sa. 5:14) và 

ông còn nói thêm, “ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa.” (2 Tê-sa. 3:10). Điểm 

then chốt ở đây mà vị sứ đồ nhấn mạnh là chúng ta phải có một kế hoạch để làm việc và hàng 

ngày thực hiện kế hoạch đó, không được lười biếng. Thiết lập và hoàn thành các mục tiêu đòi hỏi 

sự chuyên tâm làm việc vất vả.  

Sau đây là những gợi ý truyền cảm hứng cho mỗi chúng ta để thiết lập các mục tiêu và hoàn 

thành: 

1. Khải tượng:  Hãy tự đánh giá bạn đang ở đâu, và khải tượng của bạn là gì? “Đâu thiếu sự mặc 

thị, dân sự bèn phóng tứ.” (Châm. 29:18).  

2. Mục đích: Viết xuống các mục tiêu và bảo đảm rằng chúng có thể thực hiện được (Châm 

24:9). 

3. Kế hoạch:  Viết ra kế hoạch chi tiết và lộ trình để thực hiện chúng (Châm. 21:5). 



4. Nhờ tư vấn: Trao đổi với một người tư vấn khôn ngoan có khả năng giúp đỡ bạn hoàn thành 

các mục tiêu (Châm. 11:14, 15:22; 20:18). 

5. Kỷ luật: Kiên trì hoàn thành các mục tiêu với tinh thần kỷ luật (tự đưa mình vào nội qui). 

Không cần vội vàng, trước hết phải cầu nguyện, đi theo sự hướng dẫn khôn ngoan từ Lời Chúa 

để đưa ra những quyết định và lựa chọn đúng (Châm. 14:16). 

6. Sự quyết tâm: Không bỏ cuộc nửa chừng. Kiên trì theo đuổi các mục tiêu cho đến khi hoàn 

thành (Châm. 10:4; 12:24; 13:4).  

ÁP DỤNG  

Zig Ziglar đã viết, “Những mục tiêu phù hợp với TRỜI sẽ dẫn đến thành công, những mục tiêu 

khác không ngay thẳng với TRỜI sẽ thất bại.” Sa-lô-môn khuyên, “Hãy phó các việc mình cho 

Đức Giê-hô-va, thì những mưu ý mình sẽ được thành công.” (Châm. 16:3). Vì vậy hãy tập chú 

vào kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho bạn và cùng chuyển động với Ngài.  

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Châm. 3:5-7; 6:6-19; 14:12; 16:3; 21:5; 24:27; Lu-ca 14:28; Phi-líp 3:14; Gia-cơ 4:13-15.  

 

Phần 9.    Các Câu Hỏi Về Đạo Đức  

71.  

Ai Quyết Định Điều Gì Là Đúng Hay Sai Về Phương Diện Đạo Đức? 

Có nhiều quan điểm được đưa ra khi trả lời câu hỏi này. Trong xã hội vàng thau lẫn lộn, chúng ta 

rất khó xác định một ai đó để chúng ta tin tưởng và đi theo quan điểm của người đó. Một câu hỏi 

khác: Ai có quyền xác định rằng những gì là đúng hay sai cho chính bản thân người đó? Có phải 

mọi điều xảy ra trên thế giới về phương diện đạo đức không liên hệ gì cả đến từng cá nhân? 

Những câu hỏi này và những câu khác giống như thế được phát tán trên các blog và website. Các 

trường đại học thế tục cũng đưa ra những câu hỏi đó. Đâu là câu trả lời?  

Bên cạnh câu hỏi này còn có quan điểm của thuyết tương đối. Nó chủ trương rằng không có điều 

gì tuyệt đối cả. Cái duy nhất tuyệt đối là cái tương đối.  

Nhưng đây có phải là một trong những vấn đề cơ bản của thuyết tương đối? Dĩ nhiên là không. 

Chúng ta sẽ lần lượt xem xét các luận điểm phản biện sau:  

1. Thuyết tương đối tự đánh bại chính nó khi tuyên bố rằng không có gì tuyệt đối trong vũ trụ 

này. Nó hàm ý rằng người ta không nên sử dụng từ “không bao giờ.” Tương tự như vậy, nó cũng 

cho rằng một người nên tránh sử dụng từ “luôn luôn.” 

2. Sự khẳng định rằng thế giới ngày càng tồi tệ hơn (hoặc tốt hơn) là không thể, trừ phi ai đó có 

đạo đức tuyệt đối để biết điều gì là tốt nhất. Ngay cả những phán đoán đơn giản về thế giới tốt 

(hay xấu) như thế nào là phụ thuộc vào một số tiêu chuẩn khách quan bên ngoài mà theo đó 

chúng ta có thể đưa ra những phán đoán như vậy. Nếu như không có ai là đạo đức tuyệt đối, khi 



đó chúng ta không thể nói rằng nghèo đói, lạm dụng, bóc lột, và chế độ nô lệ sẽ làm cho thế giới 

trở nên tồi tệ hơn, hoặc hòa bình, hòa hợp và tình yêu sẽ làm cho thế giới tốt hơn.  

3. Những sự so sánh về đạo đức mà chúng ta thường làm phụ thuộc vào sự tuyệt đối về đạo đức 

(điều gì là tốt nhất?) Tại sao chúng ta có thể nói Chúa Giê-su Christ tốt hơn Osama bin Laden, 

trừ phi chúng ta có một tiêu chuẩn cụ thể, rõ ràng để biết ai là tốt hơn.   

4. Sự tranh cãi về đạo đức liên quan đến các luật đạo đức mang tính phổ quát. Chúng ta không 

thể nói A đúng, B sai cho đến khi chúng ta có một tiêu chí để đo lường chúng. Do đó, phải có 

một tiêu chuẩn cuối cùng đo cả hai A và B để so sánh.  

5. Chúng ta đã không phát minh ra những qui luật luân lý nào cả, trong khi chúng ta đã phát 

minh ra các định lý về toán học và vật lý. Newton đã không phát minh ra trọng lực, ông chỉ 

khám phá nó. Nó có sẵn đó trước khi ông nhận ra nó tồn tại. Không có người nào phát minh ra 

các qui luật về lô-gic. Nó là một phần của các luật trong vũ trụ. Cũng vậy, chúng ta không phát 

minh ra các qui luật đạo đức, chúng ta chỉ khám phá chúng.  

6. Tội lỗi phổ quát cho thấy có những luật luân lý phổ quát. Tại sao chúng ta lại bào chữa cho 

hành động của mình trừ khi chúng ta biết chúng ta không sai phạm? C. S Lewis trình bày sự thật 

này trong cuốn sách cổ điển của ông nhan đề Chỉ là Cơ đốc giáo. Lewis chỉ ra rằng chúng ta có 

khuynh hướng hành xử một cách nhất định để tránh phá bỏ những nguyên tắc đạo đức chắc chắn 

mà chúng ta biết là không thể bị phá vỡ.  

7. Luật luân lý không thể là bản năng tự nhiên của đàn bò. Tuy nhiên con người chúng ta đôi khi 

chọn nhiệm vụ thuộc về bản năng - như một người vội vàng lao vào một tòa nhà đang cháy để 

cứu một đứa trẻ. Sự biểu hiện cuối cùng của việc này là khi một người hy sinh mạng sống của 

mình để cứu người khác. 

8. Tất cả chúng ta đều nhìn thấy một số hành động là tội ác. Ví dụ như: tội diệt chủng, ngược đãi 

trẻ em, chế độ nô lệ…Nhưng làm thế nào chúng ta biết đó là điều ác xấu xa trừ khi chúng ta có 

một qui luật về đạo đức phổ quát cho chúng ta biết rằng những hành động như thế là sai.  

9. Những nguyên tắc đạo đức không được khám phá qua những hành động của chúng ta (nhưng 

qua cách chúng ta phản ứng). Bởi vì tất cả chúng ta đều không hoàn hảo và không luôn luôn làm 

theo điều chúng ta biết là đúng. Đây là lý do khiến chúng ta không thể xác định qui luật đạo đức 

căn cứ vào những gì chúng ta làm cho người khác. Nhưng có nhiều điều chúng ta không muốn 

người khác làm cho bản thân mình như: nói dối, giết người, lăng mạ, lừa đảo….Vì vậy qui luật 

về đạo đức được thiết lập trên căn bản: những gì chúng ta muốn người khác làm cho mình. Chúa 

Giê-su đã dạy: “Hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều 

đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.” (Ma-thi-ơ 7:12) 

10. Những qui luật về đạo đức cũng được tìm thấy trong nhiều nền văn hóa. C. S. Lewis đã có 

một bộ sưu tập về điều này trong tác phẩm nổi tiếng Sự Thủ Tiêu Con Người. Trong phần phụ 

lục của sách này, Lewis so sánh các nguyên tắc đạo đức từ sự đa dạng của các nền văn hoá. 

Những gì ông tìm ra là thay vì hoàn toàn khác nhau, các nguyên tắc đạo đức rất giống nhau cách 

ấn tượng giữa các nền văn hóa chính trên thế giới. Điều này bao gồm sự tôn trọng đối với tài sản 

và nhân cách của người khác. Như triết gia vĩ đại Immanuel Kant đã nói, “chúng ta không nên 



làm bất cứ điều gì mà không phải là nguyện vọng chính đáng phổ quát của tất cả mọi người.” 

Mệnh lệnh rõ ràng này bao gồm việc cấm nói dối, giết người và những hành động tương tự khác. 

ÁP DỤNG 

Cuối cùng, ai có thể xác định điều nào là đúng và điều nào là sai? Chỉ một mình Đức Chúa Trời 

có thể làm điều này. Ngài là Đấng ban luật pháp, ban luật đạo đức và chúng được viết trong Lời 

của Ngài (Xuất. 20) và kỳ diệu thay cũng được viết trong lòng chúng ta (Rô-ma 2:12-15). Vì vậy 

chúng ta bắt buộc phải vâng theo những qui luật đạo đức đó.  

KINH THÁNH THAM KHẢO  

Sáng. 20; Ma-thi-ơ 7:12; Giăng 14:15; Rô-ma 2:12-15; 4:5; 2 Ti-mô-thê 3:15-16; 1 Giăng 1:8. 

72.  

Cơ Đốc Nhân Có Thể Phán Xét Người Khác?  

Động từ judge (xét đoán) được Oxford Dictionary định nghĩa: to form an opinion about sth/sb, 

based on to the information you have (đưa ra ý kiến về một điều nào đó/ một người nào đó dựa 

trên những thông tin mà bạn có.  

Nhiều tín hữu cho rằng: “Thật là sai lầm khi phán xét người khác” hay “nếu bạn đặt quan điểm 

đánh giá của bạn lên người khác thì đó là một sai lầm.” Và họ trưng dẫn Ma-thi-ơ 7:1-5.  

Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa mà ở đó quan điểm Không Phán Xét trở nên khá 

thịnh hành. Chúng ta nên hiểu ngữ cảnh khi Chúa Giê-su nói về chủ đề này. Khi Chúa đối diện 

với người Pha-ri-si là những kẻ giả hình, Ngài thực sự lên án và phán xét họ. Nếu Không Phán 

Xét được chấp nhận, khi đó quan tòa và cảnh sát sẽ không có việc làm. Tuy nhiên chỉ duy nhất 

Đức Chúa Trời biết động cơ bên trong của con người khi họ hành động. Còn chúng ta có thể thấy 

những hành động bên ngoài.   

Kinh Thánh cho chúng ta nhiều minh họa về việc xét đoán người khác. Nếu chúng ta không phán 

xét người khác, khi ấy sẽ không có hình phạt cho những tội ác bao gồm cướp của, giết người và 

nhiều tội trọng khác. Thật ra Kinh Thánh tuyên bố: “người thuộc linh xét đoán mọi sự.” (1 Côr. 

2:15). Sự phán xét đúng cần thiết cho những hành động đúng. Cha mẹ không thể là những người 

ngay thẳng đúng đắn nếu không có sự phán xét đúng về các hành vi của con cái mình. Điều này 

cũng đúng đối với các người lãnh đạo.  

Sứ đồ Phao-lô dạy cho Hội thánh Cô-rinh-tô, “Anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ xét đoán 

thế gian sao? Ví bằng thế gian sẽ bị anh em xét đoán, thì anh em há chẳng đáng xét đoán việc 

nhỏ mọn hơn sao?  Anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao? Huống chi việc đời 

nầy!” (1 Côr. 6:2-3)  

Những ai nói rằng không nên phán xét người khác là trái ngược với tổng quan của Kinh Thánh. 

Vậy thì, phán xét các hành động của con người là cần thiết cho chúng ta, nhưng phán xét động 

cơ của những hành động đó hãy để cho Đức Chúa Trời.  

 ÁP DỤNG:  



Điều quan trọng phải nhớ TRỜI là quan án công bình, còn chúng ta thì không. Càng nhận thức rõ 

điều này chúng ta càng thận trọng hơn khi phán xét người khác. Hãy tập chú tâm trí vào Lời Đức 

Chúa Trời và áp dụng lẽ thật này cho đời sống bạn. Nếu làm vậy sự phán xét của bạn sẽ không 

ngừng được cải thiện và cách mà bạn phán xét người khác sẽ được tiến hành trong tình yêu 

thương.  

KINH THÁNH THAM KHẢO: 

Ma-thi-ơ 7:1-5; Giăng 7:24; 1 Cô-rin-tô 2:15; 6:3; Ga-la-ti 6:1; Gia-cơ 4:12;  

73.  

Phá Thai Có Phải Là Giết Người? 

Thật không may là tình trạng phá thai tại Mỹ trở nên khá phổ biến. Kể từ khi có qui định Roe v. 

Wade (một quyết định mang tính bước ngoặt do Tòa án tối cao Hoa Kỳ ban hành vào năm 1973 

về vấn đề hiến pháp của các luật hình sự liên quan đến phá thai) được ban hành, người ta ước 

tính rằng đã có trên năm mươi triệu thai nhi còn trong bụng mẹ bị giết chết. Tính trung bình là 

trong một ngày có ba ngàn trường hợp phá thai. Nếu tính hàng năm thì con số này là trên một 

triệu! 

Bất chấp sự tàn bạo này, cuộc tranh luận của mọi người vẫn tiếp tục về việc liệu một phôi thai 

(từ thụ tinh đến khi bắt đầu tượng hình) hay thai nhi sau tám tuần, được coi là một linh hồn sống. 

Phía ủng hộ phá thai lập luận rằng phôi thai hay thai nhi không phải là con người; vì thế phá thai 

không phải là giết người. Nhưng khoa học hiện đại và những bằng chứng mạnh mẽ của nó về 

thai nhi đã chỉ ra một kết luận khác. Bằng chứng cho thấy rằng thai nhi là con người có một đời 

sống nhỏ bé, vô tội.  

Theo định nghĩa thì giết người là cố ý lấy đi sinh mạng của một con người vô tội. Như vậy phá 

thai chính xác là giết người. Chúng ta xem xét các luận điểm bên dưới: 

 Thứ nhất, phá thai không phải là ngẫu nhiên hay tình cờ. Nó là một hành động cố ý có chủ đích. 

Cả người mẹ trong câu chuyện và bác sĩ đồng ý để làm việc này.  

Thứ hai, phôi thai là một con người đang sống. Khi 23 nhiễm sắc thể từ một đơn vị trứng của 

người nữ thụ thai với 23 nhiễm sắc thể từ người nam, kết quả là 46 nhiễm sắc thể của một con 

người thứ ba được hình thành. Đây là sự thật mà khoa học đã công bố. Trong sự thụ thai của 

người nữ, không chỉ là con người tiềm năng được hình thành ở đây, nhưng chính xác là con 

người với tiềm năng to lớn đang trong tiến trình trưởng thành.  

Hơn nữa, thai nhi là một sinh vật sống, nó không phải là một phần của cơ thể người mẹ - nó là 

một người thứ hai chuẩn bị bước vào đời. Chúng ta có thể xem xét các bằng chứng: 

1. Thai nhi có giới tính. Nó có thể là con trai khác với giới tính của người mẹ. 

2.  Thai nhi có dấu vân tay riêng của nó, không lẫn lộn vào đâu được. 

3. Thai nhi có DNA của chính nó. DNA này khác biệt với người mẹ. 

4.  Nếu một phôi thai sẫm màu được cấy vào bụng của một người nữ da trắng, cô sẽ có một 

em bé da sẫm màu. 



5. Phôi thai có thể được hình thành trong một ống nghiệm, nhưng nó rõ ràng không phải là 

một phần của ống nghiệm. Tương tự như vậy, một em bé trong bụng mẹ không phải là 

một phần của người mẹ. Em ấy là một cá nhân đang tạm thời ở đó cho đến khi được sinh 

ra.  

Thứ ba, phôi thai là một em bé vô tội. Nó không tham dự vào bất kỳ một hành động tội lỗi 

nào, cũng không bị cáo buộc là phạm tội. Thai nhi đã không được cung cấp một người đại 

diện trước tòa hoặc một luật sư theo đúng thủ tục theo quy định của pháp luật để bảo vệ 

quyền lợi của nó. Tuy nhiên, phá thai là một hành động cố ý đối với một con người sống 

động, vô tội, nếu có cơ hội bào chữa, chắc chắn nó sẽ không đồng ý để bị giết.  

Như vậy phá thai hội đủ tất cả các tiêu chuẩn của một hành động giết người, bởi vì nó cố ý 

chấm dứt cuộc sống của một con người vô tội.  

ÁP DỤNG 

Vua Đa-vít đã viết những lời này nói về chủ đề chúng ta đang đề cập: 

“Khi tôi được dựng nên trong nơi kín. 

Chịu nắn nên cách xảo tại nơi thấp của đất. 

Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. 
 Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi. 

Số các ngày định cho tôi. 

Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.” (Thi. 138:15-16) 

Vì vậy, đừng chỉ đứng yên và quan sát ngày càng nhiều thai nhi bị tước quyền sống. Hãy hỏi 

Chúa làm sao bạn có thể tham gia vào việc chiến đấu cho các em bé chưa sinh ra và bảo vệ 

quyền được sống của chúng.  

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Sáng thế ký 2:7; Gióp 10:8-9; Thi. 139; Giê-rê-mi 1:4-5 

74.  

Đức Chúa Trời Chấp Thuận Công Nghệ Nhân Bản Vô Tính Con Người?    

Thuật ngữ "nhân bản vô tính" có thể hiểu đại ý là nhân giống không qua thụ tinh theo cách tự 

nhiên. Vật hiến gen không cần quan tâm đến giới tính, và chỉ cần gen từ một cá thể duy nhất là 

quá trình nhân bản cũng có thể được tiến hành. 

Điều khiến quá trình này trở nên quyến rũ một số người chính là khả năng tạo ra hai sinh vật với 

bộ ADN giống y hệt nhau là điều không thể xảy ra ở sinh sản hữu tính. 

Sự tiến bộ của khoa học và khả năng hiểu biết về cơ thể người đã mở ra một cánh cửa cho 

công nghệ nhân bản vô tính con người. Sự thật là kỹ thuật nhân bản làm cho nhiều người sợ 

hãi. Hầu hết các cuộc khảo sát cho thấy đa số mọi người không chỉ chống lại kỹ thuật nhân 



bản vô tính mà còn tin rằng việc đó là sai về mặt đạo đức. Tuy nhiên, có vẻ như hầu hết các 

chính trị gia, các nhà nghiên cứu và các học giả đang chiến đấu để tài trợ nhiều hơn cho 

nghiên cứu về công nghệ nhân bản vô tính con người.  

Nhưng đây có phải là điều đúng đắn để làm? Đức Chúa Trời có chấp thuận cho phép con 

người làm xáo trộn qui luật tự nhiên của ĐấngTạo hóa?  

Để trả lời câu hỏi này, điều cần thiết là nhìn thấy sự khác biệt đáng kể giữa quan điểm Do 

thái - Cơ đốc giáo và quan điểm nhân văn thế tục về các vấn đề sự sống và chết. Chúng ta 

nhìn vào sự so sánh sau đây: 

Quan điểm Do thái - Cơ đốc giáo:                         

 Có Một Đấng sáng tạo                                          

Người được tạo theo hình ảnh của TRỜI            

TRỜI là Chúa tể của mọi loài sống                      

Sự thiêng liêng của đời sống là chìa khóa           

Kết quả không biện minh cho phương tiện         

Quan điểm nhân văn thế tục: 

Không có Đấng sáng tạo  

Người tiến hóa từ loài vật  

Con người là chúa tể trên vạn vật  

Chất lượng của cuộc sống là chìa khóa    

Kết quả biện minh cho phương tiện          

Bản so sánh tiếp theo liên quan đến sinh học và y học của hai quan điểm:  

Quan điểm Do thái-Cơ đốc giáo:           

 Cải thiện đời sống con người            

Hầu Việc Đức Chúa Trời                  

Điều chỉnh sự sống con người               

Nuôi dưỡng sự sống                       

Hợp tác với thế giới tự nhiên         

Tương hợp với thiên nhiên                

Quan điểm nhân văn thế tục: 

Sáng tạo nên đời sống con người               



Chơi đùa với Đức Chúa Trời  

Tạo ra sự sống con người  

Thiết kế và xây dựng sự sống   

Kiểm soát thế giới tự nhiên  

Tìm cách biểu lộ quyền lực trên thế giới tự nhiên 

 

Khi nhìn vào sự khác biệt căn bản giữa hai quan điểm, rõ ràng là các Cơ đốc nhân phải phản đối 

việc sao chép, nhân bản vô tính con người. Chúng ta không nên đùa giỡn, chơi tay đôi với Đức 

Chúa Trời bằng kiến thức của mình. Chúng ta phải phục vụ TRỜI bằng ân tứ và khả năng của 

chúng ta. TRỜI ban cho chúng ta trách nhiệm để điều chỉnh đời sống theo đúng hướng của Ngài, 

chứ không phải là sao chép, nhân bản nó.  

Một số nguyên tắc “nhân văn” sai lầm cũng cần phải được phơi bày: (1) Những gì đang được 

thực hiện nên được thực hiện. (2)  Những gì có thể được thực hiện nên được thực hiện. (3) Kết 

quả biện minh cho phương tiện. (4) Hai điều sai làm thành một điều đúng.  

("Hai sai làm thành một đúng" – Two wrongs make a right, đã được coi là một cách ngụy biện 

của lỗi liên quan, trong đó một cáo buộc của hành vi sai trái chống lại một cáo buộc tương tự.) 

Bốn nguyên tắc trên đây không xác định tiêu chuẩn của điều tốt, cũng như chúng không thể xác 

định kết quả cuối cùng của việc áp dụng các nguyên tắc trên. Ví dụ với nguyên tắc 4, chúng ta 

thấy rằng thí nghiệm thai nhi trong ống nghiệm là một điều sai, phá thai cũng là một điều sai. 

Cộng cả hai điều sai này không thể thành một điều đúng được. Cả hai đều là hành động tội ác, và 

do đó kết quả của chúng dẫn đến phá hủy cái tốt hơn, đó là sự sống con người. Nói một cách 

khác khác, nguyên lý của hiệu ứng kép khẳng định rằng khi một hành động có cả một hậu quả tốt 

và xấu, chúng ta nên chọn kết quả tốt nhất và sau đó không chịu trách nhiệm cho hành động ác. 

Một ví dụ tốt minh họa về việc này là cắt cụt chân để cứu mạng sống một người. Bạn có thể 

không muốn cắt cụt chân của một người, nhưng nó là cần thiết để cứu mạng sống của người đó. 

Việc cắt cụt chân là hành động nhẫn tâm, nhưng đem lại kết quả tốt vì đã cứu một mạng sống. 

Ngược lại, các Cơ đốc nhân đưa ra các quyết định về sinh học dựa trên các nguyên tắc như: (1) 

Chủ quyền của Chúa trên sự sống (Phục. 32:39; Gióp 1:21). (2) Phẩm cách, địa vị của con người 

được tạo ra trong hình ảnh của Chúa (Sáng. 1:27; 6:9). (3) Tính chất thiêng liêng của sự sống; và 

(4) Đạo đức của lối sống. Do đó, kỹ thuật nhân bản con người bị kết án bởi vì nó cố gắng sửa 

chữa những dị tật của con người với phí tổn là thay đổi sự sống – thay quyền của Đấng Tạo Hóa, 

phá hủy qui luật tự nhiên về y sinh học trong tiến trình này.  

ÁP DỤNG 

Con người đầu tiên bước vào trong thế giới theo phương cách này: “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.” 

(Sáng. 2:7). Và TRỜI đã đếm số ngày của mỗi người trên đất này. Trong sự đau khổ của mình, 

Gióp kêu lên, “Nếu các ngày của loài người đã định rồi. Nếu số tháng người ở nơi Chúa. Và 



Chúa đã định giới hạn cho người, mà người không qua khỏi được.” (Gióp 14:5). Vì vậy con 

người bị giới hạn trong những gì họ có thể làm và không thể làm. Đức Chúa Trời có quyền tối 

hậu để ban cho rồi lấy đi sự sống. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở chúng ta, “chẳng có người nào trong 

chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết, 

vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng 

ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả.” (Rô-ma 14:7-8). Từ những phân tích trên đây, 

chúng ta đã biết câu trả lời cho câu hỏi này.  

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Sáng. 1:27; 2:7; 6:9; Phục. 32:39; Gióp 1:21; 14:5; Rô-ma 14:7-8   

75.  

Hôn Nhân Đồng Tính Là Sai Lẩm?  

Tôi (Jason) đã xác nhận hôn nhân đồng tính là không tốt cho xã hội trong một buổi hội thảo. Sau 

đó một cô gái đến với tôi và đưa ra câu hỏi: “Tôi biết ông đã chứng minh hôn nhân đồng tính là 

sai về phương diện đạo đức, nhưng nếu tình yêu của hai người đồng tính này là chân thật? Trong 

trường hợp này có ổn không?” 

Và một lần khác, một sinh viên cũng hỏi tôi về chủ đề này: “tôi biết Kinh Thánh lên án hôn nhân 

đồng tính, nhưng… nếu Đức Chúa Trời thực sự tạo dựng nên những người gay (đồng tính), thế 

thì họ chỉ biểu lộ ra những gì tự nhiên đến với họ?” 

Cả hai câu hỏi trên đều cố gắng đưa ra biện minh cho rằng hôn nhân đồng tính là có thể chấp 

nhận được. Chúng ta biết rằng sự suy thoái đạo đức xuất phát từ việc lợi dụng về hôn nhân đồng 

tính trên các phương tiện truyền thông. Các chương trình nghị sự về đồng tính đã rất hiệu quả 

trong việc nắm bắt tâm trí của giới trẻ ngày hôm nay bằng cách sử dụng TV, các bộ phim của 

Hollywood để ủng hộ cho hôn nhân đồng tính. Bên cạnh đó, không ít các chính trị gia, các nhà 

giáo dục đã cổ xúy và thừa nhận lối sống đồng tính. Những gì đã từng được xem là điều cấm kỵ 

trong quá khứ hiện đang được trưng bày ra trên các phương tiện truyền thông lớn ở Mỹ. Càng có 

nhiều các chương trình nghị sự cổ xúy cho đồng tính luyến ái, đến hôm nay hôn nhân cùng giới 

tính đã được hợp pháp hoá trong tất cả năm mươi tiểu bang. 

Nhưng có một số vấn đề với đồng tính luyến ái (tình dục đồng giới) và hôn nhân đồng tính. 

Trước hết Kinh Thánh xác nhận sự hợp pháp cho hôn nhân giữa một người nam và một người nữ 

(Sáng. 2:24-25; Hêb. 13:4). Sự hiệp một giữa hai giới tính khác nhau trong hôn nhân là nghi lễ 

đáng tôn trọng của mọi nền văn minh. Chúa Giê-su dạy: 

“Các ngươi há chưa đọc lời chép về Đấng Tạo Hóa, hồi ban đầu, dựng nên một người nam, một 

người nữ, và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai 

người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà 

thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp!” (Ma-thi-ơ 

19:4-6) 

Hiển nhiên là qua lời dạy trên, Chúa Giê-su không ủng hộ hôn nhân đồng tính. Hơn nữa sự hiểu 

biết thông thường cho chúng ta thấy rằng hôn nhân chỉ được tiến hành giữa một người nam và 

một người nữ. Đó là cách khiến chúng ta có mặt ở đây – cụ thể là qua sự quan hệ tính dục giữa 

người cha và người mẹ. 



Điều thứ hai, theo qui luật tự nhiên được đặt vào lòng của tất cả mọi người (Rô-ma 2:2-15) dạy 

chúng ta rằng đồng tính luyến ái là sai trật. Sứ đồ Phao-lô chống lại đồng tính luyến ái như một 

điều ngược với tự nhiên (Rô-ma 1:26-27). Hơn thế nữa, ai công bố rằng một người được sinh ra 

đã là Gay (người đồng tính) là sai lầm. Hoàn toàn không có bằng chứng khoa học để hỗ trợ sự 

tồn tại của một người đồng tính. Điều cần thiết để chỉ ra: các lý lẽ cho xu hướng phạm tội di 

truyền có thể được sử dụng cho bất kỳ loại tội lỗi nào (ví dụ như: nghiện rượu, loạn luân, bạo 

hành gia đình….). Tuy nhiên, lập luận đó không biện minh được cho bất kỳ tội lỗi nào hoặc hành 

vi phi tự nhiên nào là đúng. Như vậy, không có căn cứ để cho rằng một người sinh ra đã là đồng 

tính. 

Điều thứ ba, thực hành đồng tính luyến ái sẽ tự hủy hoại bản thân. Những ai mà thực hành việc 

này sẽ không thể sinh đẻ ra bất kỳ loại con cái nào của họ, và hành động tình dục đồng giới là 

ngược với tự nhiên và hủy hoại cho cơ thể cả về thể xác lẫn tâm thần. Tình dục đồng giới cũng 

mang theo nó một mức độ cao của lối sống bừa bãi, bệnh tình dục, và khiến cho tuổi thọ thấp 

hơn. Trước đây mỗi tiểu bang của Hoa Kỳ đã có luật chống lại đồng tính luyến ái được gọi là 

luật Sodomy. Luật này nhắc chúng ta nhớ lại sự trừng phạt của Đức Chúa Trời trên Sodom và 

Gomorrah vì sự suy đồi, tha hóa của hai thành phố đó (Sáng thế ký 18-19). Thực ra Đức Chúa 

Trời kết án các dân tộc trong xứ Ca-na-an vì cớ họ thực hành tình dục đồng giới trong một xã hội 

đạo đức suy đồi.  “Đất vì chúng nó mà bị ô uế; ta sẽ phạt tội ác họ; đất sẽ mửa dân nó ra vậy.” 

(Lê-vi-ký 18:25). Vấn đề ở đây không phải là một số người xu hướng về tình dục đồng giới (bởi 

vì tất cả chúng ta đều có xu hướng để phạm tội trong cách này hay cách khác) nhưng là thực 

hành chuyện này. Và Đức Chúa Trời đã xử lý điều này với người Ca-na-an – dĩ nhiên ngày nay 

Ngài vẫn không thay đổi. Do đó, sẽ không được phép về mặt luật pháp của Đức Chúa Trời và 

đạo đức để xác định rằng hôn nhân là có thể chấp nhận với hai người đồng giới. Thúc đẩy xu 

hướng đồng tính luyến ái để đi tới hôn nhân đồng giới là sai trật. 

Điều thứ tư, hôn nhân đồng giới không thể cung cấp sự cân bằng tự nhiên cho cả hai người. Một 

cặp vợ chồng đồng giới tính không thể đáp ứng các yêu cầu về luật tự nhiên của Đức Chúa Trời, 

vì mối quan hệ của họ là một sự biến dạng của hôn nhân tự nhiên. Một lần nữa, chuyện này đem 

tới sự hủy hoại hơn là điều tốt đẹp. 

Sự kết án của Kinh Thánh về chủ đề này là rõ ràng. Tuy nhiên chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa 

Trời yêu thương tất cả mọi người – bao gồm những người có xu hướng về đồng tính. Vì vậy 

trong khi chúng ta tẩy chay sự thực hành tình dục đồng giới, thì bổn phận của chúng ta vẫn là 

tiến hành các mục vụ yêu thương và giúp đỡ những người có xu hướng đồng tính để họ trở về 

trong đường lối và ý muốn của Đức Chúa Trời. Cũng giống như chúng ta có các mục vụ phù hợp 

cho những người nghiện rượu, ma túy khác. Tất cả chúng ta sinh ra đều có xu hướng phạm tội, 

và hậu quả là phải chết (Rô-ma 3:23; 5:12; 7:17-20) nếu không nhờ vào ân điển Chúa. Vì vậy 

chúng ta phải yêu thương tất cả mọi tội nhân – bao gồm những người thực hành nếp sống tình 

dục đồng tính với hy vọng nhờ ân điển của Chúa Giê-su Christ chúng ta có thể giúp đỡ họ sống 

đúng đắn theo ý muốn của Đức Chúa Trời. 

ÁP DỤNG 

 

Sự cám dỗ để phạm tội không loại trừ bất cứ ai. Vì vậy Phao-lô khích lệ hội thánh Cô-rin-tô, 

“Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành 

tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng 

mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.” (1 Côr. 10:13). Với sự giúp đỡ từ ân điển 



Chúa, chúng ta có khả năng kháng cự lại sự cám dỗ dẫn đến phạm tội. Vì vậy hãy tìm kiếm các 

chức vụ Cơ đốc (mục sư hay một chuyên gia) am hiểu về chủ đề này để giúp dỡ cho những ai 

đang đối diện với vấn nạn trên đây và cuối cùng dẫn họ đến với Phúc âm của Chúa Giê-su 

Christ. 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

 

Sáng. 2:24-25; Lê-vi-ký 18:25; Rô-ma 1:26; 2:2-15; 3:23; 5:12; 7:17-20. 

 

76.  

Có Bao Giờ Nói Dối Là Điều Phải Làm? 

Chiến dịch tàn sát người Do Thái của Đức Quốc Xã trong những năm 1940 là một trong những 

sự kiện đau thương của lịch sử thế giới. Trùm Phát-xít Hitler đã ra lệnh giết chết tất cả những 

người Do Thái trong phạm vi kiểm soát của ông. Nhiều người đã chống lại điều này và tìm cách 

che giấu những người Do Thái, trong số đó có Corrie ten Boom và gia đình của bà tại Hà-lan đã 

che giấu và giúp đỡ cho những người Do Thái trốn thoát. Cuối cùng bà và cả gia đình đã bị cầm 

tù vì đã nói dối chính quyền Phát-xít, khi dám đứng ra bênh vực những người Do Thái trước bạo 

quyền. Có phải Corrie ten Boom và gia đình của bà đã làm điều đúng? 

Câu hỏi này gây rắc rối cho nhiều Cơ đốc nhân, bởi vì Kinh Thánh dạy rằng: “Ngươi chớ nói 

chứng dối cho kẻ lân cận mình.” (Xuất. 20:16). Và lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật (Giăng 17:7) 

Như vậy nói dối sẽ bị phán xét? 

Trước hết chúng ta cần phân biệt hai tình huống: 1. Nói dối tức là nói điều sai với sự thật. 2. Nói 

dối như một hành động của lòng thương xót. 

Khi đọc qua các trường hợp trong Kinh Thánh, chúng ta thấy câu chuyện về kỵ nữ Ra-háp trong 

Giô-suê 2:1-11. Người phụ nữ này đã nói dối để cứu sống các thám tử của tuyển dân Israel, và 

rồi tên của bà được liệt kê chung với các anh hùng đức tin (xem Hê-bơ-rơ 11: 31 và Gia-cơ 

2:25). Ra-háp không chỉ được cứu nhưng còn là anh hùng đức tin mặc dù bà nói sai sự thật về 

các thám tử Israel.  

Một trường hợp nữa trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 1. “Vua xứ Ê-díp-tô cũng phán cùng các bà 

mụ của dân Hê-bơ-rơ, một người tên Siếp-ra và một người tên Phu-a,  mà rằng: Khi các ngươi đi 

rước thai cho người đàn bà Hê-bơ-rơ, hễ thấy sanh con trai, thì hãy làm cho chết đi; còn con gái, 

thì hãy để cho sống.  Nhưng các bà mụ kính sợ Đức Chúa Trời, chẳng làm theo lời vua Ê-díp-tô 

phán dặn, đều để cho các con trai sống hết.  Vua xứ Ê-díp-tô bèn đòi những bà mụ mà phán rằng: 

Sao các ngươi làm như vậy, để cho những con trai sống?  Các bà mụ tâu rằng: Ấy tại người đàn 

bà Hê-bơ-rơ chẳng phải như người đàn bà Ê-díp-tô; vì họ mạnh khoẻ hơn, đã sanh nở trước khi 

mụ đến.  Đức Chúa Trời ban ơn cho những bà mụ; dân sự gia thêm và trở nên đông đúc. Ấy vậy, 

vì bà mụ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên Ngài làm cho nhà họ được thạnh vượng.” (câu 15-

21) Các bà mụ trong câu chuyện này không những không bị phán xét vì lời nói sai sự thật mà 

còn được Đức Chúa Trời ban thưởng! 



 Điều quan trọng là chúng ta phải biết phân biệt giữa hai bổn phận đạo đức: vâng lời với Đức 

Chúa Trời là uy quyền cao nhất, rồi sau đó mới nói đến uy quyền thấp hơn. Bây giờ giả định là 

chúng ta luôn vâng lời cha mẹ, nhưng nếu vì một lý do nào đó cha mẹ của chúng ta xung đột với 

hàng xóm và rồi yêu cầu chúng ta phải đi ra giết đứa con của người láng giềng đó. Khi ấy chúng 

ta sẽ không vâng lời họ, chúng ta phải tìm cách cứu sinh mạng vô tội của đứa trẻ ấy. Đây là một 

bổn phận đạo đức cao hơn hành động vâng lời cha mẹ trong tình huống này.  

Đức Chúa Giê-su lên án người Pha-ri-si: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-

si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương, và rau cần, mà bỏ điều hệ 

trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín; đó là những điều các 

ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia.” (Ma-thi-ơ 23:23). Tình yêu thương 

là một phẩm chất đạo đức tốt nhất (1 Cô-rin-tô 13:13). Chúa chúng ta cũng dạy, “Ngươi hãy hết 

lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.  Ấy là điều răn thứ nhứt và 

lớn hơn hết.  Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” (Ma-

thi-ơ 22:37-39) 

Khi phải lựa chọn vâng lời giữa uy quyền cao nhất và uy quyền của con người, nhiều trường hợp 

trong Kinh Thánh cho chúng ta biết: Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người 

ta. Hãy đọc Xuất Ê-díp-tô ký chương 1, Đa-ni-ên chương 3, 6 hay Công vụ chương 4, 5. Chúng 

ta thấy rằng đôi khi các tín nhân đã từ chối sắc lệnh của con người để chọn vâng lời một uy 

quyền cao hơn – uy quyền của Đức Chúa Trời.  

Tuy nhiên, sẽ luôn luôn sai khi nói dối. Nói dối chỉ đúng khi bạn làm điều đó trong tình huống 

phải lựa chọn để vâng phục uy quyền cao hơn. Cũng giống như các biển báo giao thông thiết lập 

quyền ưu tiên cho các xe được thiết kế để tránh hỗn loạn giao thông, vì vậy luật ưu tiên đạo đức 

cho phép miễn trừ các bổn phận với uy quyền thấp hơn để vâng phục uy quyền cao hơn. Do đó 

nếu phải lựa chọn giữa luật của Đức Chúa Trời và quyết định phi đạo đức của cha mẹ, chúng ta 

phải chọn luật TRỜI. Tương tự, kỵ nữ Ra-háp đã nói dối với uy quyền của con người để cứu các 

thám tử Israel. Bà đã vâng phục một uy quyền cao hơn – đã thực hiện một nghĩa vụ cao hơn 

trong tình huống ấy.  

ÁP DỤNG 

Sa-lô-môn đã viết, “Môi miệng nói dối giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va. Song ai ăn ở 

trung thành được đẹp lòng Ngài.” (Châm ngôn 12:22). Tuy nhiên những trường hợp như Ra-háp, 

các bà mụ Hê-bơ-rơ trong Xuất Ê-díp-tô-ký chương một, hay Corrie ten Boom là hiếm hoi. 

Chúng ta phải luôn ghi nhớ rằng sự vâng lời đối với Đức Chúa Trời thì cao hơn các sắc lệnh do 

con người đưa ra.   

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Xuất. 1; Giô-suê 2:1-11; Châm. 12:22; 19:9; Ma-thi-ơ 23:23; Giăng 19:11; 1 Côr. 13:13 

77.  



Quan Điểm Của Cơ Đốc Nhân Về Hành Động Giết Người Không Gây Đau Đớn Đối Với 

Các Bệnh Nhân Mà Y Khoa Không Thể Chữa Trị, Và Tự Vẫn Dưới Sự Hỗ Trợ Của 

Bác Sĩ?  

Có một quan điểm mới nổi lên tại Hoa Kỳ và trên thế giới về vấn đề kết thúc sự sống của 

những con người đang chịu nhiều đau đớn vì bệnh nan y. Điều này được đánh giá như một 

hành động thương xót – cho dù nó được thực hiện như một vụ tự sát hoặc tự sát dưới sự hỗ 

trợ của bác sĩ. Là Cơ đốc nhân cúng ta có ủng hộ giải pháp này không? 

Cơ đốc nhân tin rằng sự sống của con người từ khi thụ thai đến khi chết nên được bảo vệ. Bởi 

vì sẽ là sai lầm khi cố ý lấy đi sự sống của một con người. Chúng ta biết rằng tự sát cũng sai 

lầm – điều này giống như giết người. 

Nhưng chúng ta sẽ làm gì với những người đang chịu thập phần đau đớn vì bệnh tật mà y 

khoa không thể chữa trị? Chúng ta làm giảm bớt nỗi đau của họ, không loại bỏ sự sống của 

họ. Sau đây là những lý do để chúng ta không ủng hộ hành động cố ý giết người, đẩy nhanh 

tiến trình chết, tự sát hoặc tự sát do bác sĩ hỗ trợ:  

1. Hành động này không dựa vào Kinh thánh. Nó bị cấm trong Mười Điều Răn. “Ngươi chớ 

giết người.” (Xuất. 20:13). Hơn nữa, nó còn là vượt lên trên quyền cai trị của Đức Chúa Trời 

trong sự sống và cái chết. “Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi 

khen danh Đức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21; Cũng đọc Phục. 32:39; 1 Sử ký 29:11-12) 

2. Hành động này là phi đạo đức. Từ thời xa xưa các bác sĩ đã cam kết trong lời thề của 

Hippocratic, họ xác nhận bảo vệ và duy trì sự sống chứ không hủy diệt nó. Hôm nay lời 

tuyên thệ Hippocratic đang được thay thế bởi lời thề đạo đức giả. Các thầy thuốc cam kết bảo 

tồn sự sống bệnh nhân trong khi một số giữa vòng họ tìm cách hủy diệt nó. Mục đích của các 

bác sĩ là cứu và duy trì sự sống của bệnh nhân chứ không phải hủy diệt sự sống đó.  

3. Hành động này không hợp hiến. Bản Tuyên Ngôn Độc lập Hoa Kỳ khẳng định, “Chúng ta 

giữ những lẽ thật này là hiển nhiên, rằng tất cả mọi người được tạo ra đều bình đẳng, rằng họ 

đã được Đấng Tạo Hóa ưu đãi với những quyền nhất định không thể thay đổi được, trong số 

đó là quyền được sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc.” Ngoài ra, bản sửa đổi thứ năm 

của Hiến pháp Hoa Kỳ công bố, “Không người nào bị tước đoạt quyền được sống, sự tự do 

hoặc tài sản, mà không đi theo một quy trình pháp luật minh bạch.”  

4. Hành động này không bày tỏ lòng thương xót. Nó không quan tâm đến sự sống, nó giết 

chết sự sống. Nó bày tỏ ra một hành động hèn nhát hơn là một hành động thương xót. Nó 

thay thế sự dũng cảm bằng sự thiếu năng lực. 

5. Hành động này dễ dàng tiến xa hơn theo hướng tiêu cực. Nếu hợp pháp hóa hành động này 

sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy mà hậu quả là gây tác hại đến xã hội. Nếu cung ứng sự hỗ trợ của 

hành động này cho các bệnh nhân lớn tuổi, nó có thể kéo theo các bệnh nhân không đủ năng 

lực về tài chính nhưng có nguy cơ bị bệnh nan y. Như vậy họ cũng sẽ bị chấm dứt sự sống 

bằng cái chết nhẹ nhàng tử sự hỗ trợ của bác sĩ? Cuối cùng những người tình nguyện chọn 

cái chết từ sự hỗ trợ của bác sĩ sẽ vẽ đường cho những người không tình nguyện. 



6. Hành động này có hại. Nếu nó được hợp pháp hóa sẽ làm xói mòn sự tin tưởng của bệnh 

nhân rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe sẽ làm mọi thứ có thể để giảm bớt nỗi đau của họ thay 

vì loại bỏ quyền được sự sống của họ. Chúng ta biết rằng có nơi đã hợp thức hoá cái chết của 

bệnh nhân trong vấn đề này. Làm sao các bệnh nhân có thể chắc chắn rằng hệ thống chăm 

sóc sức khỏe sẽ làm mọi thứ có thể để chữa trị bệnh tật cho họ? Hợp pháp hóa hành động 

này, nó sẽ trở thành một chính sách nguy hiểm là nếu bạn không phù hợp với các tiêu chuẩn 

điều trị y khoa của tiểu bang, rồi thì bạn sẽ bị chấm dứt sự sống.   

7. Hành động này không thể đảo ngược. Nó loại bỏ cơ hội để điều chỉnh trong tiên lượng và 

điều trị bệnh nan y. Nó cũng cắt đứt sự khám phá những lợi ích trong tương lai để điều trị  

bệnh. Cuối cùng nó cắt bỏ những bài học có thể học được trong quá trình chết. 

8. Hành động này không cần thiết. Cái chết tự nhiên sẽ xảy ra theo đúng thời điểm của Đức 

Chúa Trời. Chúng ta không cần đẩy nhanh nó. Câu Kinh Thánh này đáng suy ngẫm, Châm 

ngôn 31:6-7 viết, “Hãy ban vật uống say cho người gần chết. Và rượu cho người có lòng bị 

cay đắng:  Họ hãy uống, và quên nỗi nghèo khổ mình. Chẳng nhớ đến điều cực nhọc của 

mình nữa.” Một nơi chốn thích hợp (viện tế bần) dành để chăm sóc người bị bệnh nan y thực 

hiện chức năng theo Châm ngôn 31:6-7 là cần thiết để làm giảm đi nỗi đau của họ. Trong 

trường hợp cùng cực thì gây mê cũng là một cách làm giảm đau.  

ÁP DỤNG 

Sự sống con người cần phải được tôn trọng trong ngữ cảnh được chết tự nhiên. Suy cho cùng 

thì sự chết nằm trong tay của Đức Chúa Trời chứ không phải của chúng ta. Vì vậy bổn phận 

của tất cả các Cơ đốc nhân là giữ gìn sự sống con người bên trong tử cung cũng như khi đã ra 

bên ngoài tử cung. Chúng ta không có quyền quyết định một người sẽ chết như thế nào.   

KINH THÁNH THAM KHẢO  

Xuất. 20:13; Phục. 32:39; 1 Sử ký 29:11-12; Gióp 1:21. 

78.  

Quan Điểm Của Kinh Thánh Về Án Tử Hình?   

Từ khi tổ phụ con người sa ngã, tội ác đã tràn ngập thế giới và nhiều huyết vô tội đổ ra. 

Những kẻ thủ ác sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của chúng? Sự thật là có một số kẻ 

thủ ác đã trốn thoát khỏi hình phạt trong khi một số khác phải trả giá cho tội lỗi của mình.  

Một vài kẻ giết người đã nhận lấy án tử hình như Allen Lee Davis. Người phụ nữ này đã giết 

mẹ và ba đứa con của mình (trong đó có một thai nhi còn nằm trong bụng). Câu hỏi đặt ra là     

Allen Lee Davis có xứng đáng nhận án tử bằng châm điện cho chết ở Florida hay không?  

Còn về những kẻ nổi tiếng giết người hàng loạt như Ted Bundy thì sao? Con người này đã 

cưỡng hiếp, tra tấn, và giết chết trên ba mươi phụ nữ. Anh ta có xứng đáng ngồi trên ghế 

điện? Saddam Hussen, một kẻ độc tài tàn bạo đã cai trị Iraq trên ba thập kỷ với những tội ác 

kinh khủng như tàn sát chính dân tộc mình có xứng đáng nhận án tử hình? Các bạn có cho 

rằng án tử hình là phù hợp với những con người ấy?  



Đây chỉ là một vài trường hợp trong số hàng nghìn vụ liên quan đến án tử hình. Khi đề cập 

đến án tử hình là cần thiết cho xã hội loài người. Chúng ta cần biết mục đích của nó và biện 

minh phải lẽ trong những trường hợp cần phải giải thích đầy đủ. 

Những người phản đối án tử hình cho rằng nếu lấy mạng sống của một người là phạm tội giết 

người (Xuất. 20:13), thì làm thế nào chúng ta có thể biện minh cho án tử hình? Khi đặt vấn 

đề như vậy, chúng ta cần một sự lý giải đầy đủ rõ ràng.  

Trước hết, giết người luôn luôn là sai. Nhưng án tử hình không phải là giết người. Giết người 

là một hành động có chủ ý đối với một người khác. Một kẻ giết người thì không còn là một 

người vô tội theo luật pháp. Kẻ sát nhân xứng đáng nhận án tử hình.  

Chúng ta xem khuôn mẫu của Kinh Thánh cho vấn đề này. Có một số trường hợp cần phải 

chấm dứt sự sống của những con người tội ác vì hành động của họ. 

1. “Nếu kẻ trộm đương cạy cửa mà bị bắt và đánh chết đi, thì người đánh chết kẻ trộm 

chẳng phải tội sát nhân.” (Xuất. 22:2) 

2. Tiêu diệt kẻ thù là hợp lý trong một cuộc chiến, đặc biệt là khi chiến đấu bảo vệ người vô 

tội (Sáng. 14). 

3. “Hễ kẻ nào làm đổ máu người, thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại; vì Đức Chúa Trời 

làm nên người như hình của Ngài.” (Sáng. 9:6) 

Khi nào thì án tử hình được xem là công bằng? Khi một người phạm tội ác nghiêm trọng. 

Nguyên tắc của Kinh Thánh là “mạng sống đền mạng sống” phải được áp dụng. Những ai mà 

ăn cắp một trăm đô-la, phải bồi thường lại một trăm đô-la. Những ai mà cướp đi mạng sống 

của người khác, người đó phải bồi thường bằng chính mạng sống của mình.   

Cho dù án tử hình có tác dụng ngăn chặn tội phạm, có hai điểm cần làm sáng tỏ ở đây: (1) Án 

tử hình ngăn chặn tất cả các tội ác trong tương lai từ người đã chịu án, vì không có ai sau khi 

bị thi hành án tử hình lại phạm thêm những tội khác. (2) Mục đích chính của việc áp dụng 

pháp luật không chỉ là để ngăn chặn các tội phạm khác, mặc dù người ta hy vọng rằng nó sẽ 

làm điều này. Mục đích chính là công lý được thi hành chứ không phải kết quả đem lại. Án 

tử hình là hình phạt, không phải là cách khắc phục các tội ác. 

Nhưng có phải là án tử hình trong Cựu Ước theo luật pháp Môi-se không còn được áp dụng 

dưới kỷ nguyên của Tân Ước (Rô-ma 10:4; 2 Côr. 3:7, 11, 14)? Sự thật là án tử hình đã được 

giới thiệu từ rất sớm trong Sáng thế ký chương 9, trước khi có luật pháp được Đức Chúa Trời 

ban cho Môi-se (Xuất . 21).  

Xa hơn nữa, Kinh Thánh xác định nhà cầm quyền như “người cầm gươm chẳng phải là vô 

cớ; người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ.” (Rô-

ma 13:1-4). Chính Chúa Giê-su nhận thức rằng Phi-lát có uy quyền từ Đức Chúa Trời để lấy 

mạng sống của Ngài (Giăng 19:11), mặc dù Ngài vô tội. Phao-lô cũng nhận thức về án tử 

hình của nhà cầm quyền trong Công vụ 25:11, “Ví bằng tôi có tội hay là phạm điều gì đáng 

chết, thì tôi chẳng từ chối chết đâu.” Thực tế là nếu án tử hình không được áp dụng trong thời 

đại Tân ước, khi đó Chúa Giê-su đã không phải chịu chết vì tội lỗi của tất cả chúng ta (1 Phi-

e-rơ 1:24).  



Nhưng Chúa Giê-su đã không áp dụng án tử hình khi Ngài từ chối ném đá người phụ nữ bị 

cáo buộc phạm tội tà dâm, Ngài phán với người này, “Ta không định tội ngươi; hãy đi, đừng 

phạm tội nữa.” (Giăng 8:11). Tại sao? Về mặt pháp lý, không có nhân chứng nào ở lại để làm 

chứng chống lại người phụ nữ này, tất cả bọn họ đã rời đi (Giăng 8:9-11). Vì không có người 

nào được đưa ra để làm chứng cho lời cáo buộc, nên có thể đây chỉ là cái bẫy mà họ giăng ra 

để bắt giữ Chúa Giê-su. Hãy nhớ rằng trong “vụ án” Chúa Giê-su, án tử hình nằm trong tay 

nhà cầm quyền La-mã, chứ không nằm trong tay của bất kỳ người Do-thái nào.  

Một số đối tượng phải lãnh án tử hình vì những sai lầm của tòa án. Nhưng không có bệnh 

viện nào phải đóng cửa vì những sai lầm gây tử vong cho bệnh nhân. Giải pháp ở đây không 

phải là lánh xa các bệnh viện, nhưng phải sửa chữa những sai lầm. Điều này cũng đúng với 

án tử hình. 

ÁP DỤNG 

Tội lỗi sẽ vẫn tiếp tục gieo rắc ảnh hưởng của nó cho đến khi trời mới, đất mới được thiết 

lập. Nhưng công lý có thể được quản lý ở mức độ cao để trừng phạt những người phạm tội và 

vi phạm pháp luật. Thi thiên 58:10 được viết, “Người công bình sẽ vui vẻ khi thấy sự báo 

thù; Người sẽ rửa chân mình trong huyết kẻ ác.” Vì vậy, án tử hình là một hành động công 

bằng được thực hiện trên những kẻ hành động bất công.  

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Sáng. 9:6, 14; Xuất. 20:13; 22:2; 2 Sa-mu-ên 12:5; Giăng 19:11; Công. 25:11; Rô-ma 13:1-4; 

1 Phi-e-rơ 2:13-14.  

 

Phần 10.  Các Câu Hỏi Về Văn Hóa Và Chính Trị  

79.  Vai Trò Của Chính Quyền Là Gì?   

Nhiều chính thể, đế chế dấy lên rồi suy toàn trong suốt chiều dài lịch sử. Đế quốc A-si-ri, rồi đến 

Ba-by-lôn (612-539 trước Công nguyên), Mê-đi ba-tư (539-531 trước Công nguyên), Hy-lạp 

(331-63 trước Công nguyên), Rô-ma (63 trước CN đến 476 sau CN). Mặc dù mỗi đế chế của nền 

văn minh cổ đại mang theo một trình độ, khả năng và sức mạnh quân sự nhất định, tuy nhiên một 

đặc điểm chung được chia sẻ giữa các đế quốc là những nhà độc tài gian ác đã cai trị dân chúng. 

Chúng ta cũng xem xét Đế Quốc Anh. Vào thời điểm trên đỉnh vinh quang, nó trải dài trên một 

phần ba của thế giới - một kỳ công không một đế chế nào khác đạt được. Tuy nhiên, ngay cả 

quyền lực và chế độ của Đế quốc Anh cũng đôi khi mang theo nó sự tàn bạo do các vị vua gian 

ác nắm quyền lực.  

Trong lịch sử thế giới, những nhà cai trị gian ác và độc tài tiêu biểu sau đây đã hủy diệt dân 

chúng, tấn công các nước khác, làm những điều tồi tệ đi ngược với đạo đức của TRỜI: Adolf  

Hitler (Đức), Josef  Stalin (Nga), Mao Trạch Đông (Trung Quốc). Chính sách cai trị của họ hoàn 

toàn khước từ các định luật đạo đức tự nhiên và lẽ thật của Kinh Thánh.  



Tuy nhiên Đức Chúa Trời có một mục đích rõ ràng và tốt đẹp cho những nhà cầm quyền trên đất.  

Theo Kinh Thánh, TRỜI thiết lập các vương quốc và Ngài cai trị toàn thế giới.  

Vì chẳng phải từ phương đông, phương tây, 

Hay là từ phương nam, mà có sự tôn cao đến. 
 Bèn là Đức Chúa Trời đoán xét: 

Ngài hạ kẻ nầy xuống, nhắc kẻ kia lên. (Thi. 75:6-7) 

Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; 

Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn. (Châm ngôn 21:1)  

 Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua; ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan, 

và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng. (Đa-ni-ên 2:21) 

Án đó là bởi các đấng canh giữ đã định, và lời các thánh đã truyền, hầu cho những kẻ sống biết 

rằng Đấng Rất Cao cai trị trong nước của loài người; Ngài muốn ban cho ai tùy ý, và lập kẻ rất 

hèn hạ trong loài người lên đó. (Đa-ni-ên 4:7) 

Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không có 

quyền gì trên ta; vậy nên, kẻ nộp ta cho ngươi là có tội trọng hơn nữa. (Giăng 19:11) 

Đức Chúa Trời công bình, hợp lý trong sự tể trị, kiểm soát và phán xét của Ngài trên các vua. 

Ngài có thể dùng đế quốc A-si-ri (Ê-sai 10) và Ba-by-lôn (Đa-ni-ên 4) để trừng phạt tuyển dân 

Israel vì cớ tội lỗi của họ. Tuy nhiên cả hai đế quốc này cũng không tránh khỏi cơn thạnh nộ của 

Đức Chúa Trời sau đó, chúng bị Ngài xử lý cách thích hợp vì những việc làm gian ác của chúng 

đối với tuyển dân (Ê-sai 31:8; Ê-sai 13:1-11; Giê-rê-mi 50-51). Đức Chúa Trời có thể sử dụng 

vua Cyrus (2 Sử ký 36:23; Ê-sai 45) để kết thúc thời gian tuyển dân bị phu tù ở Ba-by-lôn và cho 

phép họ trở về xây dựng lại thành phố Giê-ru-sa-lem và đền thờ.  

 Mặc dù quyền lực và ảnh hưởng của các nhà độc tài thường kéo dài một thời gian nhất định, 

nhưng chính sách cai trị, những việc làm của họ là không phù hợp với Lời của Đức Chúa Trời. 

Sứ đồ Phao-lô viết rõ ràng về vai trò và mục đích của nhà cầm quyền: 

“Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không 

đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.  Cho nên ai chống cự quyền 

phép, tức là đối địch với mạng lịnh Đức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự 

phán xét vào mình.  Vả, các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người 

làm dữ sợ. Ngươi muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành, sẽ được khen thưởng; 

vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Song nếu ngươi làm ác, thì 

hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ; người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra 

sự công bình và phạt kẻ làm dữ.  Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng những vì sợ hình phạt thôi, 

nhưng cũng vì cớ lương tâm.  Ấy cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế, vì các quan quyền là đầy 

tớ của Đức Chúa Trời, hằng giữ việc ấy.  Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc: nộp thuế cho 

kẻ mình phải nộp thuế; đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp; sợ kẻ mình đáng sợ; kính kẻ mình 

đáng kính.” (Rô-ma 13:1-7) 



Về căn bản, các quan quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời để làm sự ích lợi cho dân chúng, thi 

hành sự phán xét công nghĩa: phạt kẻ làm dữ, khen thưởng người làm lành (1 Phi-e-rơ 2:14). 

Trên tinh thần đó mỗi công dân phải vâng phục các nhà cầm quyền (Tít 3:1; 1 Phi-e-rơ 2:13-17). 

Nhưng nếu nhà cầm quyền ban bố những sắc luật chống nghịch với Phúc âm (khi ấy họ có còn là 

đầy tớ của Đức Chúa Trời nữa hay không?) thì phản ứng của các sứ đồ là: “Thà phải vâng lời 

Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta.” (Công vụ 5:29). 

Chúng ta đang sống tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Vai trò của chính quyền liên bang là gì? Hai 

trích dẫn tiếp theo sau đây rất đáng để suy nghĩ:  

“Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng Đấng 

Tạo Hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền được sống, 

quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Rằng để đảm bảo cho những quyền lợi này, các chính 

phủ được lập ra trong nhân dân và có được quyền lực chính đáng trên cơ sở sự đồng ý của nhân 

dân, rằng bất cứ khi nào một thể chế chính quyền nào đó phá vỡ những mục tiêu này, thì nhân 

dân có quyền thay đổi hoặc loại bỏ chính quyền đó và lập nên một chính quyền mới, đặt trên nền 

tảng những nguyên tắc cũng như tổ chức thực thi quyền hành theo một thể chế sao cho có hiệu 

quả tốt nhất đối với an toàn và hạnh phúc của họ.” 

(Trích từ Bản Tuyên Ngôn Độc Lập)  

Trong lời nói đầu của Bản Hiến Pháp tuyên bố:  

“Chúng tôi, nhân dân Hợp chúng quốc Hoa Kỳ với mục đích xây dựng một Liên Bang hoàn hảo 

hơn nữa, thiết lập công lý, đảm bảo an ninh trong nước, tạo dựng phòng thủ chung, thúc đẩy sự 

thịnh vượng trong toàn khối, giữ vững nền tự do cho bản thân và con cháu chúng ta, quyết định 

xây dựng Hiến pháp này cho Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ.”  

(Trích từ Hiến Pháp Hoa Kỳ) 

Như thế những giá trị căn bản của Tuyên Ngôn Độc  Lập và Hiến Pháp Hoa Kỳ được xây dựng 

vững chắc trên  luật đạo đức tự nhiên của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh.  

Để bảo vệ những quyền được Đức Chúa Trời ban cho, những nhà lập quốc Hoa Kỳ đã thiết lập 

một chính thể cộng hòa với một hệ thống chính quyền gồm ba nhánh: hành pháp, lập pháp và tư 

pháp. Họ cũng thiết lập các kiểm tra và cân bằng để tránh quyền lực chỉ tập trung vào một người.  

Nhìn chung Hiến Pháp, Bản Tuyên Ngôn Độc Lập và Tuyên ngôn nhân quyền Bill of Rights là 

ba trụ cột của Hoa Kỳ nhấn mạnh các tiêu chuẩn sau:   

- Bảo vệ những quyền lợi bất khả xâm phạm của công dân, không vi phạm nó. 

- Duy trì quân đội để bảo vệ lãnh thổ. 

- Không áp đảo, chế ngự quyền quyết định chính đáng của công dân. 

- Ban hành công lý. 

- Các quan chức chính phủ đại diện cho dân được người dân trực tiếp bầu chọn cách minh bạch. 



- Điều chỉnh thương mại giữa các bang và duy trì một đồng tiền mạnh. 

ÁP DỤNG 

Nhiều điều đã thay đổi tại Hoa Kỳ. Chính quyền đang cố gắng can thiệp vào sự riêng tư và tự do 

của người dân là điều mà những nhà lập quốc của những thế kỷ trước bảo vệ. Chúng ta tiếp tục 

tham gia vào các cuộc bầu cử ở thành phố, tiểu bang và quốc gia, kiên định trong việc duy trì 

những giá trị căn bản của Bản tuyên ngôn độc lập, Hiến pháp và Tuyên ngôn nhân quyền Bill of 

Rights mà những nhà lập quốc đã dày công xây dựng.  

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Rô-ma 13:1-7; Tít 3:1; 1 Phi-e-rơ 2:13-1 

80.  

Tại Sao Tín Hữu Tin Lành Hoa Kỳ Quan Tâm Đến Hiến Pháp Quốc Gia?     

Người Mỹ quan tâm nhiều đến hiến pháp quốc gia, bởi vì nó là nền tảng căn bản cho nền cộng 

hòa liên bang của chúng ta. Nó là văn kiện chính yếu cho sự quản lý điều hành của quốc gia 

được viết từ năm1788. Văn kiện này đưa ra cấu trúc của chính phủ liên bang cũng như những qui 

định hướng dẫn công tác quản trị và bảo vệ công dân.  

Hiến pháp Hoa Kỳ không chỉ dành riêng cho các viên chức chính phủ, các nhà làm luật, giới luật 

sư. Nó dành cho tất cả chúng ta là những người Mỹ đủ mọi màu da đang cư trú trên đất nước 

này. Nếu người Mỹ không thể hiểu được mục đích của hiến pháp, thì nhiều khả năng là họ sẽ 

không đánh giá cao giá trị to lớn mà nó mang lại cho sinh kế của công dân và sự tồn vong của 

đất nước. Nói cách khác, quyền tự do trong tương lai của người Mỹ phụ thuộc vào việc chúng ta  

có chọn duy trì và bảo vệ hiến pháp Mỹ hay không.  

Nhưng đối với Cơ đốc nhân, chúng ta phải quan tâm đến hiến pháp Mỹ bởi vì nó được xây dựng 

trên qui luật tự nhiên của TRỜI và khung pháp lý của nó vốn được lấy ra từ Kinh Thánh.  

- Hiến Pháp Hoa Kỳ là bộ luật tối cao của quốc gia. Điểm ưu việt của nằm ở chỗ hiến pháp này 

bắt nguồn từ Đức Chúa Trời hay lấy cảm hứng từ Kinh Thánh (Xuất. 18:16; Phục. 17:18-20).   

- Hiến pháp Hoa Kỳ giới hạn, liệt kê, và phân chia quyền lực của chính phủ thành một hệ thống 

gồm ba nhánh: lập pháp, hành pháp và tư pháp (các quyền của mỗi nhánh sẽ được cân bằng và 

kiểm soát bởi các quyền của hai nhánh kia. Nguyên tắc này được gọi là tam quyền phân lập). Nó 

giải thích cụ thể cho sự tha hóa của con người và quyền thiết định luật pháp của Đức Chúa Trời 

được mô tả trong Ê-sai 33:22 và Giê-rê-mi 17:9. 

-  Hiến pháp Hoa Kỳ chỉ định các cơ quan dân sự để là duy trì luật pháp bảo vệ công dân, không 

làm tổn hại đến họ (Xuất. 20-12; Phục. 5; 19:11-13; 2 Sa-mu-ên 5:1-4; 2 Các Vua 23:1-3) 

ÁP DỤNG 

Hoa Kỳ là một quốc gia được Đức Chúa Trời ban phước cách đặc biệt. Mỗi người Mỹ phải có 

trách nhiệm bảo vệ đất nước này. Vị thế của Mỹ trên bản đồ thế giới không chỉ đơn giản là một 

siêu cường về quân sự, kinh tế và những điều tốt đẹp khác, nhưng nó là một quốc gia ở dưới sự 



ban phước của TRỜI. Tinh thần Cơ đốc hiển nhiên được bày tỏ xuyên qua các tác phẩm của 

những người định cư đầu tiên, những người sáng lập quốc gia, và nhiều người đi khai hoang 

khác nhau ở Mỹ đã giúp định hình một trong những quốc gia tự do và thịnh vượng nhất trong 

lịch sử nhân loại.  

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Xuất. 18:16; 20-22; Phục. 5; 17:18-20; 19:11-13; 2 Sa-mu-ên 5:1-4; 2 Các vua 23:1-3; Ê-sai 

33:22; Giê-rê-mi 17:9 

81.  

Cơ đốc nhân Có Bị Thu Hút Vào Các Hoạt động Chính Trị?  

 

 Đây là một chủ đề thiết thực. Nhiều người có quan niệm rằng không nên tranh luận về chính trị 

với bạn bè hoặc người thân vì đề tài này dễ đi đến chia rẽ. Đáng tiếc là nhiều Cơ đốc nhân đã 

đánh mất hy vọng trong các cấp chính quyền đại diện cho mình và ngày càng đi ra khỏi các vấn 

đề về chính trị. Nếu bạn hỏi một Cơ đốc nhân trong nhà thờ về mối quan tâm của anh ta với các 

hoạt động chính trị, bạn sẽ nhận được câu trả lời khá thờ ơ. Đâu là lý do chính khiến cho các tín 

hữu tránh né chủ đề này?  

Sẽ là một sự hổ thẹn nếu quay lưng với các hoạt động chính trị, bởi vì chúng có vai trò rất quan 

trọng trong đời sống chúng ta. Chính trị theo nghĩa đen có nghĩa là các hoạt động liên quan đến 

công dân. Một trong các hoạt động chính trị là bầu chọn ra các viên chức công quyền đại diện 

cho người dân thông qua một cơ chế dân chủ phổ thông đầu phiếu. Nó có sự cạnh tranh giữa các 

đảng phái khác nhau nhưng cùng theo đuổi một mục tiêu chung là phục vụ người dân.  

Né tránh việc ủng hộ một đảng phái chính trị có thể là một điều tốt, nhưng tránh xa các vấn đề về 

đạo đức trách nhiệm trong xã hội, không đứng chung với cộng đồng là điều không tốt. Cơ đốc 

nhân là muối và ánh sáng của thế giới. Chúng ta không thể để mặc cho những người ngoại giải 

quyết các vấn đề của xã hội, đất nước và rồi cuối cùng nhiều người đi vào địa ngục.  

Có nhiều hoạt động chính trị làm cho tình trạng chung của quốc gia xấu đi như: những chính 

sách tồi của nhà cầm quyền hoặc của một đảng phái, những lời hứa tranh cử của các ứng viên chỉ 

là những lời có cánh… Vì vậy đây là câu hỏi dành cho chúng ta là những Cơ đốc nhân: Chúng ta 

muốn sống như thế nào ở Mỹ? Quay lưng với các hoạt động chính trị hay quan tâm đến và tham 

gia? Chúng ta có muốn chính quyền giới hạn hoặc tước bỏ quyền tự do tôn giáo? Chúng ta có 

muốn tiền thuế của mình dùng để trả lương cho một chính quyền chủ trương ủng hộ phá thai và 

loại bỏ vai trò đáng phải có của Kinh Thánh trong trường học?   

Để tiến hành các hoạt động chính trị, rất nhiều sắc luật liên quan được lưỡng viện quốc hội, tòa 

án, chính phủ, các cơ quan có liên quan và tổng thống thông qua. Nếu những hoạt động này 

không có sự tham gia của các Cơ đốc nhân thì chúng sẽ chỉ phản ánh những tiêu chí, giá trị của 

thế giới mà thôi. Lúc đó ảnh hưởng của Cơ đốc giáo sẽ bị loại bỏ.  



Phá thai, tình dục đồng giới, cờ bạc không phải là các hoạt động chính trị, nhưng rõ ràng chúng 

là các vấn đề về đạo đức. Bất cứ vấn đề nào về phạm vi đạo đức cũng được các nhà làm luật soạn 

thảo trở thành luật. Đây chính là lý do Cơ đốc nhân nên tham gia vào các hoạt động chính trị này 

vì chúng liên quan đến chính bản thân chúng ta. Nếu có thêm nhiều Cơ đốc nhân hiểu biết đường 

lối Đức Chúa Trời tham gia vào công việc lập pháp, soạn thảo các sắc luật, thì bức tranh của xã 

hội Mỹ sẽ được cải thiện hơn.  

Làm việc trong các bộ phận công quyền của chính phủ thường được đánh giá cao. Tuy nhiên cần 

có một lương tâm trong sáng và sự hướng dẫn từ Kinh Thánh thì tốt hơn nhiều. Công việc của 

Đức Chúa Trời là chỉ định các quyền cai trị trên đất: “Mọi người phải vâng phục các đấng cầm 

quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi 

Đức Chúa Trời chỉ định.” (Rô-ma 13:1). Phao-lô cũng hướng dẫn Ti-mô-thê phải cầu nguyện 

cho nhà cầm quyền, đây là trách nhiệm đạo đức của Cơ đốc nhân: “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.” (1 

Ti-mô-thê 2:1-2) 

Những trích dẫn từ Lời Chúa phía bên dưới sẽ khích lệ chúng ta ngày càng gia tăng về số lượng 

muối và ánh sáng tại nơi chúng ta sống để tạo một ảnh hưởng tốt đến xã hội (Ma-thi-ơ 5:13-16).  

ÁP DỤNG 

Ai sẽ là người bênh vực cho lẽ phải và công lý nếu như Cơ đốc nhân không làm điều đó? Dĩ 

nhiên niềm tin của chúng ta không đặt nơi một chính trị gia cho dù người đó đầy tài năng.  

Nhưng chúng ta cầu nguyện, hỗ trợ cho những người lãnh đạo có lòng kính sợ Chúa, tôn trọng 

luật pháp, biết giữ lời hứa, quên mình để phục vụ mọi người. “Xin Chúa dấy lên những người 

công nghĩa để cai trị đất nước này.” Amen? 

Hãy suy nghĩ về những ảnh hưởng mà những người nam và nữ trong Kinh Thánh đã làm nên sự 

khác biệt vì họ đã không đứng bên ngoài các hoạt động chính trị trong thời của họ:  

- Ê-li đương đầu với A-háp (1 Các vua 17-18) 

- Na-than quở trách vua Đa-vít sau khi vua phạm tội (2 Sa-mu-ên 12) 

- Giăng Báp-tít can gián vua Hê-rốt vi phạm luật Do-thái (Ma-thi-ơ 14:1-4) 

- Ê-xơ-tê đứng về phía tuyển dân tìm cách thay đổi sắc lệnh của vua, bênh vực quyền lợi dân tộc 

(Ê-xơ-tê 7:1-10) 

- Phao-lô biện hộ cho quyền công dân Rô-ma của ông (Công vụ 22:24-29; 23:12-33; 25:10-12) 

KINH THÁNH THAM KHẢO  

2 Sa-mu-ên 12; 1 Các vua 17-17; Ma-thi-ơ 14:1-2; Công vụ 22:24-29; 23:12-33; 25:10-12; Rô-

ma 13:1-4; 1 Ti-mô-thê 2:1-2, 1 Phi-e-rơ 2: 13-17 

82.  

Sự Cần Thiết Có Một Chương Trình Nghị Sự Thảo Luận Về Giáo Dục Cộng Đồng? 



Đất nước của chúng ta đang dần trôi dạt ra khỏi Đức Chúa Trời và các lẽ thật của Ngài. Những 

người tiên phong theo Cơ đốc giáo đã thành lập quốc gia, thiết lập hệ thống tín ngưỡng tiêu 

chuẩn, bây giờ phải đối mặt với sự suy giảm niềm tin. Một trong những lý do chính cho điều này 

có yếu tố từ bản chất phá đổ niềm tin Cơ đốc của hệ thống giáo dục công cộng. Hệ thống này hạ 

thấp phẩm chất đạo đức qua việc thúc đẩy “chủ nghĩa nhân văn”, phân biệt tôn giáo, chương 

trình giáo dục giới tính phi Cơ đốc, ủng hộ lối sống đồng tính…  và đi theo các hướng lệch lạc 

khác.  

Bây giờ không phải lúc để nói rằng tất cả các giáo viên và những người quản lý trường học phải 

duy trì hoặc hỗ trợ chương trình giáo dục thế tục trong các trường công lập. Chúng ta biết nhiều 

người kính sợ Chúa, làm việc chăm chỉ là những người đã cống hiến cuộc đời mình để chăm sóc 

và dạy dỗ thế hệ tiếp theo. Và mặc dù những vấn đề về suy thoái đạo đức  ngày càng gia tăng và 

tiền lương thấp mà họ nhận được cho mục vụ, nhiều giáo viên vẫn tiếp tục công việc vì họ được 

gọi là muối và ánh sáng trong nơi tối tăm đầy thử thách. Vì điều đó, chúng ta khen ngợi họ và 

cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban cho họ thêm can đảm.  

Ý định của chúng ta là phơi bày các chương trình giáo dục thế tục chống lại niềm tin Cơ đốc. Vì 

vậy, chúng ta hãy xem lại một vài cuộc tấn công vào Kinh Thánh nhận được hậu thuẫn từ nền 

giáo dục cộng đồng. 

Các trường công lập đã loại Đức Chúa Trời ra khỏi chương trình giảng dạy và thay thế Ngài 

bằng chủ nghĩa tự nhiên. Các sinh viên không còn được dạy rằng chúng ta được tạo ra theo hình 

ảnh của TRỜI. Thay vào đó, chúng được dạy rằng con người là kết quả của các tiến trình ngẫu 

nhiên.  

Các trường công lập cũng đã cấm đoán lẽ thật tuyệt đối và thay thế bằng thuyết văn hoá tương 

đối, thuyết này phủ nhận lẽ thật tuyệt đối (Lời Chúa) và bác bỏ các tiêu chuẩn đạo đức đúng đắn 

theo Kinh Thánh. Các sinh viên được dạy rằng tiêu chuẩn đạo đức Cơ đốc không còn tồn tại; 

thay vào đó, chúng được khuyến khích để xác định đâu là chân lý và các tiêu chuẩn cho nếp sống 

tự do của chúng.  

Hệ thống giáo dục công cộng càng thành công trong việc xóa bỏ Đức Chúa Trời và xác định lại 

lẽ thật, thì nó càng dễ dàng ảnh hưởng đến cả một thế hệ sinh viên theo tư duy của nó. Nhà 

trường nói rằng họ là những người khoan dung và chấp nhận sự khác biệt, tuy nhiên, với sự cho 

phép của Tòa án tối cao, họ cấm các sinh viên cầu nguyện, cấm đọc Kinh Thánh trong các lớp 

học. Ban lãnh đạo nhà trường cũng sẽ gây áp lực lên các thành viên muốn xây dựng và tham gia 

các nhóm học Kinh Thánh. Các giáo viên và học sinh bị đe dọa nếu trung tín làm chứng về niềm 

tin Cơ đốc của mình.  

 Thật là mỉa mai, một mặt các trường công lập im lặng về niềm tin Cơ đốc, nhưng mặt khác lại 

cho phép quảng bá nhân văn (được xác định là một tôn giáo) và công khai ủng hộ những giáo 

viên và sinh viên đồng tính. Những gì cha mẹ cần phải nhận ra là trường công lập không còn là 

cơ sở học thuật đúng đắn; chúng đã được biến thành “các nhà thờ” để thúc đẩy một loại niềm tin 

mới của “chủ nghĩa nhân văn”. 



Trường học là nơi ảnh hưởng đến hàng triệu sinh viên học sinh với các tư tưởng “nhân văn” của 

nó sau đây: 

- Ủng hộ chuyển đổi giới tính.  

- Ủng hộ hôn nhân đồng tính. 

- Ủng hộ các chương trình phá thai. 

- Thực hiện chương trình giáo dục giới tính theo quan điểm xa lạ với Kinh Thánh.  

- Cung cấp thuốc tránh thai miễn phí.  

  

Trong khi ngày càng có nhiều sinh viên học sinh đang được truyền thụ các tri thức phi Cơ đốc, 

thang điểm về đạo đức của các em ở mức thấp kỷ lục, và tội phạm học đường gia tăng ở mức cao 

nhất so với các thời đại trước. Như thế, các trường học đang suy thoái trong công tác giáo dục 

đạo đức.  

Điểm căn bản là chương trình giáo dục của các trường công không được tốt hơn mà ngày càng 

trở nên tồi tệ hơn. Những người làm cha mẹ hầu như không thể can thiệp vào chương trình giảng 

dạy của nhà trường. Những chương trình này thường đối kháng với niềm tin Cơ đốc. Vì những lý 

do đó chúng ta phải sẵn sàng trang bị và giúp đỡ cho con em của mình đứng vững trong lẽ thật 

của Kinh Thánh.  

ÁP DỤNG 

Cơ đốc nhân cần phải cân nhắc chi phí (những khoản tiền chúng ta đóng góp) cho việc tài trợ  

một hệ thống giáo dục thế tục chống lại Cơ đốc giáo. Hơn nữa, cha mẹ cần phải nhận thức sự 

nguy hiểm của việc đưa con em của họ vào tổ chức giáo dục thế tục được gọi là giáo dục cộng 

đồng. 

Nhiều người làm cha mẹ đã nhận thức là phải dành thời gian để dạy các lẽ thật Kinh Thánh cho 

con cái của mình để thế hệ tiếp theo có thể đứng vững trong Lời của Chúa. Chúa Giê-su đã gọi 

chúng ta phải trở nên muối của đất và ánh sáng của thế gian (Ma-thi-ơ 5:13-14). Khi có thêm 

nhiều muối và ánh sáng thì thế giới này được chữa lành, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục con 

người.  

Câu hỏi trên đây được mở ra và trách nhiệm trả lời nó thuộc về chúng ta.  

 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Phục truyền 11:19; Châm ngôn 1:7; 4:13; 9:10; Truyền đạo 7:12; 12:12; Ê-phê-sô 6:4; 2 Ti-mô-

thê 2:5.  

Phần 11.  Các Câu Hỏi Về Tôn Giáo Và Thế Giới Quan 

83.  



Các Thế Giới Quan Đối Lập Với Cơ Đốc Giáo?     

  

Đời sống Cơ đốc không chỉ là học biết về những gì chúng ta tin. Cơ đốc nhân cũng phải biết về 

những quan niệm của thế giới (thế giới quan) và các trường phái Triết học mà đối lập và thách 

thức Cơ đốc giáo. Phao-lô đã có cảnh báo cho hội thánh Cô-lô-se, “Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy 

triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo 

Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng.” (Cô-lô-se 2:8). Giu-đe cũng viết, “Hỡi kẻ rất yêu dấu, 

vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải làm điều đó, để 

khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi.” (Giu-đe 

1:3) 

Điều quan trọng đối với Cơ đốc nhân là không chỉ biết về các thế giới quan chống nghịch với 

Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta cũng cần biết phương cách để biện luận và phân tích những sai 

trật của chúng.   

Nhìn chung có sáu thế giới quan nhìn về Đức Chúa Trời và vũ trụ. Chúng ta tôn trọng quan điểm 

của họ về Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta không đồng tình hay thỏa hiệp.  Những chủ thuyết ấy 

được liệt kê sau đây: 

1. Thuyết hữu thần:  Có một Đức Chúa Trời có thân vị vô hạn, vượt ra ngoài vũ trụ, đã tạo ra nó, 

gìn giữ nó, và có thể can thiệp kỳ diệu vào nó. Thuyết này gần gũi với Cơ đốc giáo, tuy nhiên 

những chi tiết của nó thiếu vắng ánh sáng của Kinh Thánh.  

2. Thần thuyết: Cho rằng có một Đức Chúa Trời có thân vị vô hạn, tạo dựng nên vũ trụ nhưng 

không vận hành nó vì nó hoạt động một mình mà không cần bất kỳ một tác nhân nào.  Đức Chúa 

Trời không can thiệp vào vũ trụ. 

3. Đức Chúa Trời hữu hạn: Đức Chúa Trời không phải là vô hạn, nhưng giới hạn trong quyền lực 

hay sự hoàn hảo của Ngài hoặc bị giới hạn cả hai. 

4. Thuyết đa thần:  Có nhiều thần với một số lượng hữu hạn trong thế giới vô hình, Đức Chúa 

Trời là Đấng quyền năng lớn nhất cai quản vũ trụ.     

5. Thuyết phiếm thần:  Đức Chúa Trời là vũ trụ và vũ trụ cũng chính là Ngài. Không có sự khác 

biệt nào giữa hai thực thể này. Không có TRỜI nào mà sáng tạo nên muôn vật.  

Thuyết này cho rằng “tất cả muôn vật ở trong Đức Chúa Trời” hoặc là “Đức Chúa Trời ở trong 

tất cả mọi vật”, hay là TRỜI hiện diện trong tất cả muôn vật. Giống như thân thể có một linh 

hồn. Vũ trụ là thân thể của Đức Chúa Trời. Thuyết này cũng chủ trương rằng Đức Chúa Trời có 

hai thái cực: một cực vật chất có thời hạn và thay đổi, một cực tiềm năng không phải là vật chất, 

vô thời hạn và không thay đổi. 

6.  Thuyết vô thần:  Không có Đức Chúa Trời nào cả. Người theo thuyết không thể biết (bất khả 

tri) và người theo thuyết vô thần đều cho là họ không thể biết được về Đức Chúa Trời nếu như 

quả thực là có một Đức Chúa Trời.  



Tất cả các học thuyết trên tiêu biểu cho những triết lý đối lập với lẽ thật của Thánh Kinh. Nếu 

một trong những sáu học thuyết trên là đúng, khi ấy những lẽ thật trong Lời Chúa là sai lầm. Và 

ngược lại khi chúng ta tin vào Lời Chúa thì những học thuyết hay triết lý của thế gian chẳng có ý 

nghĩa gì.  

 Mặc dù Do Thái giáo và Hồi Giáo cũng sử dụng một số phần trong Kinh Thánh Cựu Ước để 

biện hộ cho niềm tin của họ. Tuy nhiên những tôn giáo này cũng đối kháng với Cơ đốc giáo. Chỉ 

duy nhất trong Cơ đốc giáo chứng minh Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời, Đấng làm Đầu của 

Hội Thánh.  

ÁP DỤNG 

Chúa Giê-su cảnh báo: “Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các 

ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé.” (Ma-thi-ơ 7:15). Và sứ đồ Phao-lô cũng ân 

cần nhắc nhở cho Hội thánh Cô-lô-se: “Anh em đã nhận Đức Chúa Giê-su Christ thể nào, thì hãy 

bước đi trong Ngài thể ấy; hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy 

theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ.  Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết 

học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng 

Christ, mà bắt anh em phục chăng.” (Cô-lô-se 2:6-8)    
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Ma-thi-ơ 7:15; Cô-lô-se 2:6-8; 1 Giăng 4:1-4; Giu-đe 3 

84.  

Tất Cả Các Tôn Giáo Đều Đúng? 

Bạn có bao giờ dừng xe sau một chiếc xe khác tại một giao lộ, sau đuôi chiếc xe ấy dán một cụm 

từ “cùng chung sống”? Trong lĩnh vực giao thông cụm từ này bày tỏ thiện chí tìm kiếm sự an 

toàn khi điều khiển xe trên các xa lộ. Nhưng trong vấn đề lẽ thật, điều này không áp dụng được. 

Không phải các tôn giáo đều đúng, bởi vì chúng đưa ra những quan điểm, tín lý trái ngược nhau. 

Tín lý A trái ngược với tín lý B, và không thể cả A và B đều đúng.  

Thuyết vô thần đối lập với thuyết hữu thần. Các tôn giáo thờ đa thần đối lập với những tôn giáo 

chỉ thờ một Đấng chân thần duy nhất. Không có sự giao thoa nào giữa các niềm tin đối kháng 

này. Chúng ta thử nhìn vào hai tôn giáo tiêu biểu: Cơ đốc giáo và Hồi giáo. Không thể nào cả hai 

tôn giáo này đều đúng, bởi vì tín lý căn bản của chúng rất khác nhau.  

Cơ đốc giáo 

- Đức Chúa Trời ba ngôi hiệp một. 

- Con người mang bản chất tội lỗi.   

- Chúa Giê-su có cả thần tánh và nhân tánh. 

- Kinh Thánh không hề sai lạc. 

- Được cứu bởi Đức tin, không phải bởi việc làm. 



Hồi giáo 

- Đấng chí cao chỉ có một – không có ba ngôi. 

- Con người mang bản chất tốt lành. 

- Chúa Giê-su chỉ là một con người. 

- Kinh Thánh đã bị sai lạc nhiều chỗ. 

- Được cứu bởi đức tin cộng với việc làm. 

Nhìn vào các đặc trưng của hai tôn giáo trên, chúng ta thấy chúng đối kháng với nhau. Điều này 

có nghĩa là nếu niềm tin và tín lý của Hồi Giáo là đúng, khi đó Cơ đốc giáo là sai lầm. Hoặc nếu 

Cơ đốc giáo là đúng đắn trong các lẽ thật thì Hồi giáo là sai. Không thể cả hai cùng đúng. Dĩ 

nhiên hai tôn giáo này có thể đồng ý với nhau về một số điều không trọng yếu. Nhưng hàng giả 

không được xác định là chính hãng bởi những điểm giống nhau mà là những khác biệt quan 

trọng của nó. 

Nếu sánh giữa các tôn giáo khác chúng ta cũng sẽ có kết quả tương tự. Không thể nào tất cả các 

tôn giáo đều là chân lý bởi vì các đặc trưng của chúng chỉ ra rằng những tín lý ấy là sai trật và 

không thể tìm thấy mẫu số chung. Ví dụ Cơ đốc giáo tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, trong 

khi những niềm tin khác chủ trương có nhiều thần. Một số tôn giáo xác định là có nhiều con 

đường để đến cùng Đức Chúa Trời, trong khi Cơ đốc giáo tuyên bố chỉ có một con đường cứu 

rỗi duy nhất cho nhân loại là thông qua Chúa Giê-su. Cả hai không thể cùng đúng.  

Vì vậy sẽ rất mâu thuẫn khi tuyên bố rằng tất cả các tôn giáo đều đúng - chưa kể các tín đồ của 

hầu hết các tôn giáo trên thế giới cũng không tin lời tuyên bố đó.  

ÁP DỤNG 

Sẽ một sai lầm lớn khi cho rằng mọi tôn giáo đều dẫn đến Đức Chúa Trời (Mọi con đường đều 

dẫn đến Rô-ma). Phao-lô không thỏa hiệp để nói rằng Do Thái giáo là đúng trong khi ông đang 

rao giảng về Chúa Giê-su Christ. Vị sứ đồ đưa ra lời cảnh báo: “Nhưng nếu có ai, hoặc chính 

chúng tôi, hoặc thiên sứ trên Đức Chúa Trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin 

lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them.” (Ga-la-ti 1:8) 
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Giăng 3:16; 6:44; 11:25; 14:6; Công vụ 4:12; Ga-la-tí:8; Cô-lô-sẽ 2:6-8; 2 Ti-mô-thê 3:5; Khải 

huyền 1:1-20  

 

85.  

Người Hồi Giáo Tin Gì? 



Hồi giáo là một tôn giáo phát triển rất nhanh trên thế giới. Nó đứng ở vị trí thứ hai sau Cơ đốc 

giáo về số lượng tín đồ. Từ một nhóm nhỏ ở vùng Trung Đông, nó đã vươn ra khắp thế giới, tạo 

ảnh hưởng lớn đến kinh tế, chính trị, văn hóa trên nhiều quốc gia.  

Bối cảnh của Muhammad. 

Muhammad (570-632) sống ở Saudi Arabia. Ông tin vào một Đấng tối thượng tạo ra thế giới và 

can thiệp vào thế giới cách thần kỳ. Ông tự cho mình có một sứ mệnh là đem con người từ chỗ 

thờ phượng nhiều thần đến chỗ chỉ thờ một chân thần duy nhất là Đấng Tối Cao.  

Muhammad được cho là tiếp nhận sự hiện thấy đầu tiên khi bốn mươi tuổi. Thoạt đầu ông nghĩ 

rằng điều này đến từ ma quỉ. Nhưng sau đó được người vợ thuyết phục, ông tin rằng giấc mơ của 

ông đến từ Đấng tối cao. Ông bắt đầu rao giảng về sự hiện thấy của mình tại Mecca và gặt hái 

được một ít kết quả. Sau đó ông trốn chạy ra khỏi Mecca và đến Medina vào năm 622.  Sự trốn 

chạy của ông được gọi là Hijra, và rồi người Hồi giáo phân chia dòng thời gian thành trước 

Hyjra và sau Hyjra. Sau đó vào năm 630 Muhammad trở về Mecca với một đạo quân và ông đã 

chinh phục nơi này cho Hồi giáo. Hai năm sau (632) Muhammad qua đời.  

Sau Muhammad 

Trong vòng một trăm năm sau khi Muhammad chết, những tín đồ của ông đã lan truyền Đức tin 

Hồi giáo bằng thanh gươm từ Saudi Arabia đến Pháp. May mắn thay, vào năm 732 Charles 

Martel đánh bại đạo quân Hồi giáo tại Tours. Ngày hôm nay cứ năm người trên thế giới thì có 

một người nhận mình là tín đồ Hồi giáo. 

Năm Niềm Tin Căn Bản Của Hồi Giáo 

1. Có một Đấng tối cao được gọi là Allah. Đấng Allah có chín mươi chín danh xưng, nhưng 

không có danh xưng nào được gọi là Cha, bởi vì chỉ có một thân vị - một ngôi trong Allah. Để 

phân bổ thành các ngôi khác với Đấng tối cao hoặc nói rằng Allah có một đứa con trai là phạm 

thượng xứng đáng với cái chết. 

2. Có nhiều thiên sứ, thiện và ác. Những thiên sứ này là các hữu thể linh được Allah tạo dựng để 

phục vụ Ngài. Các thiên sứ thiện vâng lời Allah, còn thiên sứ ác thì không. Mặc dù Allah ra lệnh 

cho tất cả các thiên sứ phải làm theo ý chỉ của mình. Các thiên sứ ác sẽ bị trừng phạt vì không 

vâng lời.  

3. Có nhiều tiên tri và Muhammad là tiên tri cuối cùng. Có khoảng 124 000 tiên tri trong suốt 

nhiều thế kỷ. Mỗi một tiên tri như vậy dành riêng cho một nhóm người cụ thể. Muhammad là 

dấu ấn của các tiên tri. Điều này có nghĩa ông là người cuối cùng tổng kết và niêm phong tất cả 

những tiên tri đã có trước đây. Tất cả các tiên tri đều có cùng một thông điệp cơ bản: con người 

phải chuyển đổi từ sự thờ nhiều thần tượng sang một Đức Chúa Trời chân thật. 

4. Kinh Quran là lời của Đức Chúa Trời. Người Hồi giáo đề cập đến bản Kinh Thánh gốc của 

Cơ đốc giáo như Luật pháp (Tawrat), Thi thiên (Zabur), và Các Phúc âm (Injil). Muhammad thúc 

giục tín đồ của mình đọc và tin những phần Kinh Thánh này (Sura 5:68). Tuy nhiên hầu hết các 

tín đồ Hồi giáo cho rằng bản Kinh Thánh tồn tại ngày nay đã bị cắt xén và giải thích sai văn 

cảnh, vì vậy nó không đáng để tin cậy là lời được linh cảm từ Đức Chúa Trời. Vì thế Hồi giáo 



thuyết phục các Cơ đốc nhân và tín đồ Do Thái giáo chấp nhận và tin theo kinh Quran, vì tôn 

giáo này cho rằng kinh Quran được bảo lưu và sao chép một cách hoàn hảo chính xác với bản 

văn gốc.  Người Hồi giáo tin rằng Muhammad đã nhận được kinh Quran từ thiên sứ Gabriel. Họ 

cho rằng vị thiên sứ này đã đọc cho Muhammad viết ra từng chữ, và vì thế nó đến từ thiên đàng 

và mang tính vĩnh cửu (Sura 85:21-22).      

5. Ngày tận thế - Thiên đàng và địa ngục. Sau khi chết mỗi người sẽ bị phán xét trước ngai của 

Đấng Allah. Các thiên sứ sẽ trình báo các việc làm tốt và xấu của mỗi người, và cuối cùng Allah 

sẽ đưa ra quyết định. Nếu việc tốt nhiều hơn việc xấu, người đó sẽ vào thiên đàng. Ngược lại nếu 

việc xấu nhiều hơn việc tốt, anh (chị) đó sẽ đi địa ngục. Có trường hợp ngoại lệ cho những ai hy 

sinh trong cuộc thánh chiến (jihad), người đó sẽ nhận được một vé vào thiên đàng, kèm theo 

phần thưởng là bảy mươi hai trinh nữ và bình rượu ngon (Sura 37:45-47) 

Hầu hết tín đồ Hồi giáo thuộc dòng Sunnis, họ cho rằng tôn giáo nên tách biệt với chính trị. Tuy 

nhiên phái thiểu số dòng Shiites tin rằng các thầy tế, giáo sĩ lãnh đạo Hồi giáo phải cai trị trên hệ 

thống chính quyền nhà nước.  

Năm Cột Trụ Của Hồi Giáo  

1. Shahadah: Để trở thành tín đồ Hồi giáo, người đó phải đọc thuộc lòng bài tín điều, “Không có 

Đức Chúa Trời, chỉ có Allah, và Muhammad là tiên tri của Allah.” 

2. Salat: Tín đồ Hồi giáo mỗi ngày phải hướng mặt về Mecca cầu nguyện năm lần. 

3. Sawn: Tín đồ Hồi giáo phải kiêng ăn trong suốt kỳ lễ Ramadan (tháng chín âm lịch hàng năm) 

từ lúc bình minh cho đến khi mặt trời lặn. 

4. Zakat: Tín đồ Hồi giáo phải dâng một phần mười trong tổng thu nhập của mình cho người 

nghèo.  

5. Hajj: Tín đồ Hồi giáo mà có thể lực và tài chính phải thực hiện hành hương một lần trong đời 

đến thánh địa Mecca thuộc Saudi Arabia. 

Tín đồ Hồi giáo cũng tin vào thánh chiến (jihad) mà nhiều người coi là trụ cột thứ sáu của đạo 

Hồi. Đối với những người Hồi giáo trung bình, jihad được hiểu là một cuộc đấu tranh tinh thần. 

Nhưng các chiến binh Hồi giáo biện minh rằng thánh chiến là hành động sử dụng thanh kiếm để 

bảo vệ Hồi giáo và thúc đẩy cuộc chinh phục toàn thế giới cho Hồi giáo. Họ trình bày những câu 

sau đây được trích từ kinh Quran: 

- Chiến đấu với những người không tin vào Allah cho đến khi họ thừa nhận ưu thế của Hồi giáo 

và ở trong trạng thái của sự khuất phục. (Sura 9:29) 

- Chiến đấu và bách hại những người chưa theo Hồi giáo cho đến khi không còn cuộc bách hại 

nào. Niềm tin tôn giáo chỉ để dành cho Allah, nhưng nếu họ từ bỏ thần tượng của mình, thì chắc 

chắn Allah sẽ thấy những gì họ làm. (Sura 8:40) 

- Hãy phá đổ các thần tượng ở bất cứ nơi nào anh em tìm thấy. Hãy bắt, giam giữ, vây hãm, và 

chuẩn bị cuộc phục kích dành cho những ai không theo Đấng Allah. (Sura 9:5) 



Chúng ta nhìn vào bản so sánh bên dưới giữa Muhammad và Christ (người Hồi giáo cho rằng 

Christ là một tiên tri nhưng không phải là Con Đức Chúa Trời). Bản so sánh này được tìm thấy 

trong Kinh Quran và những sự dạy dỗ khác của Hồi giáo:  

Chúa Giê-su                                                                 Muhammad 

Được sinh ra bởi người nữ đồng trinh.                      Sinh ra theo cách thông thường.  

Vô tội.                                                                        Có tội. 

Được gọi là Đấng Mê-si.                                           Không được gọi là Đấng Mê-si. 

Làm phép lạ hậu thuẫn cho lời rao giảng.                 Không làm được phép lạ nào. 

Thân thể thăng thiên trở về cùng Đức Chúa Trời.    Thân thể ở lại trong mồ. 

 

 

Như vậy theo kinh Quran và những lời dạy của Hồi Giáo, Chúa Giê-su vượt trỗi hơn 

Muhammad. 

ÁP DỤNG 

Chúa Giê-su truyền lịnh cho các môn đồ phải đi ra môn đồ hóa muôn dân (Ma-thi-ơ 28:19-20). 

Điều này có nghĩa người Hồi giáo cũng cần được nghe về Phúc âm. Mặc dù trong lịch sử, Hồi 

giáo luôn dùng bạo lực phản đối cả người theo Do Thái giáo lẫn Cơ đốc giáo. Nhưng chúng ta 

phải vươn đến cộng đồng này và nỗ lực chia sẻ Chúa Giê-su cho họ. Hãy sử dụng cách khéo léo 

các thông tin từ kinh Quaran vốn quen thuộc với người Hồi giáo và dẫn đưa họ về với Christ.  

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Châm ngôn 30:5-6; Giăng 8:24; 14:6; Công vụ 4:12; 1 Giăng 5:12-13 

86.  

Người Theo Mormon Tin Gì?  

Bạn có thể đã nhìn thấy hai người ăn mặc rất lịch sự đi xe đạp trên đường phố đến từng nhà và 

gõ cửa để rao truyền thông điệp của họ. Họ là ai? Họ là những người thuộc giáo phái Mormon.  

Tín đồ Mormons mang theo Kinh Thánh và tự giới thiệu chính họ như là những người đi theo 

Chúa Giê-su Christ. Nhưng sự thật lại khác. Họ từ chối nhiều lẽ thật chính thống trong Kinh 

Thánh như: lẽ thật về Đức Chúa Trời ba ngôi hiệp một, thần tánh của Chúa Giê-su Christ, sự 

cứu rỗi chỉ nhờ ân điển thông qua đức tin.    

Bối Cảnh của Tôn Giáo Mormons 

Joseph Smith Jr. (1805-44) sinh ra ở Sharon, Vermont. Theo các tài liệu của Mormons, vào 

năm mười bốn tuổi khi đang sống ở Palmyra, Newyork, cậu thiếu niên này cầu nguyện xin 

TRỜI bày tỏ cho mình biết hội thánh nào để gia nhập. Smith diễn tả rằng Cha và Con trong hai 



thân vị riêng biệt đã hiện ra với cậu ta. Smith được truyền bảo rằng tất cả các giáo phái đều sai 

trật, và không nên tham gia vào bất kỳ một giáo phái nào. Đây là những lời Smith diễn tả: 

“Mục tiêu của tôi là tìm hỏi Chúa để biết giáo phái nào là đúng, và tôi nên tham gia vào giáo 

phái nào. Tôi được trả lời rằng tôi không phải tham gia bất kỳ một giáo phái nào, vì tất cả 

chúng đều sai; và Chúa nói với tôi rằng tất cả tín ngưỡng của họ là một sự ghê tởm trong mắt 

của Ngài.”8 

Từ sự hiện thấy đó Smith đã bắt đầu cho sự thành lập giáo phái Mormons. Sau đó nó có tên là 

“Giáo hội các Thánh ngày sau của Chúa Giê-su Christ.” Ông được cho là đã nhận lấy những 

khải tượng từ thiên sứ Moroni về những bản khắc để in bằng vàng (những đĩa vàng) mà trong 

đó mô tả một phúc âm khác dành cho những người dân đầu tiên ở Bắc Mỹ. Những tấm bản in 

này được viết từ một người đã chết tên là Mormon. Và như thế quyển sách của Mormon được 

dịch ra từ những bản in này trở thành cuốn kinh thánh của giáo phái Mormon. Mormon được 

cho là một tiên tri người Mỹ trong thời kỳ đầu tiên của giáo phái này.9 

Khi Smith bị giết chết ở Carthage, Illinois vào năm 1844, Brigham Young trở thành người kế 

vị. Năm 1847, Brigham Young dẫn tín đồ Mormon đến thành phố Salt Lake, bang Utah, và từ 

đó thành phố này trở thành trụ sở của giáo phái Mormon. 

Tuy nhiên, những người Mormon còn lại đã đi theo con của Smith (có tên là Joseph Smith III) 

và tổ chức lại Giáo hội các Thánh ngày sau của Chúa Jesus Christ, đến năm 2001 nó được đổi 

tên thành Cộng Đồng của Christ.  

Ngày nay, giáo phái Mormon được cho là có trên mười triệu tín hữu, và khoảng 50 ngàn giáo 

sĩ.  

Niềm tin căn bản của Mormon.   

1. Giáo lý về Đức Chúa Trời: Gồm có ba thân vị riêng biệt. Ba thân vị này có chung mục đích 

nhưng không hiệp làm một trong cùng một bản thể. Đức Cha, Chúa Jesus Christ và Đức Thánh 

Linh là ba Đức Chúa Trời tách biệt. 

2. Sự kế thừa/nối tiếp của các vị thần. Một vị thần trước đây sẽ sản sinh ra vị thần kế tiếp, và 

cứ tiếp nối một chuỗi các vị thần bất tận. Ê-lô-him (Đức Chúa Cha) có một thân thể hữu hạn 

bằng xương bằng thịt đã trở thành Đức Chúa Trời. Theo cùng một cách như vậy những người 

Mormon hy vọng một ngày nào đó chính họ cũng sẽ trở nên thần linh như Đức Chúa Trời (theo 

Bruce McConkie’s Mormon Doctrine). 

3. Giáo lý về sự sáng tạo: Mormons tin rằng vũ trụ là đời đời. Sự sáng tạo không phải đến từ 

chỗ không có gì nhưng là từ những nguyên vật liệu có trước đó. 

4. Kinh Thánh: Kinh Thánh của Cơ đốc giáo không hoàn hảo và có nhiều chỗ sai lầm, không 

đáng tin cậy. 

5. Quyển sách của Mormon: là quyển sách chính xác và đúng đắn nhất so với bất kỳ một quyển 

sách nào trên thế giới. Vì vậy tín đồ Mormon tuyệt đối tin tưởng quyển sách này. Họ cho rằng 

nó chứa đựng đầy đủ Phúc âm đời đời.  



6. Giáo lý và các giao ước: Sách của Mormon chứa đựng 138 khải thị, trong đó có 133 khải thị 

là của Joseph Smith. Phần còn lại đến từ những người kế thừa. Giáo lý và các giao ước nói về 

báp-tem cho người chết, hôn nhân đời đời, đa thê, đa thần. Nó được xuất bản lần đầu tiên vào 

năm 1833 mang tựa đề “Quyển sách của các điều răn”. 

7. Các sách quí hiếm: Gồm các quyển sách của Môi-se, Áp-ra-ham, Joseph Smith và các bài 

viết về đức tin. Tín đồ Mormons cho rằng Joseph Smith đã dịch quyển sách của Áp-ra-ham 

(bằng giấy cói của người Ai-cập) vào năm 1835 sang Tiếng Anh. 

8. Giáo lý về Christ: Trên thiên đàng, Chúa Giê-su là Con đầu tiên được sinh ra bởi Đức Chúa 

Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ qua quan hệ tính dục. Ngài là anh em với Lucifer và một thân 

vị khác. Trong thế giới, Chúa Giê-su không được sinh ra bởi Đức Thánh Linh, nhưng là thông 

qua quan hệ tính dục giữa Cha với Mary. Không có sự khác biệt đáng kể giữa Chúa Giê-su và 

con người (Mormon chối bỏ thần tánh của Chúa Giê-su). 

9. Giáo lý về con người: Con người đã tồn tại với trí thông minh của mình trước khi được sinh 

ra.  

10. Các tiên tri đang sống: từ Joseph Smith đến những người kế thừa làm hội trưởng của 

Mormon. Họ được thần cảm từ Đức Chúa Trời, tiếp nhận các khải thị và ban phát ra cho mọi 

người.  

11. Tội lỗi và sự cứu rỗi: Đấng Christ cung ứng sự cứu rỗi tổng quát cho tất cả mọi người qua 

sự chết và phục sinh. Nhưng chỉ có nhờ làm việc lành thì cá nhân mới nhận được sự cứu rỗi. 

Các thầy tế lễ của Mormon thực hiện phép báp-tem để tha tội cho tín đồ.  

12. Báp-tem cho người chết: Tiến hành báp-tem qua một người đại diện được ủy nhiệm là có 

thể được cho người đã chết. Nó là cánh cửa cho người chết tới nước trời.  

13. Giáo lý về hội thánh: Joseph Smith là người nhận được khải thị từ thiên đàng. Ông nhận 

được Quyển Sách của Mormon – đây là phúc âm thật, tôn giáo thật cho mọi người. Ngoài 

Mormon ra không có hội thánh nào khác để tin cậy.  

14. Giáo lý về thời tương lai: Đấng Christ sẽ trở lại trái đất và trị vì một ngàn năm qua hai sự 

phục sinh: trước và sau một ngàn năm. Sau đó sẽ có ba cấp độ cho cõi đời đời: (1) Cho những 

ai kết ước chính thức với Mormons trong đền thờ. (2) Vương quốc trên đất dành cho những ai 

có phẩm hạnh đạo đức tốt, cũng như cho những ai không tiếp nhận Đấng Christ cho đến sau 

khi chết. (3) Vương quốc telestial là cấp độ thấp nhất dành cho những ai phạm tội, họ phải chịu 

đau khổ trước khi họ bước vào một sự vinh hiển thấp hơn hai cấp độ (1) và (2). Địa ngục cũng 

có hai cấp độ: 

- Đau khổ tạm thời: (ngục luyện tội) chịu khổ một thời gian để được vào nước trời. 

- Đau khổ thường xuyên: dành cho những đứa con của sự hư hỏng và những ai từ chối cơ hội 

thứ hai để được vào thiên đàng.  

ÁP DỤNG 



Có thể là một ngày nào đó, các giáo sĩ của Mormon sẽ gõ cửa nhà bạn. Đừng đuổi họ đi. Hãy 

giúp đỡ họ quay về với Lời Đức Chúa Trời. Họ cũng cần nghe Phúc âm của Chúa Giê-su 

Christ giống như bạn trước đây. Họ cần biết sự cứu rỗi không đến bởi việc làm nhưng bởi đức 

tin và nhờ ân điển (Ê-phê-sô 2:8-9). 

KINH THÁNH THAM KHẢO  

Châm. 13:13; 30:5-6; Ê-sai 40:8; Ma-thi-ơ 24:35; Rô-ma 4:5; Ê-phê-sô 2:8-9; Tít 3:5-6    

 

87.  

Chứng Nhân Giê-hô-va Tin Gì?  

Chứng nhân Giê-hô-va là một giáo phái rất nhiệt tình trong việc đi gõ cửa từ nhà qua nhà để truyền 

bá giáo lý của họ. Họ trích dẫn Kinh Thánh và giải thích những gì họ tin rất ấn tượng. Tuy 

nhiên niềm tin của họ tương phản với Cơ đốc giáo nhiều điểm.  

Khởi đầu của giáo phái này. 

Bắt đầu với Charles Taze Russell (1852-1916) vào năm 1870. Russell đã hợp nhất tổ chức The 

Zion's Watch Tower Tract Society vào năm 1884. Ông viết sáu tập sách được gọi là Nghiên 

Cứu Kinh Thánh. Người kế thừa của ông là Judge Jopseph E. Rutherford trở thành hội trưởng 

của giáo phái vào năm 1916. Ông này viết quyển Harp of God và mười chín quyển sách khác 

(1921-1941). Tên gọi Chứng nhân Giê-hô-va được chọn để phân biệt với một nhóm liên kết 

của Russell.  

Chứng Nhân Giê-hô-va được hợp nhất vào năm 1931, và có văn phòng chính thức tại Brooklyn, 

New York. Hội trưởng Nathan Knorr mở ra Trường Kinh Thánh Tháp Canh vào năm 1943, và 

xuất bản quyển Bản Dịch Kinh Thánh Thế Giới Mới. Vào năm 1975, nhóm mười hai người 

lãnh đạo của giáo phái này trở thành những người có thẩm quyền cao nhất của Chứng Nhân 

Giê-hô-va.  

Giáo phái này xuất bản các tạp chí Tháp Canh và Tỉnh Thức. Nền tảng của chúng được lấy từ các 

quyển sách: Các Nghiên Cứu Kinh Thánh; Sự giải thoát; Cây Đàn của Đức Chúa Trời; Trời 

Mới và Đất Mới; Tôn Giáo Đã Làm Gì Cho Nhân Loại?; Hãy để Đức Chúa Trời Là Chân Lý; 

Biện Luận từ Kinh Thánh; Tên của Bạn được Thánh Hóa; Trợ Giúp Để Hiểu Kinh Thánh; Bạn 

Có Tin Ba Ngôi Hiệp Một?; Bảo Đảm về Tất cả Mọi Điều. 

 

Niềm tin của Chứng Nhân Giê-hô-va. 

1. Niềm tin về Đức Chúa Trời: Chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất, và một thân vị duy nhất là 

Cha – còn được gọi là Giê-hô-va. Giê-hô-va có một thân thể và không hiện hữu khắp mọi nơi. 

Ngài sử dụng các thiên sứ để biết những gì đang xảy ra khắp nơi. Đức Con là một với Cha 

trong mục đích nhưng không trong bản tánh. Con là một vị thần thấp kém hơn Cha. Đức Thánh 

Linh không phải là một thân vị, nhưng là một sức mạnh lưu xuất từ Cha. Vì vậy có thể nói rằng 



niềm tin của Chứng Nhân Giê-hô-va về Đức Chúa Trời giống như ngoại giáo. Một số điểm sai 

lầm của giáo phái này được tìm thấy trong Bản dịch Kinh Thánh Thế giới Mới sau đây: 

Sáng. 1:1-2, “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất, và sức mạnh năng động của Ngài vận 

hành trên mặt nước.” Trong câu này không có cụm từ “Thần của Đức Chúa Trời”. 

Giăng 1:1, “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đúc Chúa Trời và Ngôi Lời  là một vị thần nhỏ 

hơn.” Trong cầu này họ đã bỏ đi cụm từ “Ngôi Lời Là Đức Chúa Trời” để phù hợp với niềm 

tin của họ.  

Cô-lô-se 1:15-17, “Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là vật thọ tạo đầu tiên 

trong các vật thọ tạo…” Trong câu này họ đã làm cho Chúa Giê-su trở thành vật thọ tạo.  

2. Niềm tin về Kinh Thánh: Kinh Thánh là Lời được Linh cảm của Đức Chúa Trời, tuy nhiên hầu 

hết các bản dịch Kinh Thánh đã làm cong quẹo Lời Đức Chúa Trời bằng những giáo lý ngu 

xuẩn. Chỉ có một bản dịch Kinh Thánh xứng đáng để tin cậy là bản dịch Kinh Thánh Thế giới 

Mới (1961). Tuy nhiên theo đánh giá của nhiều học giả tiếng Hy lạp (trong đó có Tiến sĩ Bruce 

Metzger được nhiều người biết đến) thì bản dịch Kinh Thánh Thế giới Mới đã dịch sai nhiều 

chỗ trong tiếng Hy-lạp.  

3. Niềm tin về Chúa Giê-su Christ: Chúa Giê-su chỉ là Con giống như thiên sứ trưởng Michael, 

ngang bằng với Michael. Johannes Gerber, tác giả quyển Giao Tiếp Với Thế Giới Linh (1932) 

tin rằng:  

- Trước khi Chúa Giê-su đến Bết-lê-hem: Giê-su và Michael là những thiên sứ trưởng – những tạo 

vật đầu tiên. 

- Trong khi Chúa Giê-su ở trên đất: Giê-su là một con người vô tội trong xác thịt – không còn là 

thiên sứ nữa. 

- Sau sự phục sinh: Chúa Giê-su trở nên một thần linh (giống như Michael) lần nữa.  

4. Niềm tin về con người: Con người được xác định qua một linh hồn và thân thể. Khi chết thì 

chấm dứt sự tồn tại. Địa ngục chỉ là một ngôi mộ. Không có chỗ cho sự đau khổ có ý thức. 

Trong sự phục sinh các tín hữu được tái tạo thành người mới.  

5. Niềm tin về sự cứu rỗi: Sự cứu rỗi nhận được qua việc làm tốt. Các tín đồ của giáo phái này phải 

thực hiện các việc công nghĩa để bảo đảm rằng tên của họ được ghi trong sách sự sống. Số 

lượng giới hạn cho 144.00 người được xức dầu vui hưởng thiên đàng, vì vậy những người còn 

lại (những chiên khác) sẽ bước vào một thiên đàng (paradise) dưới đất. 

 6. Niềm tin về hội thánh: Các hội thánh Cơ đốc chỉ là dụng cụ của các tông đồ và hình tượng của 

ma quỉ. Giáo phái này công bố rằng chỉ có 144.000 người là tiên tri đại diện cho Đức Chúa 

Trời trên đất.  

7. Niềm tin về tương lai: Đấng Christ đã bắt đầu cai trị một cách vô hình vào năm 1914. Giáo phái 

này dạy rằng thế giới sẽ đi tới cuộc chiến Armageddon, và sau đó sẽ là thời kỳ Đấng Christ cai 

trị trái đất một ngàn năm. Trong thời gian này con người được phục sinh để nhận sự cứu rỗi 



hoặc được thử thách qua một cơ hội thứ hai để nhận được sự sống. Những ai từ chối cơ hội thứ 

hai sẽ bị tiêu diệt.  

8. Niềm tin về văn hóa: Giáo phái này có quan điểm riêng về nhà cầm quyền, các kỳ lễ và thập tự 

giá. Họ dạy rằng mỗi thể chế cầm quyền đều bị ma quỉ kiểm soát. Đó là lý do khiến cho tín đồ 

của họ không chào cờ, không đi bầu, không tham gia vào chính quyền hay các hoạt động chính 

trị, không thi hành quân dịch. Họ không tổ chức sinh nhật hay các kỳ lễ vì cho rằng những điều 

đó đến từ ma quỉ. Và ai đeo thập tự giá là phạm tội, bởi vì Chúa Giê-su không chết trên thập tự 

giá nhưng trên một cây cọc gỗ thẳng đứng (Jesus did not die on the cross but on a stake).     

ÁP DỤNG 

Không giống như thần linh mà Chứng Nhân Giê-hô-va tin, Đức Chúa Trời của Kinh Thánh là Đức 

Chúa Trời toàn năng (Gióp 42:2), toàn tại (Giê-rê-mi 23:24), toàn tri (Thi. 147:4-5), yêu 

thương, nhân từ (Giê-rê-mi 31:3). Đức Chúa Trời của chúng ta tin là Chủ tể vũ trụ - ba ngôi 

bình đẳng hiệp một gồm Cha, Con và Thánh Linh (Ê-phê-sô 1:3-14). Chúa Giê-su không phải 

giống như Michael, Ngài là Đức Chúa Trời (Giăng 1:1-14; 10:30-33; Cô-lô-se 1:15; Hêb. 1:8). 

Trong lần tới, nếu giáo sĩ của Chứng Nhân Giê-hô-va gõ cửa nhà bạn, hãy dành vài phút để nói 

chuyện với họ. Hãy để Đức Thánh Linh sử dụng bạn nói ra thông điệp đích thực của Phúc âm 

cứu rỗi. Nhớ là các giáo sĩ của họ biết Kinh Thánh theo một cách sai lạc. Họ đang tin điều giả 

dối. Đó là lý do để chúng ta có thể chiếu soi ra ánh sáng thật cho họ.  

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Gióp 42:2; Thi. 147:4-5; Giê-rê-mi 23:24; 31:3; Giăng 1:1-14; 10:30-33; Cô-lô-se 1:15; Hêb. 1:8  

 

88.  

Ấn Độ Giáo Tin Gì?  

Nhiều người Mỹ nghe về Ấn độ giáo, vì phong trào thiền yoga của giáo phái này đã lan rộng 

khắp nước Mỹ. Ấn độ giáo là một tôn giáo rất xa xưa (2000-500 trước Công nguyên) xuất phát 

từ Ấn độ. Nó là một tôn giáo lớn sôi động với những lễ hội, cờ xí, đền thờ, sự thờ phượng phức 

tạp dành cho trên ba trăm triệu các vị thần.  

Có nhiều giáo phái trong Ấn độ giáo. Ấn Độ giáo tồn tại chủ yếu ở Ấn Độ và Nepal, mặc dù nó 

là tôn giáo lớn thứ ba trên thế giới. 

 

Các bản kinh chính của Ấn Độ giáo là: kinh Vệ-đà (được xem là quan trọng nhất), Upanishads, 

Mahabharata và Ramayana. Những quyển kinh này có chứa thánh ca, thần chú, triết lý, nghi lễ, 

các bài thơ và những truyền thuyết mà người Hindus đặt niềm tin vào đó. Các bản kinh khác 

được sử dụng trong Ấn Độ giáo bao gồm: kinh Bà-la-môn, những kinh điển, và Aranyakas. Kinh 

Vệ-đà đưa ra những niềm tin sau đây:  

1. Quan điểm về thần linh: thờ đa thần, được ghi nhận có 330 triệu vị thần, nó cũng có một "vị 

thần" tối cao là Brahma. Brahma là một thực thể được cho là hiện diện ở mọi phần của thực tại 



và tồn tại trong suốt cả vũ trụ. Brahma vừa vô cảm vừa không thể nhận biết được. Ấn Độ giáo 

cũng xem con người như thần thánh. Bởi vì Brahma là tất cả mọi vật. Ấn Độ giáo khẳng định 

rằng tất cả mọi người là thần thánh. Linh hồn của con người, hay bản chất của nó, là một với 

Brahman.10   

2. Quan điểm về thế giới: Chỉ có một thực tế. Tất cả là Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời là tất 

cả. Có một vũ trụ xuất hiện, nhưng trên thực tế, tất cả chỉ là một ảo tưởng, hoặc ảo giác. Thiền là 

những gì hiệp nhất ảo giác với tâm trí và vật chất, đó là khía cạnh trong một thực tế của Braman. 

"Chỉ một mình Braman - không có gì khác. Vũ trụ đa dạng nhưng nó không phải là một thực 

tế.”11  

3. Quan điểm về con người: Về bản chất, con người chỉ là sự phản chiếu của Braman. Thông qua 

thiền định một người có thể kéo chính mình tới sự thuần khiết của Braman. Có một lần, khi một 

nhà tu hành đạt đến đẳng cấp của Braman, ông tuyên bố: “Tôi là sự sống…..tôi đã đạt tới sự 

thuần khiết của Braman. Tôi giành được sự tự do khỏi bản ngã. Tôi là Braman, tôi trở nên bất tử, 

không thể tiêu diệt được và tôi đang chiếu sáng…”12 

4. Quan điểm về đạo đức: Bên trên của cái thiện và ác, một người phải hiệp nhất với Braman. 

Người đó không còn bị cản trở bởi các tạp chất tách bản thân khỏi Braman. Như vậy, các hình 

thức yoga khác nhau cũng được sử dụng để khám phá các lối đi cho vấn đề kiểm soát tâm trí, có 

tri thức đúng, nhận biết công việc, tình yêu và lòng mộ đạo.  

5. Quan điểm về số mệnh con người: Nếu một người có nghiệp (karma) tốt, khi ấy mọi điều tốt 

sẽ đến với anh ta. Còn nếu một người có nghiệp xấu, khi ấy mọi điều xấu sẽ đến. Nghiệp được 

tạo thành từ những hành vi thiện ác của con người ở kiếp trước. Nếu một người làm điều thiện 

trong kiếp nầy, thì kiếp sau sẽ được đầu thai thành người ở một đẳng cấp cao hơn và ngược lại.   

ÁP DỤNG 

Cảm tạ Đức Chúa Trời, là Cơ đốc nhân chúng ta biết rõ con đường mình đi và đức tin của chúng 

ta đặt nơi đâu. Chúng ta không cần phải lo lắng trong khi chuẩn bị bước vào miền vinh hiển với 

Chúa. Phao-lô khích lệ tất cả chúng ta, “Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng 

đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta.” (Rô-ma 8:18). 

Không có bất kỳ vòng luân hồi hay nghiệp nào chờ đợi con người vì: “Theo như đã định cho loài 

người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” (Hêb. 9:27)  

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Giăng 3:15-17; 8:32; 14:6; Công. 4:12; 17:24; 1 Côr. 15:22 

 

89.  

Người Theo Đạo Phật Tin Gì?  

Siddhartha Gautama (563-483 trước Công nguyên) là người sáng lập ra Phật giáo. Hầu hết người 

Mỹ biết đến Siddhartha Gautama là “Đức Phật” ngồi dưới gốc bồ đề trong trạng thái tĩnh lặng an 

nhiên. 



Gautamala sinh ra trong một gia đình hoàng tộc theo đạo Hindu. Sau những năm tháng sống 

trong nhung lụa, ông rời bỏ gia đình để tìm kiếm sự soi sáng (sự giác ngộ). Truyền thuyết nói 

rằng ông ta đã tìm ra sự soi sáng này đang khi ngồi tĩnh tâm dưới một cây bồ đề.  

Có hai nhánh chính của Phật giáo:   

1. Phật giáo Tiểu thừa hay còn gọi là Phật giáo Nguyên thủy, Phật giáo Nam Tông. Đây là nhánh 

Phật giáo có hệ thống kinh điển được coi là gần nhất với giáo lý nguyên thủy của đạo Phật.  

2. Phật giáo Đại thừa còn gọi là Phật giáo Bắc tông, Phật giáo Đại chúng, Phật giáo Phát triển. 

Ngoài ra còn có Phật giáo Chân ngôn, còn gọi là Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Mật tông.  

Có bốn giáo lý căn bản của Phật giáo: 

Đây có thể gọi là tất cả tinh hoa của Phật giáo nguyên thủy đã được Đức Phật thuyết pháp tại 

Benare. 

1. Khổ Thánh Đế: Đời là bể khổ. 

2. Tập Thánh Đế: Nguồn gốc sinh ra khổ là ước vọng, là thèm muốn. 

3. Diệt Thánh Đế: Vậy thì muốn hết khổ, tiêu diệt cái khổ thì phải diệt lòng ham muốn, gọi là 

diệt khổ. 

4. Đạo Thánh Đế: Con đường đưa đến diệt được khổ, dẫn đến giải thoát là con đường bát chánh 

đạo.  

Có tám phương cách tu dưỡng (Bát Chánh Đạo) trong giáo lý nhà Phật, được chia làm ba lĩnh 

vực:  

A. Sự Khôn Ngoan: (1) Quan điểm đúng.  (2) Ý định đúng. 

B. Hành vi đạo đức: (3) Phát biểu đúng.  (4) Hành động đúng. (5) Phương cách sinh kế đúng. 

C. Kỷ luật tâm trí:  (6) Nỗ lực đúng đắn.  (7)   Nhận thức đúng. (8) Suy gẫm đúng.    

Phái Thiền Phật Giáo được xem là nổi tiếng nhất của Phật giáo phương Đông. Bản chất của 

Thiền là vô thần và có thể được hiểu cả hai phương diện tiêu cực và tích cực. Về phương diện 

tiêu cực Thiền không phải là một hệ thống triết học được xây dựng trên lô-gic và lý trí. Thiền 

Phật giáo phản đối bất kỳ hình thức suy nghĩ nhị nguyên (thuyết nhị nguyên về triết học xem vật 

chất và ý thức (hay tinh thần) tạo thành hai nguồn gốc của thế giới) và không nắm giữ bất kỳ tác 

phẩm thiêng liêng nào. Trong nghĩa tích cực, thiền là cuộc sống – nó bao hàm mọi thứ trong đó 

gồm: không khí, bầu trời, núi non, cây cỏ, con người, súc vật… 

Về bản chất, thiền không dạy gì cả. Con người dạy cho chính mình khi ngồi thiền để tìm ra sự 

mặc khải. Trong thiền không có thần tượng để thờ phượng hay thực hành bất kỳ nghi lễ, rập 

khuôn truyền thống nào để đi theo. Tóm lại, Thiền Phật giáo nghĩa là sống một cuộc sống tự kỷ 

luật và khước từ những lời cầu nguyện và ước muốn cá nhân. Định mệnh cuối cùng của Phật tử 

là đạt được niết bàn (trạng thái hư vô). Sự giác ngộ phúc lạc này chỉ có thể đến nếu Phật tử có 

thể vượt qua bản ngã ham muốn bên trong và trở nên tách rời hoàn toàn khỏi sự ích kỷ. 

ÁP DỤNG 



Phái Thiền Phật giáo cho rằng thực hiện tám phương cách tu dưỡng trên đây thì có thể đạt tới sự 

giác ngộ và trải nghiệm sự bình an nội tâm. Nhưng lẽ thật từ Kinh Thánh là không có bất kỳ sự 

nỗ lực nào có thể làm cho con người thoát khỏi tội lỗi (Tít 3:5-6). Phao-lô viết, “vì mọi người 

đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23). Giê-rê-mi nói rõ 

hơn, “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?” (17:9). Ê-sai 

cũng nói, “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo 

nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.” (64:6). Vì vậy, 

cho rằng một người có thể tìm thấy sự bình an bên trong bằng nỗ lực cá nhân là sai lầm. Bản chất 

con người là phạm tội. Vì vậy chỉ nhờ Chúa Giê-su Christ mà con người mới có thể được TRỜI 

tha thứ mọi tội lỗi và tìm thấy sự bình an thật và sự sống đời đời (1 Phi-e-rơ 2:24-25). Chúa Giê-

su đã ban lời hứa: “Vì ta sống, thì các ngươi cũng sẽ sống.” (Giăng 14:19) 

KINH THÁNH THAM KHẢO  

Giê-rê-mi 17:9; Rô-ma 3:23; Ê-phê-sô 2:8-9; Tít 3:5-6; 1 Phi-e-rơ 2:24-25.    

 

90.  

Phong Trào Thời Đại Mới Tin Gì?  

Phong Trào Thời Đại Mới (The New Age Movement) là một hiện tượng trong văn hóa 

phương Tây. Đây là một hệ thống niềm tin siêu hình phổ biến đã thu hút nhiều sự chú ý 

thông qua: các nhà sản xuất phim (ví dụ như: M. Night Shyamalan), các nhóm nhạc (The 

Beatles), điện ảnh (Chiến tranh của các vì sao và Thiên thần giáng thế), các sách (Deepak 

Chopra), những người nổi tiếng (Oprah Winfrey), các bài luyện tập sức khỏe và thể lực, 

các chương trình giáo dục… Ngày hôm nay hàng triệu người Mỹ tìm kiếm chiêm tinh học, 

bói toán, xem chỉ tay, và giao tiếp với người chết như là phương cách để đem bình an vào 

cuộc sống phức tạp của họ.  

Về bản chất Thời Đại Mới là thuật ngữ chỉ về một phong trào của các tôn giáo giữ cốt lõi 

chung của phiếm thần giáo (Chúa là tất cả) và chủ nghĩa thần bí (Chúa ở trong tất cả). Nó 

đề cao thần tính và chú ý khai thác sức mạnh tiềm năng bên trong của con người. Dĩ nhiên 

là có một sự tương phản rõ ràng giữa Phong Trào Thời Đại Mới và Cơ đốc giáo.  

Thời Đại Mới cũng liên quan đến thiên văn học, thuật chiêm tinh đồng thời pha trộn với 

hình thức thần bí của các tôn giáo khác. Khi nói đến Đức Chúa Trời, những người đi theo 

Thời Đại Mới không nói về một Đức Chúa Trời siêu việt có thân vị, Đấng tạo dựng nên vũ 

trụ, nhưng đề cập đến ý thức cao hơn trong chính bản thân họ. Một người theo Thời Đại 

Mới xem bản thân chính là Đức Chúa Trời.  

Phong trào Thời Đại Mới thực ra là không mới. Nó là ham muốn của con người trong thời 

xa xưa muốn trở nên thần linh qua những phương pháp tu luyện khác nhau.  

Phong Trào Thời Đại Mới rất đa dạng. Có một niềm tin không tưởng giữa vòng những 

người đi theo là phong trào này sẽ phát triển để đi đến chỗ chấm dứt chiến tranh, bệnh tật, 

đói nghèo và ô nhiễm trên toàn thế giới.  



 

Sau đây là những niềm tin tổng quát của Phong Trào Thời Đại Mới:  

1. Đức Chúa Trời không liên quan đến riêng ai. Đức Chúa Trời là một sự sống kỳ bí mà 

nâng đỡ tất cả các loại sự sống khác. 

2. Chỉ có một lẽ thật tuyệt đối, và mọi người đều là lẽ thật. Phong trào này tin rằng tất cả là 

một và một là tất cả (nhất nguyên luận). Lịch sử không phải là câu chuyện sa ngã vào tội 

lỗi của con người và sự phục hồi bởi ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đó là sự sa ngã 

của nhân loại vào sự ngu dốt và thăng lên dần bằng sự khai sáng.  

3. Con người là Đức Chúa Trời: Con người là một đặc thù của Đức Chúa Trời. Thiên 

nhiên, vũ trụ là một với Đức Chúa Trời. Về bản chất, con người là thần linh của chính 

mình. Theo tín lý này tất cả các chủ thể tồn tại đều là thần linh (phiếm thần thuyết). Phong 

trào này giống như một tôn giáo giả mạo lôi cuốn cảm xúc của mọi người, dẫn họ tới chỗ 

nghĩ rằng họ là Đức Chúa Trời và có thể nâng cao cuộc sống qua chính bản thân. 

4. Sự đầu thai: Nhiều nhóm của Phong Trào Thời Đại Mới tin vào nghiệp chướng và luân 

hồi vốn bắt nguồn từ Ấn giáo và Phật giáo.  

5. Thiền định: đây là phương thức mà Thời Đại Mới mới sử dụng để trở về với cội nguồn 

của sự sống. Có một vài điểm khác biệt giữa yoga với phương thức này. Phương thức của 

Thời Đại Mới là thiền định kết hợp với tập trung tư tưởng cao độ để tìm kiếm sự bình an 

nội tâm và nói ra sự hướng dẫn từ các linh giả dối. Các tín đồ Thời Đại Mới cũng liên hệ 

với thế giới tối tăm. Họ gọi một kẻ cầu hồn là "nhà thông linh" và một tà linh là "linh 

hướng dẫn". 

6. Một số nhóm Thời Đại Mới tin rằng các phân tử trong đồ pha-lê và một số các viên đá 

được sắp xếp theo một cách đặc biệt có thể phát ra năng lượng để chữa bệnh. Bằng cách sử 

dụng các kỹ thuật như: bói bài, bảng chữ Ouija xin thẻ thánh và các kỹ thuật siêu hình 

khác, họ cũng tin rằng tương lai có thể dự đoán trước. Rõ ràng Thời Đại Mới liên quan đến 

những phương cách mà Satan thường sử dụng. 

 

Nhìn chung những quan điểm của Thời Đại Mới cũng đi ngược lại với giáo dục truyền 

thống và chủ nghĩa nhân văn thế tục.   

ÁP DỤNG 

Phong Trào Thời Đại Mới dạy rằng tất cả các tôn giáo đều đúng, và lẽ thật là những gì bạn 

tin theo. Dĩ nhiên một quan điểm như vậy trái ngược với Cơ đốc giáo (xem câu hỏi 2 Lẽ 

thật Của Ai Là Chính Xác? và câu hỏi 84 Tất Cả Các Tôn Giáo Đều Đúng?). Thật không 

may là hàng triệu người đang sống trong sự lừa dối này. 

Bạn có muốn tìm hiểu thêm về phong trào này? Chúng tôi giúp bạn tham khảo các tài liệu 

liên quan được liệt kê dưới đây. Cơ đốc nhân phải đứng vững trong lẽ thật của Đức Chúa 

Trời để chống lại các lý thuyết sai lầm của Phong Trào Thời Đại Mới. 

KINH THÁNH THAM KHẢO 



Xuất. 3:14; Ha-ba-cúc 1:13; Rô-ma 5:12; 6:23; Ê-phê-sô 2:8-9 

Các Sách Tham Khảo:  

Apologetics in the New Age, by Norman L. Geisler 

The New Age Movement, by Ron Rhodes 

Unmasking the New Age, by Douglas Groothuis  

 

Phần 12. Các Câu Hỏi Về Gia Đình. 

91.  

Vì Sao Nhiều Đôi Vợ Chồng Cơ Đốc Kết Thúc Trong Ly Dị?  

Tôi ngồi đối diện với một cặp vợ chồng sinh hoạt trong hội thánh. Tôi nhớ là đã gặp họ trước đây 

và không nghĩ rằng hôn nhân của họ có vấn đề. Tôi đã hơi mất cảnh giác khi họ chia sẻ những 

vấn đề hôn nhân với tôi. Trước đó tôi nghĩ họ muốn có thêm lời tư vấn để sống yêu thương hòa 

hợp trong Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng không phải vậy, họ không muốn tìm ra lối đi thích hợp 

để cứu vãn hôn nhân đang rạn nứt. Họ muốn ly dị.  

Tại sao có nhiều đôi vợ chồng phải đưa nhau ra tòa ly dị?  

Các nguyên nhân sau đây có thể làm cho gia đình Cơ đốc tan vỡ và rồi đi đến kết thúc trong ly 

dị: 

- Vợ chồng không còn tôn cao và giữ lời Đức Chúa Trời trong đời sống hôn nhân. 

Những năm đầu tiên dường như họ rất mạnh mẽ trong Lời Chúa, nhưng rồi sau đó 

tình trạng thuộc linh sa sút và rồi đi tới sự kết thúc hôn nhân – là điều mà Đức 

Chúa Trời không muốn.  

- Hai người trở nên cay đắng và không còn tha thứ cho nhau như trước đây. Những  

lỗi lầm của người này trở nên những núi lớn mà người kia không thể vượt qua. 

- Tình trạng hôn nhân trở nên đáng báo động khi cả vợ và chồng không thể chứng 

tỏ là họ đang hạnh phúc ở dưới sự ban phước của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên họ 

cũng không thể tiếp tục giả vờ với mọi người khi làm ra vẻ là mình đang được 

Chúa ban phước và mọi thứ đều ổn.   

- Trong mọi cuộc hôn nhân tan vỡ, vợ chồng bị bệnh và mệt mỏi. Họ đánh mất hy 

vọng cho hôn nhân khi tất cả những gì họ nhìn thấy và cảm nhận là những khác 

biệt không thể hòa giải. Cố gắng duy trì một mối quan hệ tích cực ở giữa một 

cuộc khủng hoảng hôn nhân là hầu như không thể.  

Chúng ta có thể cùng ngồi xuống và thảo luận về: những sự ràng buộc khác nhau trong hôn 

nhân, các số liệu thống kê gia tăng về sự không chung thủy, hoặc các cặp vợ chồng sống 



chung trước hôn nhân. Và rồi nhiều Cơ đốc nhân kết thúc hôn nhân trong việc ly dị bởi vì họ 

đã không áp dụng các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời cho hôn nhân của mình.  

Sự thiếu hiểu biết các bài học trong hôn nhân sẽ dẫn đến ly dị, nhưng nếu biết áp dụng các 

giải pháp của Đức Chúa Trời cho hôn nhân sẽ tạo nên đời sống gia đình bền vững.  

ÁP DỤNG 

Hôn nhân không chỉ là nhu cầu về sống chung; nó phản ánh và đại diện cho tình yêu mà 

Đấng Christ phó thân vì Cô Dâu của Ngài. Nó là một bức tranh xinh đẹp về tình yêu, sự hy 

sinh và ân điển của Chúa Giê-su Christ. Vì vậy hôn nhân Cơ đốc phải trở thành một bức 

tranh minh họa về sự thương xót và cứu chuộc tuyệt vời của Đức Chúa Trời. 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Sáng. 2:20-24; Truyền đạo 4:12; Ê-phê-sô 5:21-33; Cô-lô-se 3:18-21; Hêb. 13:4; 1 Phi-e-rơ 

3:1-8; 

92.  

  Làm Thế Nào Để Xây Dựng Cuộc Sống Hôn Nhân Phước Hạnh? 

Tôi (Norm) và Barbara đã kết hôn gần sáu mươi năm. Chúng tôi đặt Đức Chúa Trời lên vị trí đầu 

tiên cho những quyết định hay lựa chọn trong đời sống. Trong lần hẹn hò đầu tiên với Barbara 

tôi cầu nguyện xin ý chỉ của Ngài cho câu chuyện hôn nhân của tôi. Barbara hơi giật mình vì sự 

thẳng thắn của lời cầu nguyện đó, nhưng tôi rất nghiêm túc. Bây giờ sau hơn nửa thế kỷ, chúng 

tôi đã có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với sáu đứa con, mười lăm đứa cháu và ba đứa chắt. 

Tất cả chúng nó đều hầu việc Đức Chúa Trời.  

Có nhiều điều mà tôi có thể nói về chủ đề này. Trả lời cho câu hỏi trên tôi xin nêu ra ba yếu tố 

chính dẫn đến một cuộc sống hôn nhân Cơ đốc tốt đẹp.  

1. Hãy lập một giao ước với Đức Chúa Trời nếu bạn muốn có một đời sống hôn nhân phước 

hạnh. Phao-lô dạy, “Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.” (Ê-phê-sô 5:21). Chồng và 

vợ chia sẻ tình yêu với nhau, tuy nhiên hai người cần chia sẻ tình yêu và lòng tôn kính của họ 

hướng về Đức Chúa Trời lớn hơn tình yêu của họ dành cho nhau. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời 

ban cho người nam và nữ trở nên hiệp nhất trong xác thịt – là một điều huyền nhiệm trong hôn 

nhân. “Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một 

thịt.” (Sáng. 2:24). Khi Đức Chúa Trời là Chủ trong hôn nhân (Ngài kiểm soát, cân bằng điều 

khiển hôn nhân của bạn), nó sẽ không dễ dàng bị đổ vỡ (Truyền đạo 4:12). Chính vì thế Chúa 

Giê-su dạy: “Vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không 

nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp!” (Ma-thi-ơ 19:6).  

2. Tình bạn chân thành được chia sẻ và vun đắp giữa vợ và chồng. Đây là ý thức trách nhiệm 

chung của hai người. Vì thế vợ chồng phải hướng tới mục tiêu xây dựng và nuôi dưỡng một tình 

bạn tốt nhất có thể. Họ phải dành thời gian cho nhau, cảm thông và cùng chia sẻ những phước 

hạnh, vui buồn.  



Sách Châm ngôn dạy: “Lời vô độ đâm xoi khác nào gươm. Nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn là 

thuốc hay.” (12:18). Hãy nghĩ về những lời nói mà chồng hay vợ có thể làm tổn thương hoặc hủy 

diệt tinh thần của người phối ngẫu. Nói với nhau là cả một bài học lớn. Lời nói có thể đem đến 

sự chữa lành, nhưng nếu không khéo nó sẽ gieo rắc sự hủy diệt đến hôn nhân. Nói lời gì và nói 

như thế nào để duy trì và cải thiện mối quan hệ vợ chồng trở nên tốt hơn? Phao-lô viết: “Chớ có 

một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và 

có ích lợi cho kẻ nghe đến.” (Ê-phê-sô 4:29). 

Một cuộc sống hôn nhân phước hạnh sẽ không thiếu vắng Tiếng cười và niềm vui. “Lòng vui 

mừng vốn một phương thuốc hay. Còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo.” (Châm ngôn 17:22) 

3. Yếu tố thứ ba cần thiết cho cuộc sống hôn nhân tốt đẹp là cam kết giữ sự chung thủy và theo 

đuổi đời sống thuần khiết. Hầu như bất kỳ cặp đôi nào cũng trải qua những thăng trầm trong hôn 

nhân. Nhưng Đức Chúa Trời kêu gọi họ duy trì lời hứa nguyện trong buổi lễ hôn phối, và Ngài 

ban cho họ lời hứa vượt thắng hơn những thử thách, cám dỗ: “Những sự cám dỗ đến cho anh em, 

chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị 

cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có 

thể chịu được.” (1 Côr. 10:13) 

Chìa khóa để duy trì cam kết là sẵn sàng thay đổi theo hướng tích cực. Sự thật chân thành là mỗi 

cặp vợ chồng đều mong muốn có một sự thay đổi nào đó, không chỉ trong hôn nhân mà còn ở 

người phối ngẫu của mình. Một số điều xấu xa như: tính vị kỷ, tham lam, tự yêu mình… cần 

được loại bỏ giữa hai vợ chồng. Phao-lô dạy: “Hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ 

giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình 

tượng.” (Cô-lô-se 3:5). Hãy chủ động thay đổi trước khi đòi hỏi người phối ngẫu của mình thay 

đổi. Thực ra, một người có thay đổi được hay không lại không tùy thuộc vào ý muốn của người 

khác. Người đó phải cậy ân điển Chúa quyết định tự thay đổi.  

Các Yếu Tố Giữ Sự Cam Kết Giữa Vợ Chồng: 

a. Dành thì giờ cầu nguyện và suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày. 

b. Cầu thay cho người phối ngẫu và các thành viên khác trong gia đình mỗi ngày.  

c. Chủ tâm tìm kiếm ý muốn Chúa trong sự cầu nguyện chung với nhau. 

d. Thảo luận và đi đến thống nhất chung trong các kế hoạch. 

e. Biểu hiện cảm xúc của bạn cách rõ ràng. Không có những mờ ám giữa hai người. 

f. Hãy chứng tỏ là một người biết lắng nghe.  

g. Đối xử với các thành viên khác trong gia đình theo cách mà bạn muốn được đối đãi.  

h. Phục vụ người khác. 

k. Luôn luôn tha thứ. 

i. Xây dựng và giữ những kỷ niệm vui vẻ tốt đẹp 



ÁP DỤNG 

Không tìm kiếm chiến thắng trong các cuộc tranh luận giữa hai vợ chồng. Thay vì vậy hãy áp 

dụng lời dạy của Phao-lô: “Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải 

chăm về lợi kẻ khác nữa.” (Phi-líp 2:4). Một câu Kinh Thánh khác trong Cựu Ước được viết để 

nhắc nhở người chồng: “Trọn các ngày của đời hư không ngươi, mà Đức Chúa Trời ban cho 

ngươi dưới mặt trời, hãy ở vui vẻ cùng vợ mình yêu dấu; vì đó là phần của ngươi trong đời nầy, 

và là điều ngươi được bởi công lao mình làm ở dưới mặt trời.” (Truyền đạo 9:9) 

Nhưng ghi chú tiếp theo đây có thể giúp đỡ bạn xây dựng cuộc sống hôn nhân phước hạnh:  

1. Người nam và nữ được kết hiệp làm một (Sáng. 2:22-24) 

2. Chồng và vợ được Đức Chúa Trời kết hiệp, không nên phân rẽ nhau (Ma-thi-ơ 19:4-6) 

3. Hôn nhân phải được tôn trọng, không được làm cho ô uế (Hêb. 13:4).   

4. Cả chồng và vợ phải kính sợ Chúa và thuận phục lẫn nhau (Ê-phê-sô 5:21), hoàn thành trách 

nhiệm hôn nhân trong tình yêu của Christ (1 Côr. 7:1-16; 1 Côr. 13) 

5. Người vợ thuận phục chồng, tôn trọng chồng trong Christ (Ê-phê-sô 5:22-24; Cô-lô-se 3:18) 

6. Chồng yêu vợ giống như Christ yêu Hội thánh (Ê-phê-sô 5: 25-33; 1 Phi-e-rơ 3:7) 

7. Chồng vui hưởng tình yêu với vợ (Châm ngôn 5:18-19)   

8. Vợ được chồng tôn trọng và yêu thương (Châm. 12:4; 18:22; 31:10-31) 

9. Người vợ trở nên khôn ngoan và tài Đức (Châm. 19:14; 31:10-31) 

10. Loại bỏ những cay đắng, giận hờn, tính xác thịt ra khỏi hôn nhân. Vợ và chồng luôn tử tế, 

thông cảm, tha thứ, dung chịu lẫn nhau (Ê-phê-sô 4:29-32; Rô-ma 12:9-21) 
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Sáng. 2:22-24; Châm. 5:18-19; 12:4; 18:22; Rô-ma 12:9-21; Ê-phê-sô 5:25-33; 1 Phi-e-rơ 3:7 

93.  

Làm Thế Nào Chúng Ta Có Thể Xây Dựng Hạnh Phúc Trong Một Gia Đình Pha Trộn?  

Gia đình pha trộn ở đây được hiểu là: những gia đình đã trải qua ly hôn rồi tái hôn, hoặc là 

những gia đình mà người chồng hay người vợ bằng lòng kết hôn thêm lần nữa sau khi người 

phối ngẫu qua đời.  

Trong thời đại của công nghệ thông tin toàn cầu, ngày càng có nhiều gia đình trải qua ly hôn rồi 

tái hôn. Đây là một vấn đề lớn của xã hội. Một số gia đình sau một lần tan vỡ thường có khuynh 

hướng cố gắng duy trì cuộc hôn nhân lần thứ hai.  



Rõ ràng là có một thách thức lớn cho những đứa trẻ trong những gia đình pha trộn. Làm thế nào 

để chúng có thể lớn lên khỏe mạnh cả về tinh thần, niềm tin và học vấn là điều không hề dễ 

dàng. Khi bạn đã đi qua một số vụ ly dị, thì sự khác biệt về nhận thức, quan điểm, cách sử dụng 

thời gian, tiền bạc, thói quen và nơi chốn du lịch, chưa kể đến sự khác biệt về ý kiến và phương 

pháp nuôi dạy con cái  của chồng và vợ là điều hiển nhiên. Không có gì ngạc nhiên khi các gia 

đình pha trộn này phải trải qua những thời gian cực kỳ khó khăn.  

Tôi là Jason đã lớn lên trong một gia đình pha trộn. Amy, mẹ tôi đã ra đi trong một tai nạn giao 

thông khi bà ở tuổi ba mươi sáu. Lúc đó tôi mười lăm tuổi. Cha tôi trở thành gà trống nuôi bốn 

đứa con trai. Không bao lâu sau đó ông tái hôn.  

Hoàn cảnh gia đình chúng tôi thay đổi từ những biến cố đó. Điều rất may là chúng tôi lần lượt ra 

khỏi ngôi nhà của cha mẹ để sống tự lập, vì vậy chúng tôi đã không phải chia sẻ phòng ngủ với 

các con của người mẹ kế hay chờ đợi để sử dụng nhà vệ sinh khi có người vào bên trong. Nhưng 

đã có rất nhiều kỳ lễ không thể quên khi mọi người tụ họp lại trong một sinh hoạt chung – mọi 

người cố gắng hòa hợp, nhưng quả thật điều này rất khó khăn (đó là điển hình với các gia đình 

pha trộn). Mặc dù gia đình tôi chắc chắn đã có những sự bất mãn và trải qua những bữa ăn tối, 

sinh nhật, ngày lễ không có gì vui vẻ. Tuy nhiên cuối cùng chúng tôi bỏ qua những khác biệt và 

đồng ý với nhau về một số điều căn bản.  

Do đó, những kinh nghiệm trong gia đình đã rất hiệu quả trong chức vụ của tôi. Hầu hết mọi 

người mà được tôi khuyên bảo hay tư vấn trong hội thánh đều đến từ những gia đình pha trộn. 

Tôi đã nghe khá nhiều các câu chuyện của những gia đình này. Trong tất cả những câu chuyện 

ấy nổi lên một câu hỏi then chốt: Làm thế nào chúng ta có thể xây dựng hạnh phúc trong một gia 

đình pha trộn?  

Sự thật là hầu hết các đôi vợ chồng đã ly dị và những ông cha dượng hay mẹ kế đều muốn hòa 

bình trong gia đình pha trộn. Các con cái của họ cũng vậy.  

Trẻ em xuất thân trong những gia đình mà cha mẹ chúng đã ly dị thường rất yếu ớt trước cuộc 

đời, chúng đánh mất cảm giác an toàn, sự ổn định và tin tưởng nơi người khác.  

Do không gian hạn chế tính nhạy cảm của vấn đề này. Chúng tôi muốn khích lệ bạn nghiên cứu 

sâu hơn những gợi ý bên dưới đây mà trải qua năm tháng đã chứng tỏ là hiệu quả. Có nhiều 

phương cách khéo léo để giúp đỡ con cái chúng ta có thể lớn lên cách lành mạnh, duy trì được 

nếp sống đạo trong những gia đình pha trộn. 

1. Hầu hết các gia đình pha trộn là hậu quả của hành động ly dị. Vì vậy những ai đã kết hôn lần 

hai tránh lặp lại vết xe đổ của lần ly dị trước.  

2. Những ông cha dượng và những bà mẹ kế cần tìm kiếm các phương cách khéo léo, khôn 

ngoan để thu phục tình cảm của những đứa trẻ mà không do mình sinh ra. Sẽ là thiếu khôn ngoan 

cho những ông cha dượng hay mẹ kế giành lấy vai trò quyết định tối hậu trong gia đình mà thực 

ra họ không có.   



3. Hãy nói với những đứa trẻ mà bạn không sinh ra chúng: “Tôi không phải là cha/mẹ của em 

nhưng tôi muốn được trở thành người bạn của em. Nếu em cần tôi, tôi sẽ ở bên cạnh em bất cứ 

lúc nào.”  

4. Cha dượng hay mẹ kế cần chứng tỏ chính mình đầy kiên nhẫn và biết cách yêu thương con trẻ 

của người khác. 

5. Cha dượng hay mẹ kế phải dành sự tôn trọng cho cha mẹ đẻ của con trẻ khi phải đưa ra những 

quyết định cá nhân liên quan tới đứa trẻ.  

6. Cả cha mẹ đẻ và cha dượng / mẹ kế phải cùng làm việc với nhau trong một quan điểm thống 

nhất để nuôi dạy con trẻ lớn lên cách lành mạnh. 

7. Cha mẹ kế sẽ không bao giờ làm trọng tài đứng giữa cha mẹ ruột và con cái của họ, trừ phi 

được yêu cầu phải làm như thế hay con trẻ đang ở trong tình trạng nguy hiểm.  

8. Cha mẹ kế thường có khuynh hướng sử dụng uy quyền trên con trẻ quá sớm. Điều này thực sự 

không tốt. Vì vậy cha mẹ ruột phải thảo luận cùng người phối ngẫu của mình để giúp đỡ nhau 

hoàn thành vai trò làm cha mẹ, đồng thời khiến cho con trẻ nhận ra tình thương của cha mẹ kế 

đối với chúng.  

9. Hãy trở nên một chiếc cầu nối kết các khoảng trống từ cuộc ly dị trước hoặc từ một biến cố 

đau thương nào đó khiến người phối ngẫu trước đây phải qua đời. Không nên làm bất cứ điều gì 

khiến cho gia đình pha trộn phải bị chia cắt thêm lần nữa. Rủi ro này rất thường xảy ra khi các 

cha mẹ trong gia đình tranh cãi với nhau về cách nuôi dạy con trẻ.   

10. Phải dành thời gian ở với nhau để tìm kiếm sự hiệp một trong gia đình. Điều này sẽ giúp cho 

các thành viên trong gia đình dễ hòa đồng với người khác và tránh đi tình trạng sống “ốc đảo biệt 

lập.” 

11. Cha mẹ kế phải tạo một bầu không khí vui vẻ với những Tiếng cười trong sáng cho các con 

trẻ. Điều này sẽ làm cho con cái khỏi bị trầm cảm. Nên ưu tiên cho điều này. Không có yếu tố 

nào có thể thay thế cho một môi trường vui vẻ dễ chịu.  
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Thi thiên 127:1; Rô-ma 12:1; 1 Côr. 13; Ê-phê-sô 4:32; 6:1-4; 1 Ti-mô-thê 3:4; 5:8; Tít 2:3-5.   

94.  

 Làm Thế Nào Tôi Có Thể Huấn Luyện Con Cái Theo Đường Lối Của Đức Chúa Trời?  

Bạn có bao giờ được giao cho một công việc, nhưng bạn lại không biết cách nào để thực hiện 

công việc đó? Đây cũng là điều mà nhiều người làm cha mẹ cảm thấy khi họ phải huấn luyện 

dạy dỗ con cái của mình.  

Đây là mạng lệnh rõ ràng từ Kinh Thánh dành cho những người làm cha mẹ: “Hãy dạy cho trẻ 

thơ con đường nó phải theo. Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.” (Châm 22:6) 



Tuy nhiên làm thế nào để “dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo” là một thách thức cho chúng 

ta? Chúng ta sẽ đi vào một hiệu sách, mua các quyển sách dạy về nghệ thật làm cha mẹ rồi học 

theo đó?  

Điều đầu tiên chúng ta cần phải thấy là Đức Chúa Trời đang kiểm soát mọi sự. Gia đình hay con 

cái là những tặng phẩm đến từ Đức Chúa Trời. Ngài giao phó vào tay bạn một số con cái để nuôi 

dưỡng chúng trong đường lối của Ngài.  

Chúng ta nghiên cứu cụm từ “dạy cho trẻ thơ” hay còn được dịch là “huấn luyện trẻ thơ”. Trước 

hết từ này mang ý nghĩa: cống hiến, chỉ dẫn, thánh hóa trẻ thơ.  

Từ Hê-bơ-rơ được dịch là “dạy cho trẻ thơ” trong Châm ngôn 22:6 có một ý nghĩa phong phú 

bao gồm việc bắt đầu giảng dạy, nuôi dưỡng ước muốn, và củng cố những thói quen và sở thích 

tốt cho con trẻ. Do đó, vai trò của cha mẹ là nuôi dưỡng một ham muốn trong con trẻ để chúng 

sống đúng và hướng dẫn chúng dựa trên ham muốn tự nhiên và ân tứ đặc biệt Chúa ban cho  

chúng. Mục tiêu của cha mẹ không phải là kiềm chế, nhưng là phát triển nhân cách và những khả 

năng đặc biệt của con trẻ.  

Năm chìa khóa sau đây có thể giúp đỡ những người làm cha mẹ huấn luyện con cái. 

 1. Dạy Kinh Thánh cho con cái từ khi chúng còn thơ ấu. “Từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh 

thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi Đức tin trong Đức Chúa Giê-su Christ.” 

(2 Ti-mô-thê 3:15). Vợ chồng chúng tôi thường xuyên đọc các truyện tích Kinh Thánh vào mỗi 

đêm cho con trẻ của chúng tôi và sau đó đọc một chương Kinh Thánh cho những đứa lớn hơn. 

Bây giờ khi đã trở thành ông bà nội ngoại, chúng tôi cảm nhận được phước hạnh và niềm vui khi 

nhìn thấy các con tôi cũng làm điều tương tự với con cái của chúng.  

2. Kỷ luật, khuyên bảo con cái trong danh Chúa. “Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái 

mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.” (Ê-phê-sô 

6:4).  Vợ chồng chúng tôi luôn bảo đảm phải thận trọng không xử lý con cái trong cơn nóng 

giận. Khéo léo trong sự sửa phạt để con cái nhận ra bài học của chúng – điều này sẽ làm cho 

chúng ta không thất vọng về chúng.  

3. Thực hiện nếp sống đạo, bày tỏ ra Lời Chúa cho con cái mỗi ngày. “Chỉ hãy giữ lấy ngươi, lo 

canh cẩn thận linh hồn mình, e ngươi quên những điều mà mắt mình đã thấy, hầu cho chẳng một 

ngày nào của đời ngươi những điều đó lìa khỏi lòng ngươi: phải dạy cho các con và cháu ngươi.” 

(Phục truyền 4:9). Cha mẹ phải là những mô hình mẫu về đức tin và nếp sống đạo tin kính cho 

con cháu của mình, tránh xa thói đạo đức giả (Rô-ma 12:9-21; Ga-la-ti 6:3). Chúng tôi được 

khích lệ khi các con nói về cha mẹ của chúng: “Cám ơn cha mẹ đã làm gương tốt cho chúng con 

trong nếp sống tin kính.” 

4. Bắt lấy các cơ hội để dạy cho con cái mạng lệnh của Đức Chúa Trời. “Khá ân cần dạy dỗ điều 

đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, 

hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy.” (Phục. 6:7). Nói chuyện với con cái về Đức Chúa Trời 

là một điều tự nhiên và bình thường trong sinh hoạt gia đình. Vì vậy đừng bao giờ cho rằng bạn 

quá bận rộn với công việc mưu sinh đến nỗi không còn thì giờ trò chuyện với con cái về các vấn 

đề thuộc linh. 



5. Chuẩn bị cho thế hệ tiếp theo tin cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời. “Hầu cho dòng dõi 

hậu lai, tức là con cái sẽ sanh, được biết những điều đó. 

Rồi phiên chúng nó truyền lại cho con cháu mình; 
 Hầu cho chúng nó để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, 

Không hề quên các công việc Ngài. 

Song gìn giữ các điều răn của Ngài.” (Thi thiên 78:6-7)  

Đây là phước hạnh mà các bậc cha mẹ khi đã hoàn thành mục tiêu tối hậu của Đức Chúa Trời 

dành cho: “Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa.” (3 

Giăng 1:4) 
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Nuôi dưỡng con cái trong đường lối Chúa không phải là điều dễ dàng. Không có bất kỳ sự bảo 

đảm nào cho con cái chúng ta sẽ đi theo Lời của Chúa. Châm ngôn 22:6, “Hãy dạy cho trẻ thơ 

con đường nó phải theo. Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.” không phải là một lời 

hứa phổ thông nhưng là một mạng lệnh tổng quát. Đức Chúa Trời là Người Cha thiên thượng 

hoàn hảo. Ngài đã sáng tạo nên các thiên sứ và cho họ ở trên thiên đàng, tuy nhiên một phần ba 

các thiên sứ đã chống lại Đức Chúa Trời và không bao giờ quay trở về đầu phục Ngài (Khải. 

12:3-4). Chắc chắn Đức Chúa Trời không chịu trách nhiệm về tội lỗi của các thiên sứ. Đức Chúa 

Trời biết con người chúng ta cũng có thể giống như các thiên sứ phản loạn. Tuy nhiên mỗi chúng 

ta phải chịu trách nhiệm trong việc nuôi dưỡng con cái mình theo ánh sáng của Lời Chúa (Ê-phê-

sô 6:4). Các bài nghiên cứu và khảo sát cho thấy rằng khi điều này được thực hiện một cách 

trung tín trong tình yêu, sẽ có một tỷ lệ rất cao các trẻ em trở thành những người trưởng thành 

bước theo Chúa.   

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Phục truyền 6:5-9; Thi thiên 78:6-7; Châm ngôn 22:6; Ê-phê-sô 6:4. 

95.  

Tại Sao Có Nhiều Người Trưởng Thành Trẻ Trong Thế Kỷ 21 Từ Bỏ Đức Tin?  

 

Giải thích từ “Người Trưởng Thành Trẻ Trong Thế Kỷ 21”. Từ Anh ngữ là millennial: a person 

reaching young adulthood in the early 21st century (một người đạt đến tuổi trưởng thành trẻ vào 

đầu thế kỷ 21)  

“Tại sao em rơi vào tình trạng này?” Tôi (Jason) nhìn về phía em chờ đợi một câu trả lời. Em 

nhún vai, ngồi co ro trong ghế bành yên lặng. 

Nhiều người trưởng thành trẻ từ bỏ đức tin Cơ đốc, vì cha mẹ của các em xảy ra xung đột 

nghiêm trọng. Các em rơi vào tình trạng bối rối, chúng không còn tin cậy nơi cha mẹ nữa và thế 

là xa rời nhà thờ và từ bỏ đức tin.  

“Em có thấy rằng cha mẹ của em sống nếp sống đạo Cơ đốc?” Tôi hỏi câu thứ hai. 

“Ông đang trêu chọc tôi đấy à? Họ là những người đạo đức giả nhất mà tôi từng biết.”  



Cả hai người chúng tôi cùng yên lặng. Một khoảng yên lặng đáng sợ.  

Tôi biết cha mẹ của em, họ đã đi nhà thờ suốt nhiều năm. Tuy nhiên những ngày còn lại trong 

tuần họ sống một cuộc sống khác – họ không bày tỏ đức tin và những hành động theo Kinh 

Thánh. Vì vậy con cái của họ không từ bỏ đức tin mới là chuyện lạ. Cậu thanh niên đang ngồi 

trước mặt tôi bây giờ sống trác táng với sex và ma túy.  

Điều gì đang xảy ra cho các con em trưởng thành trẻ của chúng ta? Tại sao các em quay lưng với 

niềm tin Cơ đốc?  Tôi nghĩ rằng có bảy yếu tố sau đây góp phần trả lời cho câu hỏi này: 

1. Rất nhiều người được xem là trưởng thành trẻ trong thế kỷ 21 (tuổi từ mười tám đến hai mươi 

chín) tuyên bố là trở thành Cơ đốc nhân không có nghĩa sẽ được biến đổi thực sự. Những lời cầu 

nguyện trong Trường Chúa nhật mà các hội thánh và những cuộc phục hưng hướng dẫn người ta 

đọc thuộc lòng thì không bảo đảm cho sự cứu rỗi. Nhiều người trưởng thành trẻ không thực sự đi 

đến chỗ tin nhận Chúa Giê-su (Công vụ 16:31), ăn năn tội lỗi mình và dâng nộp đời sống cho 

Đức Chúa Trời (Công vụ 3:19; 8:22) 

2. Nhiều bậc làm cha mẹ đã không sống theo Kinh Thánh để bày tỏ đức tin của mình. Họ cũng 

không nuôi dạy con cái đi theo ánh sáng của Lời Chúa (Ê-phê-sô 6:4). Kết quả là có nhiều người 

trưởng thành trẻ đi theo chủ nghĩa thực dụng hoặc chủ nghĩa hợp pháp hơn là theo đường lối của 

Đức Chúa Trời. Văn hóa con người nhấn mạnh đến các hành vi tốt thay vì vâng phục Lời Đức 

Chúa Trời. Điều này khiến cho nhiều người trưởng thành trẻ đã nổi loạn và rồi thất bại trong đời 

sống tin kính. 

3. Thế hệ trẻ nghi ngờ về chính chân thực của Kinh Thánh, họ dễ dàng đi theo các quan điểm 

phản đối Cơ đốc giáo. Một số người nghĩ rằng thế hệ trẻ đã từng đi nhà thờ với cha mẹ chúng sẽ 

có một đức tin vào Đức Chúa Trời cách mạnh mẽ. Nhưng sự thật không phải như vậy. Khi được 

hỏi về điều này, những người trưởng thành trẻ trả lời rằng họ không bao giờ cảm thấy có thể bày 

tỏ sự nghi ngờ và quan tâm của họ về Cơ đốc giáo ở gia đình hay tại nhà thờ. Điều này gây ra 

một mức độ hoài nghi phát triển trong tâm trí của giới trẻ và làm nghẹt ngòi bất kỳ gốc rễ của 

đức tin nào còn sót lại.  

4. Nhiều người trưởng thành trẻ (millennial) trong thế kỷ 21 thất bại vì không thể nối kết đức tin 

Cơ đốc với nền văn hóa đương thời. Không tham gia vào các sinh hoạt trong trong nhà thờ làm 

hỏng khả năng kết nối đức tin của giới trẻ với cuộc sống hàng ngày. Khi lớn lên, những người 

này không còn ý tưởng gì về đức tin Cơ đốc trong nghề nghiệp, các mối quan tâm cá nhân hay 

cuộc sống tương lai.  

5. Thói đạo đức giả và thỏa hiệp trong nhà thờ là một yếu tố quan trọng làm cho những người 

trưởng thành trẻ từ bỏ đức tin. Giới trẻ nhìn thấy các nhà thờ quan tâm đến tiền bạc và địa vị của 

các thuộc viên hơn là tập chú vào giảng dạy Kinh Thánh.  

6. Một số lượng lớn các người trưởng thành trẻ rất mù mờ về Kinh Thánh. Họ hầu như không 

đọc Kinh Thánh, nói gì đến việc áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống. Vì thế khi có sự tấn công của 

các trào lưu văn hóa vào đức tin Cơ đốc, giới trẻ hầu như không bảo vệ được đức tin của mình. 

Satan rất giỏi trong việc sử dụng các giáo sư giả để làm lung lạc niềm tin Cơ đốc và khiến cho 

giới trẻ xa rời cộng đồng hội thánh.   



7. Nhiều người trưởng thành trẻ trong thế kỷ 21 đã không được dạy về đời sống, chức vụ, sự chết 

và sự phục sinh của Christ. Sự nổi tiếng của mục sư trong nhà thờ được chú ý nhiều hơn là chính 

Chúa Giê-su Christ. Nhiều khoản tài chánh của hội thánh được đầu tư cho những công tác khác, 

hơn là dành cho việc huấn luyện Kinh Thánh cho giới trẻ. Kết quả của điều này là có rất ít thanh 

tráng niên được gặp Chúa Giê-su trong trải nghiệm cá nhân. 

Tóm lại, sự thất bại trong việc rao giảng Lời Đức Chúa Trời (2 Ti-mô-thê 4:1-5) và thất bại trong 

hành động “vì đạo mà tranh chiến” (Giu-đe 3), dẫn đến hệ quả là một thế hệ trẻ đã từng đi nhà 

thờ, bây giờ không còn là thuộc viên của hội thánh nữa.  

ÁP DỤNG 

Những người thực sự đi theo Đấng Christ cần phải tiếp xúc cá nhân và nói chuyện với giới trẻ về 

các trải nghiệm của niềm tin Cơ đốc. Một số người trưởng thành trẻ có khả năng nhận ra ảnh 

hưởng của Chúa Giê-su Christ đối với các nền văn minh. Những người này cần được trang bị Lời 

Chúa để thắng hơn nỗi sợ hãi và nghi ngờ khi gặp những câu hỏi khó từ những người tấn công 

đức tin Cơ đốc. Phi-e-rơ viết, “nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. 

Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải 

hiền hòa và kính sợ.” (1 Phi-e-rơ 3:15). Phao-lô cũng đã ân cần dạy bảo Ti-mô-thê, “Hãy lấy 

lòng tin và yêu trong Đức Chúa Giê-su Christ mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích, là 

sự con đã nhận lãnh nơi ta.” (2 Ti-mô-thê 1:13) 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Phục truyền 6:5-9; Thi thiên 78:6-7; Châm ngôn 22:6; Ê-phê-sô 4:14-16; 6:4; Cô-lô-se 2:6-8; 

4:5-6; 1 Phi-e-rơ 3:15-16; Giu-đe 3    

96.  

Làm Thế Nào Tôi Có Thể Giành Lại Đứa Con Hoang Đàng? 

Không có cha mẹ nào mong muốn có một đứa con hoang đàng. Nhưng những đứa con hư hỏng 

đã xuất hiện ngay cả trong các gia đình tin kính Chúa. Nhiều mục sư có con cái sống nếp sống 

phóng đãng, như một đứa con hoang đàng. Nhà truyền giáo nổi tiếng Billy Garham đau khổ 

trong nhiều năm vì ông có Franklin Graham - một đứa con trai nổi loạn theo đuổi những thú vui 

trần tục (sau dó Franklin Graham đã trở về tiếp nhận Chúa Giê-su và hiện nay kế tục sự nghiệp 

của cha mình. Hiện nay ông là người đứng đầu của Hội truyền giáo Billy Graham và tổ chức từ 

thiện Samaritan’s Purse.)   

Nhưng Franklin Graham không phải là đứa con hoang đàng duy nhất trong gia tộc. Người cháu 

của Billy Graham là Tullion Tchividjian cũng đã nhiều lần nổi loạn chống lại truyền thống đức 

tin của gia đình. Chàng thanh niên này đã vi phạm luật liên bang và cảnh sát được gọi đến áp tải 

lên xe về đồn. (Tullian hiện nay là mục sư của hội thánh Coral Ridge Presbyterian.) 

Sau đó là John Piper, nhà thuyết giảng và tác giả nổi tiếng của phong trào cải chánh, phải thi 

hành kỷ luật của nhà thờ trên con trai của mình là Abraham Piper. Người con trai này nổi loạn đi 



ngược lại đức tin Cơ đốc (chúng ta có thể đọc câu chuyện này trong sách “Hãy Để Chúng Về 

Nhà” ghi lại sự trở về với truyền thống gia đình của Abraham Piper)   

Chúng tôi thu hút sự chú ý của bạn đến các gia đình Cơ-đốc nổi bật này không phải để đưa ra sự 

phán xét nhưng đề cập đến một điểm: Không có gia đình nào có sự an ninh tuyệt đối được miễn 

trừ khỏi vấn đề này. Vì thế làm cha mẹ quí vị phải thận trọng, khôn khéo trong Lời Chúa để 

giành lại đứa con của mình (Đọc câu hỏi 94, Làm thế nào tôi có thể huấn luyện con cái trong 

đường lối của Đức Chúa Trời?)  

Từ đứa con hoang đàng đến từ câu chuyện mà Chúa Giê-su đã dạy trong Lu-ca 15:11-32. Đó là 

một người con trai tìm cách lấy hết những gì anh ta có trong gia tài của người cha, rồi bỏ nhà ra 

đi, ăn chơi phóng đãng và cuối cùng mất hết mọi thứ. Tuy nhiên trong bước đường cùng, người 

con trai này đã tỉnh ngộ và ăn năn quay về nhà. Do đó, đứa con hoang đàng mô tả một tình trạng 

lãng phí, hành vi liều lĩnh, một thái độ chống lại Chúa. Một số chỉ số quan trọng của một đứa trẻ 

hoang đàng là nổi dậy chống lại Chúa; ham muốn dâm dục để đi vào con đường tội lỗi; nó chống 

lại luật đạo đức, chống lại uy quyền trên mình và có khuynh hướng không chịu trách nhiệm về 

bất cứ điều gì.   

Lời khuyên tốt nhất dành cho các cha mẹ gặp hoàn cảnh này là cầu nguyện cho con của mình. 

Kinh Thánh dạy: “Phải bền đỗ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào.” (Cô-lô-

se 4:2). Từ bền đỗ trong câu này diễn tả sự kiên trì liên tục, cha mẹ phải gọi tên con mình thường 

xuyên và dâng nó lên cho Đức Chúa Trời. Đây là yếu tố rất quan trọng, cha mẹ không được bỏ 

cuộc, mà phải phó dâng gánh nặng này lên cho Chúa và tin cậy, chờ đợi Đức Thánh Linh sẽ 

khiến nó tỉnh ngộ quay về (chúng ta đọc lời cầu nguyện bền đỗ của An-ne trong 1 Sa-mu-ên 1:9-

13; của Đa-vít trong 1 Sa-mu-ên 17:45; của Giai-ru trong Ma-thi-ơ 9:18). Cha mẹ không nên mất 

hết hy vọng, nhưng tin cậy vào sự kiểm soát của Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh của mình. 

Châm ngôn 19:21 viết, “Trong lòng loài người có nhiều mưu kế; Song ý chỉ của Đức Giê-hô-va 

sẽ thành được.” (Châm 19:21). Đứa con hoang đàng có lẽ đang suy nghĩ là nó sống không cần 

Chúa, nhưng mục đích của Đức Chúa Trời dành cho nó vẫn sẽ theo đuổi đến cùng.  

Một chìa khóa quan trọng khác để giành lại đứa con hoang đàng là bày tỏ ra tình yêu không thay 

đổi và ân điển dành cho nó. Nhiều bậc cha mẹ tranh đấu với thực tế phủ phàng là họ phải chịu 

đau đớn và tổn thương dường như quá sức từ đứa con hoang đàng. Có vẻ như họ không thể tha 

thứ được cho con của mình. Nhưng Kinh Thánh làm sáng tỏ điều này: 

“Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi.” (Ma-

thi-ơ 6:12) 

“Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi.  

Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.” 

(Ma-thi-ơ 6:14-15) 

“Các ngươi hãy giữ lấy mình. Nếu anh em ngươi đã phạm tội hãy quở trách họ; và nếu họ ăn 

năn, thì hãy tha thứ.  Dầu trong một ngày, họ phạm tội cùng ngươi bảy lần, và bảy lần trở lại 

cùng ngươi mà nói rằng: Tôi ăn năn, thì hãy tha tội cho họ.” (Lu-ca 17:3-4)  



“Song Đức Chúa Giê-su cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì.” 

(Lu-ca 23:34)  

Chúa Giê-su kể chuyện rằng: “Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa, cha 

nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn.” (Lu-ca 15:20). Đây là hình ảnh của 

sự tha thứ từ người cha với đứa con. Điều chắc chắn là ngay cả khi hành vi tội lỗi của đứa con 

hoang đàng chưa thay đổi, thì thực tế là nó vẫn còn cha mẹ yêu thương nó. Hãy nhớ rằng khi  

cha mẹ  thêm lên ân điển và sự tha thứ, thì tấm lòng của con cái sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. 

Xa hơn nữa, ngay cả khi bạn giữ cho các đường dây truyền thông của bạn với đứa con hoang 

đàng, hãy chắc chắn rằng các ranh giới vững chắc cũng được đặt ra. Bởi vì các đứa con hoang 

đàng không phải lúc nào cũng đáng tin cậy và thường gây nên các nan đề lớn, nên phải khôn 

ngoan để bảo vệ bạn và các thành viên còn lại của gia đình khỏi gặp nguy hiểm hoặc các rắc rối 

khác. Châm ngôn 14:7 viết, “Hãy dang xa khỏi mặt kẻ ngu muội. Con sẽ chẳng tìm được môi 

khôn ngoan nơi nó.” Ở một chỗ khác tác giả sách Châm ngôn cũng nói, “Chớ đáp với kẻ ngu si 

tùy sự ngu dại nó. E con giống như nó chăng.” (Châm. 26:4). Đôi khi tranh luận sẽ gây ra sự chia 

cách nhiều hơn là chữa lành. Quy tắc chung của tình huống này là cầu nguyện nhiều hơn và nói 

ít hơn. 

Cuối cùng khi bạn cầu nguyện cho đứa con hoang đàng, hãy tìm đến một vài người có đời sống 

tin kính tốt mà sẵn sàng nói chuyện với con của bạn. Thông thường các đứa con ngỗ nghịch 

không thích nói chuyện với bố mẹ chúng vì nhiều lý do. Trong tình huống này, thì một người tư 

vấn Cơ đốc, hoặc mục sư quản nhiệm hay  một người trưởng thành thuộc linh tiếp xúc với đứa 

con hoang đàng sẽ hiệu quả hơn là bố mẹ. Nếu bạn chưa tìm được một người như vậy ngay lúc 

này, hãy cầu nguyện. Đức Chúa Trời sẽ gởi người đó đến cho bạn theo đúng thời điểm của Ngài.  

 

ÁP DỤNG 

Câu chuyện về người con trai hoang đàng cũng là câu chuyện về một người cha nhân lành (Lu-ca 

15:11-32). Nó là một bức tranh đẹp về sự thương xót và ân điển của Đức Chúa Trời. Tội lỗi hay 

sự vi phạm của đứa con hoang đàng có thể nhận được sự tha thứ và phục hồi từ Cha thiên 

thượng. Lời hứa của Kinh Thánh là, “sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi.” (1 Phi-e-rơ 4:8). 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Phục. 31:8; Giô-suê 1:8; Thi. 27; 55:22; Châm. 22:6; 23:13; 26:4; Lu-ca 15:11-32; 1 Phi-e-rơ 

4:8; 3 Giăng 4.     

97.  

Cơ Đốc Nhân Có Nên Hẹn Hò Với Người Chưa Tin?    

Các mối quan hệ bị đổ vỡ là nguyên nhân dẫn đến những sự tiếc nuối kéo dài. Vào lúc này 

hay lúc khác nhiều người đã trải qua một tình bạn xấu hoặc đã đau khổ vì một cuộc chia tay 

đầy đau đớn. 



Các mối quan hệ giữa con người với nhau rất khó khăn. Chúng mang theo rất nhiều biến đổi 

và cảm xúc, khiến người ta luôn cảm thấy mong manh trong các mối quan hệ.  

Nếu các mối quan hệ khó khăn, thì có khôn ngoan không khi một Cơ đốc nhân hẹn hò với 

người chưa tin? Kinh Thánh có chấp nhận một mối quan hệ như vậy? Đây là một chủ đề 

khuấy động mọi người ở cả hai phía của vấn đề. Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi xin phép 

đặt ra một câu hỏi khác: Nếu mối liên hệ giữa hai người không cùng tín ngưỡng là rất khó 

khăn thì có nên tiến đến một mối quan hệ mật thiết hơn? 

Khi tôi đưa ra một câu hỏi như thế, các bạn có thể trả lời là “không.” Chúng ta không nói 

rằng khi hai người không chia sẻ cùng một niềm tin thì họ sẽ không có bất kỳ điểm chung 

nào giống nhau. Chúng ta chỉ đơn thuần chỉ ra các khía cạnh Kinh thánh và thực tế của mối 

quan hệ hẹn hò.  

Phao-lô viết, “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp 

nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?  Đấng Christ và Bê-li-an 

nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin?  Có thể nào hiệp đền thờ Đức 

Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như 

Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ 

làm dân ta.” (2 Côr. 6:14-16)  

Thuật ngữ “mang ách chung” (2 Côr. 6:14) xuất phát từ luật liên quan đến việc không để cho 

các loại gia súc khác nhau pha trộn giống và mang ách chung. “Chớ để loài vật khác giống 

phủ lẫn nhau.” (Lê-vi-ký 19:19). “Chớ cày bằng một con bò thắng chung với một con lừa.” 

(Phục. 22:10). Hai chủng loài khác nhau sẽ đối lập trong mối tương giao. Chú ý có năm sự 

tương phản mà Phao-lô liệt kê trong đoạn Kinh Thánh trên: (1) Công bình với gian ác  

không hội hiệp nhau. (2) Sự sáng với sự tối không thông đồng nhau. (3) Đấng Christ và Bê-li-an 

không hòa hiệp. (4) Kẻ tin không có phần với kẻ chẳng tin. (5) Đền thờ Đức Chúa Trời không 

hiệp với hình tượng tà thần. 

Rõ ràng ở đây, Phao-lô nhấn mạnh Cơ đốc nhân không nên thiết lập mối quan hệ mật thiết với 

người chưa tin. Dĩ nhiên Kinh Thánh không nói rằng Cơ đốc nhân không nên quan hệ với bất cứ 

ai chưa tin Chúa. Lời dạy của Chúa Giê-su khi chúng ta sống trong thế giới này là, “Sự sáng các 

người hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi 

khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16), và “Hãy đi môn đồ hóa muôn dân.” (Ma-thi-ơ 

28:19). Kinh Thánh dạy chúng ta làm bạn có giới hạn với người chưa tin trong tình yêu và trong 

ân điển của Chúa Giê-su Christ, trong khi bảo đảm rằng chúng ta chọn những người bạn  cách 

khôn ngoan theo hướng dẫn của Lời Chúa. “Người công bình dẫn đường cho kẻ lân cận mình. 

Còn các nẻo kẻ dữ làm sai lạc chúng.” (Châm ngôn 12:26) 

Nếu các Cơ đốc nhân không cẩn thận, thì sự cám dỗ và ảnh hưởng của những người chưa tin sẽ 

làm cho tư cách chứng nhân cho Đấng Christ của anh/chị đó bị lung lạc và suy giảm. Phao-lô 

cảnh báo, “Anh em chớ mắc lừa: Bạn bè xấu làm hư thói nết tốt.” (1 Côr. 15:33). Đó là lý do tại 

sao Cơ đốc nhân và người chưa tin không nên hẹn hò với nhau để làm bước đệm tiến tới hôn 

nhân. Cũng không nên hẹn hò để "truyền giáo". Kinh Thánh không chứng thực hoặc ủng hộ một 



phương cách như vậy. Và Cơ đốc nhân cũng không cần hẹn hò với người chưa tin để dẫn dắt 

người đó về với Đấng Christ. Không có khuôn mẫu Kinh Thánh nào cho điều này. Các Cơ đốc 

nhân mà rơi vào sự cô đơn, đau khổ, hoặc tuyệt vọng nhưng tìm cách kết hôn bằng mọi giá, cuối 

cùng sẽ thỏa hiệp niềm tin của mình với người chưa tin. Điều này thường dẫn đến kết quả không 

tốt đẹp sau đó.  Bài học này lắm đau thương cho cả hai bên.  

Dĩ nhiên, trong một vài trường hợp Cơ đốc nhân có khả năng dẫn dắt người phối ngẫu chưa tin 

về với Chúa. Nhưng đó không phải là giấy phép cho mọi Cơ đốc nhân chưa lập gia đình có thể 

làm như vậy.  Một cuộc hôn nhân với người chưa tin bị chống đối mạnh mẽ từ Lời của Đức 

Chúa Trời.  

Mục đích của hẹn hò là để cho hai người khác phái xây dựng một mối quan hệ lành mạnh và 

mong đợi tiến tới hôn nhân. Cùng xây dựng và chia sẻ đời sống hôn nhân với nhau trong Christ 

sẽ dẫn đến phước hạnh, sự trưởng thành cho cả hai người và con cái. Và rồi cả gia đình sẽ cùng 

nhau hầu việc Đức Chúa Trời.  

ÁP DỤNG  

Điều quan trọng cho bất kỳ một Cơ đốc nhân nào chưa kết hôn là người đó phải gìn giữ chính 

mình trong mối tương giao với Đấng Christ. Nếu không có mối tương giao này thì không có hy 

vọng tốt đẹp cho đời sống hôn nhân, ngay cả khi người đó kết hôn với một thành viên trong nhà 

thờ. Còn khi có ý tưởng khác về việc hẹn hò với người chưa tin chúng ta phải nhớ lời của tiên tri 

A-mốt, “Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao?” (3:3) 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

   1 Các vua 11:4; Châm. 6:20-7:27; 1 Côr. 6:9-7:19; 11:1-34; 2 Côr. 6:14-18; Ê-phê-sô 5:3; 1 

Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-8  

98.  

Tôi Là Một Người Cha/Mẹ Tồi Tệ Vì Không Tổ Chức Được Thì Giờ Cầu Nguyện 

Chung Trong Gia Đình?   

Câu hỏi này hàm ý một cách gián tiếp về trách nhiệm của cha mẹ trong việc thực hiện gia 

đình lễ bái thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhiều người làm cha mẹ cảm thấy mình có tội khi 

không tổ chức được thì giờ thờ phượng chung của gia đình. Một số người nói rằng họ rất yêu 

thương gia đình của mình, nhưng họ lại quá bận rộn không thể tổ chức gia đình lễ bái. Trong 

khi một số khác nói rằng họ cố gắng để thực hiện gia đình lễ bái nhưng không khí của buổi 

nhóm gia đình lại quá căng thẳng và miễn cưỡng.  

Dù nêu ra bất cứ lý do gì, thì dường như đa số những người làm cha mẹ đều cho rằng mình 

không có thì giờ để thực hiện điều này. Mọi người đều làm việc riêng của mình. Hậu quả là 

đời sống tâm linh của gia đình có xu hướng cam chịu với hiện trạng.  

Thực ra khi thực hiện gia đình lễ bái sẽ nhận được các phước hạnh, phần thưởng từ Chúa. 

Cho phép tôi đưa ra vài lời khuyên từ Kinh Thánh:  



Vấn đề chính cho các bậc cha mẹ là phải nhận thức rằng việc học Kinh thánh không chỉ là 

điều duy nhất xác định tính chất của gia đình lễ bái. Chúng ta cần nhiều hơn điều đó. Phục 

truyền luật lệ ký 11:18-19, “Vậy, hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói 

cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí giữa hai con mắt.  Hãy dạy nó 

lại cho con cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi 

ngươi nằm hay là chỗi dậy.” Ở đây sự ủy nhiệm mà Đức Chúa Trời trao cho cha mẹ là phải 

dạy Lời Chúa cho con cái thường xuyên theo nhiều phương cách khác nhau. Vì vậy việc dạy 

Lời Chúa cho con cái là một nếp sống bình thường trong gia đình, và việc này không chỉ 

đóng khuôn trong gia đình lễ bái.  

Cha mẹ phải tập chú vào nếp sống, đời sống thuộc linh của gia đình và chia sẻ sự sống thuộc 

linh với con cái qua Lời Chúa. Đây là kinh nghiệm cá nhân của cha mẹ truyền dạy cho con 

cái chứ không phải là lý thuyết giáo điều. Cha mẹ phải nắm lấy mọi cơ hội có thể để truyền 

đạt Lời Chúa đến cho con cái của mình, và áp dụng các Lời ấy trong từng trường hợp cụ thể.   

Nhiều bậc cha mẹ tin kính chia sẻ Lời Chúa cho con cái họ mỗi ngày. Họ làm điều đó khi 

chơi thể thao, đi mua sắm hoặc thậm chí là khi đang xem phim trên TV. Họ không cần một 

thì giờ cố định trong ngày để làm điều này, họ sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội khi có thể. Và 

đây chính là nếp sống bình thường của Cơ đốc nhân.     

Cha mẹ nên sắp xếp một bữa ăn tối chung cho tất cả mọi người trong gia đình. Trước khi mọi 

lời khác được nói ra, chúng ta hãy chú ý điều này: Bữa ăn tối chung trong gia đình là một cơ 

hội để chúng ta dành thời gian cho nhau và tổng kết lại những gì xảy ra trong ngày.  

Thì giờ cùng ăn tối chung sẽ tác động lên các con cái khi chúng ta dâng lời cảm tạ Đức Chúa 

Trời về sự gìn giữ và ban phước của Ngài sau một ngày làm việc, học tập vất vả. Sau bữa ăn 

tối cả nhà cùng ngồi lại để cha mẹ chia sẻ Lời Chúa và cầu nguyện cùng con cái. Có thể sử 

dụng một nhạc cụ như Piano hoặc Guitar để cùng hát với nhau các bài Thánh ca. Tôi (Jason) 

và vợ tôi thực hiện điều này với các con chúng tôi mỗi đêm. Chúng tôi không chỉ chia sẻ với 

nhau các món ăn ngon mà còn nói về các công việc trong ngày và cùng nhau đọc Kinh thánh. 

Tôi suy nghĩ đến những lời này, “Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời 

ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến 

ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài.” (Phục. 7:9)  

Và điều cuối cùng, sinh hoạt gia đình phải bao hàm thì giờ cầu nguyện cùng nhau. Phao-lô 

viết, “Phải bền đỗ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào.” (Cô-lô-se 4:2). 

Điều tương tự cũng được vị sứ đồ nói trong Rô-ma 12:12, “Hãy vui mừng trong sự trông cậy, 

nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.” Các thành viên trong gia đình nên 

chia sẻ và mang gánh nặng cho nhau về các nhu cầu riêng của từng người, và dâng hết những 

điều này lên trước ngôi thi ân của Chúa.  

Chúng tôi hy vọng bài học này không chỉ giúp mọi người trong thực hành gia đình lễ bái mà 

còn là trong nếp sống thường nhật của gia đình.  

Khi bạn đầu tư thì giờ cho gia đình, những lời khuyên này sẽ đem phần thưởng tới cho bạn:  

1. Linh hoạt. Mọi thứ không phải lúc nào cũng trở nên hoàn hảo. 



2. Hãy cởi mở và nhạy cảm với công việc của Đức Thánh Linh. 

3. Hãy tìm kiếm nhiều phương cách khác nhau để chia sẻ cho con cái của bạn về Đức Chúa 

Trời và Kinh Thánh. 

4. Dành thời gian với con cái và loại bỏ bất cứ lý do nào ngăn trở điều này.   

5. Ưu tiên và sắp xếp thì giờ cho bữa ăn tối chung.  

6. Luôn luôn cầu nguyện cho con cái của bạn, và cầu nguyện chung với chúng nữa. 

7. Hãy là một người nhất quán và phù hợp trong vai trò hướng dẫn con cái.  

Trải qua ba mươi năm, chúng tôi (Norm và Barb) đã dành thời gian cho con cái, và chúng tôi 

nhìn thấy phước hạnh Chúa ban trong gia đình là không giới hạn. Sinh hoạt gia đình của 

chúng tôi trên căn bản là đọc Kinh thánh chung, hát các bài Thánh ca và cầu nguyện. Chúng 

tôi giữ điều này mỗi ngày. Thời gian cho gia đình lễ bái có thể dài hay ngắn tùy theo hoàn 

cảnh từng ngày, nhưng chúng tôi duy trì điều này cho dù là chỉ năm phút ngắn ngủi.  

ÁP DỤNG 

Hãy nhớ rằng gia đình lễ bái xứng đáng chiếm một thời gian trong ngày. Nhưng nếp sống 

đạo của gia đình là quan trọng hơn. Đừng quá thô cứng theo nguyên tắc nhưng tin cậy Chúa 

để Ngài hướng dẫn bạn xây dựng đời sống thuộc linh trong gia đình.  “Các lời mà ta truyền 

cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi;  khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, 

và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi 

nằm, hay là khi chỗi dậy.” (Phục 6:6-7; cũng đọc Phục. 11:19)   

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Phục. 6:4-9; 11:19; Thi. 73; 101:2; Châm. 11:29; Ê-phê-sô 5:21-33; 6:1-4;   

99. 

Làm Thế Nào Tôi Có Thể Xử Lý Các Chương Trình Có Nội Dung Khiêu Dâm Tấn 

Công Vào Gia Đình?   

Các chương trình có nội dung khiêu dâm là một dòng chảy chính của thế giới đương đại, và 

chúng ngày càng gia tăng trong thời kỳ cuối cùng. Thông qua mạng Internet, các chương 

trình đi vào mọi ngõ ngách trên thế giới.  Nó là một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la 

Mỹ hiện đang được Hollywood và các chương trình thể thao ở Hoa Kỳ đầu tư vào.  

Khoảng 90% trẻ em được tiếp xúc với hình ảnh khiêu dâm vào lúc mười tuổi. Chúng ta có 

thể làm gì với vấn đề này? 

Ngành công nghiệp khiêu dâm là một kẻ thao túng quyền lực mềm bằng cách quyến rũ lứa 

tuổi vị thành niên và cả người lớn bằng các sản phẩm độc hại của nó. Tuy nhiên, giữa sự gia 

tăng của các chương trình khiêu dâm trong gia đình, các nhà thờ Cơ đốc vẫn im lặng về cơn 

đại dịch của tội lỗi tình dục này. 



Hãy quan sát: Hôn nhân đổ nát, các gia đình bị tàn phá, thanh niên bị nô lệ tình dục. Tại sao? 

Các hình ảnh, chương trình có nội dung khiêu dâm góp phần tạo nên chúng.  

Chúng ta cần các biện pháp vững chắc để bảo vệ gia đình của mình trước vấn nạn này. Trong 

bài này chúng tôi sẽ đưa các phương cách phù hợp để giải quyết vấn đề về các mối đe dọa từ 

những chương trình có nội dung khiêu dâm. Như đã đề cập ở trên, khiêu dâm là độc hại, và 

do đó các gia đình cần phải cảnh giác ngăn chặn chất thải độc hại của nó khỏi giết chết nền 

tảng của đời sống hôn nhân và khiến giới trẻ trở thành nô lệ cho chúng.  

Nhưng trước khi bạn trực tuyến và tải xuống bộ lọc phần mềm tốt nhất để ngăn chận các 

trang web đen, trước tiên bạn cần đảm bảo rằng khiêu dâm không có trong đời sống hôn nhân 

của bạn. Sự thật là nhiều bậc cha mẹ bị nghiện khiêu dâm, và không nhiều các cặp vợ chồng 

nhận thức được nó. Nếu điều này đúng với trường hợp của bạn, chúng tôi xin bạn hãy để 

chúng tôi giúp đỡ ngay lập tức. Các chương trình khiêu dâm có thể làm bạn thích thú trong 

giây lát, nhưng chắc chắn nó sẽ hủy hoại lời chứng, đời sống hôn nhân và gia đình mà bạn 

yêu mến. Bạn cần sự thương xót từ Chúa và thừa nhận rằng bạn nghiện/thích các chương 

trình khiêu dâm với người phối ngẫu của bạn. Đây không chỉ là về cách bạn cảm nhận như 

thế nào, nhưng khi bạn làm điều này là để xây dựng gia đình của bạn.  Nếu bạn không thể nói 

chuyện cách riêng tư về sự ham thích các nội dung khiêu dâm với người phối ngẫu, tôi 

khuyên bạn nên nhờ mục sư quản nhiệm hoặc một chuyên viên Cơ đốc được đào tạo tư vấn 

cho việc này.  

Nếu hôn nhân của bạn là trong sạch không liên hệ gì đến phim ảnh khiêu dâm, lúc đó cả hai 

vợ chồng cùng ngồi xuống với con cái trong nhà để trao đổi, thảo luận về chủ đề này. Hãy 

nói cho con cái bạn biết rằng chuyện quan hệ tình dục đúng đắn theo Lời Chúa chỉ có thể 

thực hiện sau khi kết hôn.Các con của bạn cần phải biết rằng tình dục là tốt và lành mạnh 

trong đời sống chính thức của vợ chồng, nhưng sẽ là vi phạm về đạo đức Cơ đốc khi thực 

hiện nó bên ngoài hôn nhân.  

Bạn cần có những cuộc nói chuyện cởi mở và nhẹ nhàng với con cái của bạn trong vấn đề 

giới tính và chủ đề này để tránh cho các em khỏi bị hãm hại từ các chương trình khiêu dâm.  

Và bảo đảm rằng bạn có bộ lọc mới nhất để loại bỏ các chương trình khiêu dâm ra khỏi 

smartphone, ipad, computer của các thành viên trong nhà. Công nghệ thông tin đang phát 

triển với tốc độ phi mã, vì vậy bạn cần theo kịp với những gì được cung cấp từ nhà cung cấp 

điện thoại di động và các ứng dụng cho bộ lọc mới nhất để đóng cửa các trang web đen có 

nội dung khiêu dâm (không khó lắm để phát hiện ra các trang web này). 

Nếu bạn phát hiện ra con cái của bạn nghiện khiêu dâm, bạn không cần phải làm ầm lên. 

Điều đầu tiên mà con bạn cần là nói chuyện với chúng. Hầu hết các thanh thiếu niên nghiện 

khiêu dâm đã cảm thấy có lỗi và đang trải qua một số mức độ trầm cảm nào đó. Điều tốt nhất 

là bạn phải đem con cái của mình ra khỏi các cám dỗ này. Nếu có thể, hãy để bố nói chuyện 

với con trai, mẹ nói chuyện với con gái. Còn nếu bạn đơn thân, hãy cố gắng để có được một 

anh chị em lớn tuổi hơn như cô dì chú bác hay mục sư quản nhiệm hoặc một người cố vấn 

nói chuyện với con của bạn về câu chuyện này.  



Cha mẹ không cần phải sợ hãi khi phát hiện con cái mình nghiện tranh ảnh hay các nội dung 

khiêu dâm. Họ cần sử dụng những phương cách phù hợp để loại bỏ điều này ra khỏi tổ ấm 

của mình. Cha mẹ không chỉ lắp đặt các bộ lọc ngăn chận các trang web đen trong nhà mà họ 

còn bảo đảm là phải thường xuyên theo dõi màn hình, bộ nhớ trên các thiết bị thông tin của 

con cái. Các em vị thành niên không thích chịu trách nhiệm về hành vi của mình, nhưng cha 

mẹ phải chịu trách nhiệm về đời sống thuộc linh của chúng trước mặt Đức Chúa Trời.  

ÁP DỤNG 

Có nhiều cách để ngăn chận các chương trình có nội dung khiêu dâm, nhưng làm thế nào để 

bạn chặn nó, không cho nó đi vào tâm trí của bạn? Hãy nhớ lời của vua Đa-vít, “Người trẻ 

tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? 

Phải cẩn thận theo lời Chúa. Tôi hết lòng tìm cầu Chúa. 

Chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi. 

Để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi. 119:9-11) 

KINH THÁNH THAM KHẢO 

Gióp 31:1; Thi’. 51; 119:9-11; Ma-thi-ơ 5:28; Rô-ma 8:1-11; 1 Côr. 6; 2 Côr. 10:4-5; Ga-la-ti 

5; 1 Giăng 1:9; 4:4 

Website: Covernant Eyes Internet Accountability and Filtering, http://covernanteyes.com  

Nghe trực tiếp trên Youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=wyIzv50486U 

100. 

Cho Phép Con Cái Tham Gia Vào Các Mạng Xã Hội? 

Hàng triệu người trên khắp thế giới đang tham gia vào các mạng xã hội như: Facebook, Twitter, 

Intergram, Vine ….để tán gẫu, đăng tải, chuyển tiếp các hình ảnh, bài báo và nhiều điều khác.  

Đây là thời đại của công nghệ truyền thông. Chúng ta có thể chia sẻ ngay lập tức những gì đang 

diễn ra chung quanh bằng cái nhìn chủ quan. Chia sẻ những quan điểm về cuộc sống trên mạng 

xã hội có thể giúp đỡ cho một số người nào đó có nhu cầu. Nhưng rõ ràng cũng có những nguy 

hiểm và những mặt tiêu cực trên mạng xã hội. Vậy làm thế nào để chúng ta quân bình về chuyện 

này? 

Mỗi gia đình, mỗi cá nhân cần xác định tin vào điều gì, và cần đăng tải trên mạng những gì? 

Giống như khi đề cập đến tiền bạc và những phương tiện khác, chúng ta có thể trở thành nô lệ 

hoặc là chủ nhân cho những phương tiện đó. Nếu đã có quyết định khởi đầu với tư cách chủ 

nhân, chúng ta có thể dùng mạng xã hội để truyền tải thông điệp Tin Mừng hay các nét đẹp mang 

tính phổ quát của những nền văn hóa để  giúp đỡ cho những người có nhu cầu.  

Khi cha mẹ đồng ý cho con cái mình tham gia vào mạng xã hội, họ nên đi theo những nguyên tắc 

sau đây: 

http://covernanteyes.com/


1. Lập một kết ước với con cái (dĩ nhiên là con cái tuổi vị thành niên, còn lệ thuộc cha mẹ) để 

bảo đảm rằng chúng nó luôn giữ sự thuần khiết, tinh sạch trên những gì chúng nó theo dõi, đăng 

tải, chia sẻ trên mạng.  

2. Thành lập một “lằn ranh đỏ” không cho phép con cái vượt qua. Nếu vượt qua, cha mẹ phải có 

hình thức kỷ luật phù hợp trong gia đình.  

3. Nên lắp đặt bộ lọc để ngăn cản những trang “Web đen” hoặc thiết bị giám sát, theo dõi khi con 

cái của bạn online. 

4. Biết cách phù hợp để kiểm tra thường xuyên tất cả các thiết bị thông tin và những chương 

trình trên điện thoại, máy vi tính mà con cái bạn sử dụng.  

5. Bạn cũng phải có tài khoản trên mạng xã hội để theo dõi và giúp đỡ cho con cái của bạn. 

6. Bạn nên đưa ra những lời khuyên kịp thời trên mạng xã hội để bảo vệ con cái bạn trước những 

hiểm họa không lường trước. 

7. Duy trì một bầu không khí đối thoại cởi mở với con cái với tư cách là bạn bè (dĩ nhiên bạn vẫn 

là cha mẹ, nhưng đôi lúc phải trở nên bạn bè với con cái) trong những vấn đề lớp trẻ đang đối 

diện. 

8. Nếu con cái bạn là nạn nhân trên mạng xã hội liên quan đến bạo lực hay tình dục trước tuổi 

cho phép mà bạn bó tay (sau khi đã hết lòng cầu nguyện và nhờ các cố vấn trong hội thánh) thì 

nên tìm đến một chuyên gia Cơ đốc để nhờ tư vấn.     

KẾT LUẬN: 

Cha mẹ không nên cho phép con cái mình tham gia vào mạng xã hội mà không có bất kỳ một sự 

hướng dẫn nào. Hãy nhớ rằng những người sử dụng mạng xã hội cách “ngây thơ và vô tư” đôi 

khi trở thành nạn nhân của những hiểm họa không lường trước.  

Con người yêu bản thân và tìm cách tôn vinh chính mình. Và điều này dễ dàng nhận thấy trên 

mạng xã hội – đặc biệt là với những người trẻ (hoặc với những người lớn tuổi mà vẫn chưa 

trưởng thành). Mạng xã hội tạo điều kiện dễ dàng cho họ làm điều đó. Hãy thận trọng và khôn 

ngoan khi bạn dùng mạng xã hội để truyền thông với thế giới bên ngoài. Hãy cân nhắc lời này: 

Những gì bạn không biết có thể làm tổn thương bạn!   

KINH THÁNH THAM KHẢO:  

Gióp 31:3; Thi. 101:3; Ma-thi-ơ 6:22; Lu-ca 11:33-36; 1 Côr. 6:18; 10:13; 1 Phi-e-rơ 2:24  

 

Ghi Chú 

 



Quí vị có thể nghe, xem Video bằng Tiếng Anh trên Website: 

http://www.oneminuteapologist.com, để tham khảo thêm các câu trả lời trong sách này.  

Translated by Tuong Vi 

 

The end 
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