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Lời đề tặng

Cuốn sách này được dành riêng cho chú của tôi là Bobby C. Goode. Xin 

cảm ơn chú đã đóng vai trò là một người cha, một tấm gương cũng như là một 

người bạn của tôi trong những năm qua.

Chính từ niềm tin của chú dành cho tôi, tôi mới có thể tự tin vào chính 

mình và thoát khỏi cách sống tai hại trước kia. Tôi tìm thấy từ chú những chuẩn 

mực đúng đắn không thể chối cãi. Chú đã giúp tôi xem Chúa như một người Cha 

của mình.
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Trải nghiệm sự bình an của Chúa

Hàng trăm lần trong kinh Tân Ước, Chúa nói với con người đừng sợ. Khi 

Giêsu xuất hiện trước các tông đồ sau khi bị đóng đinh trên cây thập giá, Ngài đã 

nói: "Đừng sợ!". Trong lòng của những con chiên lúc đó không hề có sự sợ hãi đối 

với Chúa. Tất cả chỉ là sự nhận thức sâu sắc và mạnh mẽ rằng họ đã được Chúa 

Cha – người sáng tạo ra vũ trụ - chấp nhận và yêu thương.

Khi một người cảm thấy sợ Chúa tức là họ đang tự hỏi tình yêu của Chúa 

dành cho họ có phải là hoàn toàn hay chưa. Những người này lo lắng về những 

điều Chúa sẽ làm với họ, họ sợ Chúa sẽ làm tổn thương hay từ chối đức tin của họ.

Trong kinh 1 John 4:18: "Trong tình yêu không có sợ hãi; trái lại, tình yêu 

hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không đạt 

tới tình yêu hoàn hảo."

Những con chiên tin vào sự ra đi và hồi sinh của Chúa Giêsu sẽ luôn tin 

tưởng vào một cuộc sống tràn đầy sự bình an. Trong đó sẽ không có sự đau khổ, 

tội lỗi cũng như cảm giác bị từ chối. Tất cả là sự bình an hoàn toàn.

Những tôn giáo trên thế giới đều muốn đem đến sự bình an cho con người, 

tuy nhiên Thiên Chúa giáo là tôn giáo duy nhất có thể đem lại sự bình an thật sự. 

Chúng ta không phải là những người luôn cố gắng để đạt đến một trạng thái bình 

an, chúng ta chỉ cố gắng làm những điều đúng đắn với Chúa Trời. Bởi vì với 

những điều mà Chúa Giêsu đã hoàn thành, chúng ta đã được ban phát sự bình an 

bởi Chúa Trời.

Bởi vì không phải mọi tín đồ đều biết và tin vào sự thật tốt đẹp đó, nên 

không phải tất cả đều được sống trong sự bình an. Trái lại, rất nhiều tín đồ đang 

sống trong sự dày vò và bế tắc, luôn luôn sợ hãi rằng có điều gì đó không ổn giữa 

họ và Chúa.

Trong những năm tháng làm mục sư của tôi, điều này đã được chứng minh 

nhiều lần. Tôi liên tục thấy những người với cảm giác bất an và sự giằng xé về 

tinh thần trong nỗi sợ hãi sẽ không đủ khả năng để làm Chúa vui lòng. Mọi người 

đã đúng khi nói: "Tôn giáo sẽ khiến bạn trở nên điên loạn!" Tôn giáo là nỗ lực của 
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con người đi tìm sự bình an với Chúa Trời. Nhưng trong Thiên Chúa giáo thì khác, 

con người sẽ được ban phát sự bình an bởi Chúa Trời thông qua Chúa Giêsu.

Rất nhiều người trong các bệnh viện tâm thần cảm thấy họ đã làm điều gì 

đó mà sẽ không được Chúa tha thứ. Họ đang chờ đợi sự trừng phạt và giận dữ từ 

Ngài. Rất nhiều lần họ không biết họ đã làm gì, họ chỉ có cảm giác sợ hãi và sắp 

sửa bị trừng phạt. Đây là điều trong Kinh Thánh gọi là sự tự lên án. Trong Thiên 

Chúa giáo chúng ta sẽ không phải chịu đựng những điều này.

Còn gì buồn hơn gương mặt sợ hãi của những con chiên trong nhà thờ mỗi 

buổi sáng chủ nhật? Có vẻ như nỗi sợ đã là động lực trong cuộc sống của rất nhiều 

tín đồ Thiên Chúa. Nhưng từ đâu họ có những ý nghĩ như thế về Chúa? Vì sao mà 

họ lại trở nên những người sợ hãi Chúa và luôn luôn cảm thấy lo lắng và thất 

vọng? Những ai đã nói những điều không hay về Chúa khiến cho phần còn lại của 

thế giới phải nghi ngờ? Đó không phải là do một thế lực ma quỷ nào đó bên ngoài 

nhà thờ đang cố gắng phá hủy danh tiếng của Chúa, mà xuất phát từ chính lời nói 

của những con chiên từ trong nhà thờ.

Trong nhà thờ, sự sợ hãi đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Từ 

những ngày đầu tiên, mọi người trong nhà thờ đã có nhiều sự tranh cãi về niềm tin 

đối với Chúa Giêsu đã hoàn thành công việc hay chưa. Sự không tin tưởng chính 

là nguồn gốc của nỗi sợ hãi và lo lắng từ năm này qua năm khác.

Khi Isaiah tiên đoán về công dụng tuyệt vời của cây thập giá, ông cũng 

nhấn mạnh: "Những ai sẽ tin vào lời nói của chúng ta?" Những lời về Chúa quá tốt 

đẹp, quá tử tế, tràn đầy tình thương, lòng hi sinh và bao dung khiến cho mọi người 

khó có thể tin được.

Những người không tin vào những điều tốt đẹp đó đã bỏ cả đời để cố gắng 

làm vui lòng Chúa hoặc trốn chạy khỏi Chúa. Là mục sư tôi đã gặp nhiều người

giận dữ cả với Chúa chỉ bởi vì họ không tin vào những điều họ đã được nghe trong 

nhà thờ.

Trong lời giới thiệu của cuốn sách Galatians, Eugene H. Peterson đã nói: 

"Khi con người bước chân vào tôn giáo, một trong những điều đầu tiên họ làm là 

tìm cách biến nó thành một công cụ để điều khiển những thứ khác, hơn là đặt nó ở 

đúng chỗ vốn có." Đó cũng từng là mục đích của một số nhà thờ, thay vì giúp mọi 

người thanh thản với những điều tốt đẹp từ Giêsu, họ lại dùng nó như là một cách 

để kiểm soát mọi người.
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Trong giai đoạn đầu của lịch sử Thiên Chúa giáo, đã xuất hiện nhiều người 

xuyên tạc Phúc Âm. Đó là những người luôn luôn đi rao giảng: "Hãy tin tưởng vào 

Giêsu! Ngài chính là Messiah. Ngài là con đường để có được sự cứu rỗi linh hồn. 

Tuy nhiên để có sự công bằng thì cần tuân theo những luật lệ." Sự lừa gạt trong 

thông điệp trên rất tinh vi. Hiển nhiên là Chúa kêu gọi chúng ta sống một cách 

công chính. Hiển nhiên là sự ngay thẳng sẽ là thành quả của việc theo đạo Thiên 

Chúa. Nhiều người đã rất dễ dàng tiếp nhận thông điệp trên. Và điều mà họ tin về 

mối liên hệ của họ với Chúa chính là niềm tin của họ đối với lẽ phải.

Tuân theo những luật lệ chính là cơ sở để nhận được những lời hứa từ 

Chúa. Đó là cơ sở để Chúa đáp ứng những lời cầu nguyện và bảo vệ ta. Vì thế nên 

việc tuân thủ những luật lệ sẽ là một điều kiện cơ bản của sự cứu rỗi linh hồn.

Chúng ta nói rằng niềm tin vào Giêsu là điều cần thiết để hướng tới sự cứu 

rỗi linh hồn. Mọi người đều công nhận Chúa. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần cố 

gắng để đạt được những điều mà Giêsu đã chết để có thể đem lại cho mọi người. 

Chúng ta tin cậy hoàn toàn vào trí tuệ và năng lực mạnh mẽ của Giêsu, nhưng về 

mặt cảm xúc thì chúng ta phải dựa vào bản thân mình.

Trong lời phán truyền của kinh Romans 8:5-8 đã nói: "Những ai sống theo 

tính xác thịt, thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt; còn những ai sống theo 

Thần Khí, thì hướng về những gì thuộc Thần Khí. Hướng đi của tính xác thịt là sự 

chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an. Thật vậy, hướng đi của 

tính xác thịt là phản nghịch cùng Thiên Chúa, vì tính xác thịt không phục tùng luật 

của Thiên Chúa, mà cũng không thể phục tùng được. Những ai bị tính xác thịt chi 

phối thì không thể vừa lòng Thiên Chúa." Sự tự ám ảnh này không xảy ra ở những 

người chối bỏ Chúa. Nó chỉ xảy ra với những người cố gắng làm Chúa vui lòng 

bằng chính năng lực của họ. Họ là những người không tin vào những việc Chúa đã 

hoàn thành và cố gắng tự thực hiện một mình.

Những lá thư của Paul luôn hướng những tín đồ vào những công việc mà 

Giêsu đã hoàn thành. Từng người một, từ nhà thờ này đến nhà thờ khác, từ thành 

phố này đến thành phố khác, các tín đồ bị quyến rũ bởi việc cống hiến công sức 

của họ để đổi lấy sự công chính và bình an của Chúa. Họ chỉ không tin vào những 

thông điệp về công việc của Giêsu.

Trong cuốn sách Galatians, Paul chỉ ra động cơ của những người xuyên tạc 

Phúc Âm. Một người không tin vào Giêsu sẽ không tin vào sức mạnh của Phúc 
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Âm. Họ sẽ nghĩ rằng đó là cách để mà kiểm soát họ, đặt họ vào những chỗ mà họ 

không mong muốn.

Nhưng những người như vậy lại rất khó bị phát hiện ra bởi động cơ của họ. 

Đa số những người đó là những người có động cơ tốt. Họ luôn luôn nhiệt tình giúp 

đỡ mọi người, nhưng lại không tin vào sức mạnh của Phúc Âm. Thay vì nói với 

mọi người về những việc Giêsu đã làm, và hướng mọi người tin vào công việc của 

Chúa Thánh Thần, những người này lại dùng những phương pháp trần tục để điều 

khiển mọi người. Động cơ đằng sau sự giúp đỡ mọi người ở đây là ham muốn 

được điều khiển người khác.

Công cụ chính để điều khiển mọi người là sự sợ hãi. Nếu bạn không tin 

tưởng vào mối quan hệ của bạn với Chúa bạn sẽ thấy sợ hãi. Sự sợ hãi sẽ khiến 

cho bạn mất đi sự tự tin, làm cho bạn thấy tức giận và cảm xúc không ổn định. Sự 

sợ hãi sẽ lấy đi những giá trị tốt đẹp của bạn và khiến bạn cảm thấy cần phải có 

một người nào đó giúp đỡ.

Giêsu không phải là người trung gian giữa bạn và Chúa. Ông chỉ đem sự 

bình an đến cho những ai thật sự xứng đáng. Bạn sẽ được cứu rỗi, nhưng không 

bao giờ thật sự yên tâm. Tội lỗi của bạn được tha thứ, nhưng không bao giờ được 

quên đi. Bạn sẽ có lời hứa, nhưng không bao giờ đạt được nó. Bạn có tên trong 

một gia đình, nhưng không được thừa kế những thứ của gia đình đó. Bạn không 

bao giờ cố gắng để đạt được những cái mà Giêsu ban tặng. Bạn được trao cho sự 

bình an, nhưng không bao giờ cảm nhận được nó hoàn toàn.

Đó không phải là những điều Chúa đem đến cho bạn. Chúa muốn bạn hiểu 

và trải nghiệm tình yêu và sự bình an to lớn của người. Nhưng trước đó bạn phải 

tin vào những việc mà Giêsu đã hoàn thành, đó là điều cần thiết phải làm, tin vào 

sự bình an!
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Mối quan hệ với Chúa

Mục đích quan trọng nhất của sách Phúc Âm là xây dựng một mối quan hệ 

tuyệt vời với Chúa. Mặc dù mục đích là đã rõ ràng, sự thực hiện nó vẫn bị lầm lạc. 

Bởi vì chúng ta sai trong việc xác định những điều Chúa muốn, chúng ta bỏ thời 

gian và công sức ra để thực hiện những mục tiêu khác với ước nguyện của Người.

Giêsu không đến để xây dựng một quân đội, mà đến để đem lại một gia 

đình. Qua công việc của ông, chúng ta được nhận vào gia đình lớn đó, chứ không 

phải được tuyển vào một đội quân. Chúa là Cha của chúng ta, không phải là một vị 

tướng. Và Giêsu là một người anh cả của tất cả chúng ta. Mục đích tối thượng của 

Chúa không phải là một lực lượng để lao động hoặc chiến đấu, mà chính là một 

gia đình.

Chúa muốn chúng ta trở thành những con trai và con gái của Ngài. Ngài 

muốn mỗi người trở thành một thành viên của gia đình Ngài. Ngài muốn xây dựng 

một mối quan hệ với chúng ta. Chính vì thế Ngài đã xây dựng một kế hoạch để 

đem lại mối quan hệ đó. Và Ngài phải đối mặt với một vấn đề ngăn cách giữa 

Ngài và chúng ta, đó là sự lầm lạc!

Sự lầm lạc ngăn cách con người với Chúa. Nó đã tạo ra một chiếc cầu mà 

chúng ta không thể bước qua. Nó giữ cho chúng ta không thể đạt được sự tin 

tưởng và lòng yêu thương của Chúa. Nó đã bắt đầu ngự trị trên thế gian cùng với 

sự ra đời của Adam và tiếp tục tồn tại cho đến ngày hôm nay.

Trong cuốn "Chúa sáng tạo ra thế giới" có những điểm giúp ta hiểu thấu 

được cách mà sự lầm lạc đã tác động đến mối quan hệ giữa con người với Chúa. 

Tiết 3:8 là một trong những tiết buồn nhất trong cả quyển kinh: "Lối chiều, nghe 

tiếng Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa những bụi cây, 

để tránh mặt Đức Chúa Trời."

Đúng lúc mà Chúa bắt đầu kế hoạch của Ngài, hoàn tất những bước đầu 

tiên của sự sáng tạo và xây dựng mối quan hệ với con người, ngày hôm đó Chúa 

đã đến tìm Adam. Ngay từ lần đầu tiên, con người đã không đáp lại, mà anh ta đã 
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tránh mặt Chúa. Từ ngày đó đến tận bây giờ, con người vẫn tiếp tục trốn chạy lời 

mời của Chúa. Con người đã từ chối nỗ lực xích lại gần của Chúa.

Trong "Chúa sáng tạo ra thế giới" tiết 3:9 đã nói: "Đức Chúa Trời kêu 

Adam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu?" Cách nói đó của Chúa nghĩa là Người 

muốn sự hòa bình. Nhưng Adam lại cho rằng Chúa muốn gọi anh ta để phán xét. 

Ý nghĩ đó vẫn tiếp tục ám ảnh con người cho đến ngày hôm nay.

Thật không may là nỗi sợ hãi đối với Chúa không chỉ có ở những người 

lầm lạc. Ngay cả đối với những người đã được cứu rỗi, vẫn còn đó sự dè dặt 

không dám thân quen với Chúa. Trong số những người tin tưởng, chỉ có một số ít 

thật sự có lòng tin là Chúa muốn trở thành thân thiết đối với họ. Đó là một nỗi sợ 

phổ biến trong hầu hết mọi người, họ không thật sự tin rằng họ sẽ được Chúa chấp 

nhận hoàn toàn.

Chúng ta có một ảo tưởng rằng nếu chúng ta càng cố gắng trong sạch thì 

chúng ta càng gần gũi Chúa. Nhưng những cố gắng của chúng ta cũng như Adam. 

Adam đã luôn luôn trần truồng trước Chúa. Nhưng sau đó Adam cho rằng không 

nên để Chúa nhìn thấy anh ta trong tình trạng như thế, và anh ta đã làm một cái tạp 

dề bằng lá của cây vả. Adam không nghĩ là anh ta có thể đứng trước Chúa khi 

Chúa đi tìm anh ta trong khu vườn. Và anh ta đi tìm cách để khiến cho anh ta có 

thể được chấp nhận. Adam, cũng như chúng ta, đã quên mất một điểm: nếu Chúa 

không muốn xây dựng một mối quan hệ với Adam, Ngài đã không cất công đi đến 

khu vườn để tìm anh ta.

Nỗi sợ của chúng ta, cũng như của Adam, làm cho chúng ta cảm thấy 

không thể nào đạt được một mối liên hệ thật sự ý nghĩa với Chúa. Chúng ta không 

chấp nhận một sự thật là Chúa đã chủ động đến với chúng ta thông qua Giêsu. 

Ngài muốn chúng ta chấp nhận và xây dựng mối quan hệ. Ngài đã làm mọi thứ để 

biến mối quan hệ đó thành sự thật.

Một mối quan hệ có ý nghĩa là sự kết hợp của tình yêu thương, sự tin tưởng 

và liên hệ của các cá nhân. Một mối quan hệ sẽ nảy sinh và phát triển nếu những 

điều kiện trên xuất hiện. Khi những điều trên không xuất hiện đầy đủ thì đó không 

phải là một mối quan hệ thật sự. Nó chỉ là một sự cố gắng xếp đặt hoặc là một mối 

quan hệ công việc, nghĩa vụ chứ không phải là một mối quan hệ như giữa các 

thành viên trong một gia đình.
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Chúng ta cần dành thời gian với Chúa để trải nghiệm và phát triển những 

yếu tố trên. Khi bạn dành thời gian cho một người tốt với bạn, càng ngày bạn sẽ 

càng tin tưởng người ấy. Sự tin cậy là một phần giúp cho mối quan hệ ngày càng 

bền vững. Nhưng bạn sẽ không thể tin tưởng một người nếu bạn không nhận ra họ 

chấp nhận bạn. Bạn sẽ không bao giờ có được cơ hội trải nghiệm Chúa chừng nào 

chưa giải quyết được vấn đề về lòng tin này.

Một yếu tố nữa gây trở ngại cho mối quan hệ này là sự sợ hãi. Sợ hãi sẽ 

sinh ra những cảm xúc và hành động tiêu cực, và sẽ dẫn đến sự giả dối. Bạn sẽ 

không bao giờ có thể thành thật với một người mà bạn đang e sợ những gì họ sẽ 

làm với bạn. Bạn sẽ không thể hiện được chính bản thân của bạn mà chỉ tốn thời 

gian để cố gắng che dấu bớt những lỗi lầm hay khuyết điểm của mình.

Tất cả đã được bắt đầu ở vườn địa đàng. Con người chạy trốn và không bao 

giờ dừng lại bởi vì chúng ta sợ hãi Chúa. Chúng ta không thật sự tin tưởng vào 

những điều Chúa cảm nhận về ta. Và chúng ta không được ban phát sự yêu thương 

chính bởi vì sự sợ hãi.

Có một sự thật là bản chất của tội lỗi không nhất thiết là sự khao khát phạm 

tội. Trong nhiều trường hợp đó đơn giản chỉ là sự sợ hãi. Sợ hãi là cảm giác đầu 

tiên của Adam sau khi ăn quả của cây trí tuệ Thiện và Ác. Chính nỗi sợ này đã 

khiến cho Adam trốn tránh Chúa, và làm cho chúng ta cứ thực hiện những hành 

động sai trái thay vì tin tưởng vào Chúa.

Sự sợ hãi và không tin tưởng luôn đi đôi với nhau, có cái này sẽ xuất hiện 

cái kia. Chúng ta không tin vào Chúa bởi vì chúng ta sợ. Chúng ta không đến với 

Chúa để nhận lấy sức mạnh và sự giúp đỡ bởi vì chúng ta thiếu sự tin tưởng. 

Chúng ta không tin rằng Chúa sẽ thực hiện những lời hứa của Ngài, bởi vì chúng 

ta sợ hãi.

Mọi người sợ những gì? Chúng ta sợ chúng ta sẽ không được Chúa chấp 

nhận. Chúng ta sợ chúng ta không được đánh giá cao, rồi Chúa sẽ thấy những lỗi 

lầm và trừng phạt chúng ta. Chúng ta sợ bởi vì chúng ta không tin tưởng rằng 

chúng ta là người ngay thẳng và đạo đức.

Nỗi sợ này ngăn cản chúng ta có được một mối quan hệ cởi mở và chân 

thành với Chúa. Nó kiềm giữ chúng ta khỏi những cuộc nói chuyện cởi mở và 

thành thật. Nó triệt tiêu những cơ hội để hiểu biết về Chúa, làm cho chúng ta cảm 
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thấy không yên tâm. Nó đem đến cho chúng ta những sự đau khổ và dằn vặt. Và 

còn nhiều điều nữa không thể kể hết ở đây.

Trong bản Kinh Thánh của vua James, có nhiều đoạn kinh nói về giá trị của 

việc sợ hãi Chúa. Trong đó còn có cả những lời răn dạy về nỗi sợ hãi đối với 

Chúa.

Một mặt chúng ta có những đoạn kinh dạy rằng chúng ta phải biết kính sợ 

Chúa. Mặt khác, mỗi lần Chúa nói đều bắt đầu bằng câu "Đừng sợ!". Vậy nguyên 

nhân là gì?

Trong John 4:18 "Trong tình yêu không có sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn 

hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không đạt tới 

tình yêu hoàn hảo." Nó có nghĩa là tình yêu và sợ hãi không thể cùng tồn tại. Nếu 

ta yêu thương Chúa, nỗi sợ hãi đối với Chúa sẽ dần dần biết mất. Ta biết là Chúa 

luôn muốn đem đến cho chúng ta sự yêu thương. Vậy thì lòng kính sợ đối với 

Chúa là gì?

Trong kinh Cựu Ước có đoạn "Hãy tôn kính Chúa, và Ngài sẽ chấp nhận sự 

phục vụ của ngươi". Trong Matthew 4:10, Giêsu đã dẫn lời ở trên khi ông nói: 

"Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một 

mình Người mà thôi." Giêsu đã dùng từ "sợ" với nghĩa "tôn kính".

Trong các đoạn kinh nói về nỗi sợ đối với Chúa, đều khuyên chúng ta nên 

kính sợ Chúa, chứ không phải là bảo chúng ta sợ hãi Chúa. Chúa không bao giờ 

mong muốn chúng ta sợ hãi và trốn tránh Người.

Nếu sợ hãi Chúa thì thật là trái ngược với những điều ta biết về công việc 

Giêsu đã làm. Nó làm cho mối quan hệ trở nên không thể, ngăn cản những thứ 

Giêsu đang cố gắng thiết lập. Giêsu đến để tái phục chúng ta cho Chúa Cha, và 

chấp nhận chúng ta vào gia đình.

Những nhà tu hành hàng đầu vào thời đại của Giêsu đã hoàn toàn hiểu sai 

về Chúa. Họ nghĩ Chúa rất cứng rắn và thích trừng phạt. Họ đã hiểu sai ý nghĩa và 

mục đích của các luật lệ. Và chính vì vậy họ đã đặt Chúa ra khỏi tầm với của mọi 

người.

Giêsu đã đến cho mọi người một hình ảnh khác về Chúa. Ngài đã nói: "Nếu 

mọi người nhìn thấy tôi, tức là đã nhìn thấy Chúa Cha". Trong chương Hebrews 

1:3 đã nói Giêsu là hình ảnh đại diện hoàn hảo cho Chúa. Giêsu là một người có 

thể tiếp cận, nhân từ, khoan dung, rộng mở và luôn hướng đến việc xây dựng 



12

những mối quan hệ. Điều này trái ngược với những gì các nhà tu hành người Do 

Thái miêu tả về Chúa, đôi khi trái với cả những điều người ta thường nói về Chúa 

trong các nhà thờ.

Giêsu khiến cho chúng ta cảm thấy không còn sự ngăn cách trong việc xây 

dựng mối quan hệ với Chúa. Cho chúng ta thấy Chúa cần sự hiện diện của chúng 

ta, Chúa muốn chúng ta yêu thương và xây dựng một mối quan hệ thật sự với 

Ngài.
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3

Tin Mừng của Chúa Giêsu

Giêsu xuất hiện và thuyết giáo nhiều điều về Phúc Âm và Chúa. Từ Phúc 

Âm ám chỉ những tin tức tốt lành. Điều này không có gì phức tạp cả. Những điều 

Giêsu thuyết giáo đều là những tin tốt lành. Những tin tốt lành này khiến cho 

những đám đông được bình tĩnh, khiến cho những điều kì diệu xảy ra, khiến cho 

mọi người được cứu rỗi khỏi những tội lỗi của họ.

Những nhà tu hành lớn thời đó cũng thường thuyết giáo cho mọi người, 

nhưng họ không bao giờ đem đến cho mọi người những tin tức tốt lành về chúa 

mà chỉ toàn đem đến những tin xấu. Họ không muốn cho mọi người được thanh 

thản, mà chỉ muốn đè nén họ với những qui tắc và luật lệ. Họ khiến cho mọi người 

sợ Chúa và xem Chúa như một người khó tính và hay trừng phạt. Bởi vì mọi người 

không bao giờ được nghe những điều tốt lành, nên họ cũng không thấy được 

những kết quả tốt đẹp.

Khi con người sợ hãi Chúa, họ không chỉ thất bại trong việc thiết lập mối 

quan hệ với Chúa, mà họ sẽ không bao giờ có thể làm gì hiệu quả trong cả cuộc 

đời. Giêsu có một câu chuyện về một người chỉ có một tài năng. Chúa đã từ chối 

thu dụng người đó chỉ vì người đó sợ hãi Người. Nỗi sợ sẽ khiến cho ta bị trói 

buộc, hạn chế và hủy hoại bản thân mình.

Bất chấp những cố gắng tột bậc của những nhà tu hành thời đó, những điều 

họ làm hầu như không có tác dụng. Nó không đem đến sự thoải mái cho mọi 

người mà chỉ trói buộc họ. Tất cả họ đều biết về Chúa, nhưng không biết được 

những tin tốt lành về Chúa. Chẳng hạn như những nhà tu Phari đem đến cho mọi 

người những gánh nặng, luật lệ và công việc, nhưng lại không động đến cả một 

ngón tay để đỡ giúp những gánh nặng đó cho mọi người.

Giêsu cũng đọc Kinh Thánh, cũng thờ phụng Chúa, nhưng luôn hướng đến 

những điểm tốt và tin tức tốt lành. Giêsu luôn luôn đem đến cho mọi người những 

tin tức tốt, từ đó có được sự tin tưởng của mọi người. Sự khao khát của mọi người 

đối với Chúa tăng lên và lòng tin tưởng như đã mất của mọi người đối với Chúa 
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như sống lại. Điều kì diệu đã xảy ra khi mọi người nhận thấy Chúa của họ là một 

vị Chúa tốt.

Trong Galatians 1:8, "Nhưng nếu có ai, kể cả chúng ta, hoặc một thiên thần 

nào từ trời xuống, loan báo cho anh em Tin Mừng khác với Tin Mừng chúng ta đã 

loan báo cho anh em, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi!" Chúng ta đã bị ngăn 

cách khỏi những tin tốt. Hệ thống tôn giáo của chúng ta ngày nay được xây dựng 

dựa trên một vị Chúa hay giận dữ. Khi mọi người đến nhà thờ, họ luôn có cảm 

giác như bị hành hạ chứ không phải được giải thoát. Tôi cũng có những hành động 

sai như mọi người. Và khi đọc được những dòng này trong Galatians, tôi đã chợt 

nhận ra: "Nếu đó không phải là tin tốt thì đó chẳng phải là Phúc Âm."

Có thời điểm trong một năm tôi đã đem lại cho Chúa hàng trăm tín đồ mới. 

Chúa đã nói với tôi: "Khi ngươi bắt đầu giảng về Phúc Âm, ngươi phải làm một 

việc gì đó cho ta". Tôi như bị sốc. Ngài ám chỉ gì khi nói đến lúc tôi bắt đầu thuyết 

giáo về Phúc Âm? Chẳng phải tôi đang nói về Phúc Âm đó sao? Từ đó tôi bắt đầu 

chú ý hơn về những gì tôi nói với mọi người, thì hầu hết trong đó là những tin xấu. 

Khi nghe mọi người nói những vấn đề của họ, tôi không chỉ trích hay phê phán, 

nhưng không hẳn tất cả những điều tôi nói ra đều là tốt. Tôi đã không có những lời 

nói để đem lại sự thanh thản cho mọi người. Tôi đã không đem lại những tin tức 

tốt lành. Như Paul đã nói trong kinh Romans 1:16, "Vâng, tôi không hổ thẹn vì 

Tin Mừng. Quả thế, Tin Mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai 

có lòng tin." Những tin mừng mà Giêsu đem đến chính là sức mạnh của Chúa. 

Nếu không có những tin tốt lành này, sức mạnh sẽ không còn.

Từ "cứu rỗi" có nguồn gốc từ một từ của Hy Lạp là "sozo". Sozo mang 

nhiều nghĩa hơn là ám chỉ một sự ra đời. Nó có nghĩa là sự chữa lành, bảo vệ, sự 

giải thoát, an toàn và bao hàm nhiều nghĩa tốt khác nữa. Nếu tôi không đem đến 

những tin tốt lành cho mọi người, sức mạnh cứu rỗi của Chúa sẽ không thể đến với 

mọi người.

Những tin mừng không dành cho tất cả mọi người, mà chỉ dành cho những 

người tin vào nó. Khi Giêsu bắt đầu công việc truyền giáo, ông công bố nhiệm vụ 

chính Chúa giao cho ông chính là thuyết giáo về những tin tốt lành (Luke 4:18). 

Ông đem tin mừng đến với những người nghèo đói, đau khổ, bị giam cầm, mù lòa 

và đau đớn. Chuyện này đã được mô tả trong kinh Luke 4:19, "Công bố một năm 

hồng ân của Chúa."  Ông đã ám chỉ điều gì qua câu nói đó?
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Năm hồng ân của Chúa là gì? Sau mỗi 50 năm mọi nợ nần sẽ được xóa bỏ. 

Tùy thuộc vào lý do và mức độ chính đáng của các món nợ, nó sẽ được xóa bỏ. 

Mỗi người sẽ được giải phóng mà không cần bất cứ sự cố gắng hay đền bù nào. 

Khi món nợ được xóa bỏ, những trừng phạt kèm theo cũng đồng thời không còn 

nữa. Những người Do Thái đều biết rằng hình phạt của việc vượt qua các luật lệ là 

sự nguyền rủa, điều này đã được đề cập trong kinh Cựu Ước. Khi những tai ương 

ập đến, họ biết họ xứng đáng với điều đó. Họ không thể nhờ đến Chúa khi đối mặt 

với những nguyền rủa của luật lệ. Nhưng đối với những trường hợp nghèo đói, đau 

khổ, bị giam cầm, mù lòa và đau đớn, Giêsu đã nói "Tất cả sẽ được xóa bỏ". Đó là 

một tin rất tốt đối với mọi người. Những món nợ có bởi luật lệ được xóa sạch và 

từ giờ ta có thể được giải phóng khỏi sự trừng phạt bởi những tội lỗi ta đã gây ra.

Giêsu luôn cố gắng chứng minh rằng sự xóa bỏ này có thể áp dụng vào việc 

tha thứ những tội lỗi, tương tự như là việc xóa bỏ những nguyền rủa của luật lệ. 

Những tín đồ Phari không tin vào điều đó và không bao giờ tham dự như chúng ta. 

Họ có thể yêu quý Chúa, nhưng họ chống lại những tin mừng. Bất chấp những gì 

ta nghĩ, những người Phari này luôn có một chỗ trong tim họ dành cho Chúa. Nó 

có thể hơi sai lệch và lầm lạc, như là mong muốn Chúa sống một cuộc sống 

nghiêm ngặt và chặt chẽ như họ.

Trong sách Archko, những tín đồ Phari tiết lộ những điều họ lo lắng về các 

thông điệp của Giêsu. Họ sợ rằng nếu mọi người tin vào những tin tức tốt lành, họ 

sẽ phạm phải những tội lỗi. Họ không nghĩ rằng những luật lệ chỉ có tác dụng bề 

ngoài, trong khi lòng nhân ái và tình yêu thương mới tác động đến bên trong con 

người. Những thông điệp của Giêsu đã bị cáo buộc là nguyên nhân của lối sống 

buông thả và phóng đãng.

Trái ngược với những sự tin tưởng vô căn cứ trên, các tin mừng do Giêsu 

đem lại giúp cho mọi người yêu thương Chúa. Nó khiến cho mọi người chuyển từ 

sợ hãi sang tin tưởng Chúa. Nó làm cho mọi người ngày càng xích lại gần hơn 

người mà họ từng trốn tránh. Nó giúp mọi người thoát khỏi thành trì của tội lỗi để 

bước vào một mối quan hệ mật thiết với Chúa.

Việc thuyết giáo những tin mừng của Giêsu đã thành công ở những điểm 

mà sự áp đặt luật lệ thất bại. Trước những bài thuyết giảng và chứng minh những 

điểm tốt của Chúa, mọi người đã đáp lại một cách đúng đắn. Phản ứng tự nhiên 

đối với những tin mừng là cảm kích, biết ơn, tận tụy và sự thân thuộc. Từ đó, ta 

thấy rằng Phúc Âm (những tin tức tốt lành) chính là sức mạnh giúp Chúa đạt được 
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những lời hứa của mình về sự cứu rỗi, bảo vệ, chữa trị, giải thoát và tất cả những 

lời hứa khác.
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4

Cây thập giá của Chúa Giêsu

"Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác 

ngoài Đức Giêsu, mà là Đức Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá. Vì thế, khi đến 

với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. Tôi nói, tôi giảng mà chẳng 

có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của 

Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa. Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa 

vào lời lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa. " (1 

Corinthians 2:2-5)

Những lời trên ám ảnh tôi trong một thời gian dài. Nó thật sự có nghĩa gì? 

Có phải Paul chỉ giảng về thông điệp của sự cứu rỗi linh hồn? Có phải ông chỉ 

giảng về cây thập giá và không gì khác nữa? Tôi cuối cùng đã tìm ra ý nghĩa của 

nó.

Đôi khi những điều đơn giản và hiển nhiên lại là những thứ khó để hiểu 

thấu nhất. Trong khi cố gắng mở rộng hiểu biết của tôi về những lời của Chúa, tôi 

nhận ra rằng tất cả những gì Chúa đã làm cho chúng ta có thể được hiểu hết qua 

công việc tại cây thập giá. Tôi nhận ra rằng chỉ có thể hiểu hết hoàn toàn Phúc Âm 

trong cái chết, lễ an táng và sự tái sinh của Chúa Giêsu.

Những phần còn lại của kinh Tân Ước chỉ đơn giản giải thích và xoáy vào 

những gì xảy ra trên cây thập giá. Cây thập giá là nền tảng của Tân Ước, của mối 

quan hệ giữa chúng ta và Chúa. Tất cả sự thật đều có điểm xuất phát từ cây thập 

giá. Những thông điệp không phù hợp với những việc Giêsu đã hoàn thành tại cây 

thập giá đều không chính xác.

Kinh Hebrews 1:1-2 có đoạn: "Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa 

đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên 

Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng nên 

vũ trụ, đã đặt Người làm Đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài." Trước khi xảy ra 

sự kiện cây thập giá, Chúa đã nói theo nhiều cách, với nhiều người, và trong nhiều 

hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên thời điểm đó thì Chúa đã nói tất cả những điều 

cần thiết cho Con của người. Sau đó thì không còn thông điệp nào nữa. Những gì 
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xảy ra nơi cây thập giá chính là nền tảng của những tin tốt lành của Chúa dành cho 

mọi người.

Cây thập giá trở nên điểm trọng yếu cho tôi có thể thấu hiểu và xét đoán sự 

thật. Nói cách khác, mọi thứ được tìm thấy trong Kinh Thánh phải vượt qua được 

sự thử thách của cây thập giá. Nó có phù hợp với những điều Giêsu đã hoàn thành 

ở cây thập giá hay không? Hay là nó mâu thuẫn? Chính vì những sai lầm trong 

việc giải thích những việc Giêsu đã hoàn thành bên thập giá đã dẫn đến những 

cách hiểu và giảng rối rắm và trái ngược.

Sai lầm của chúng ta là đã áp đặt những gì chúng ta tin tưởng trước đó từ 

trong kinh Cựu Ước vào chuyện cây thập giá. Bởi vì thông điệp của cây thập giá 

quá tốt đẹp để có thể tin là sự thật, nên chúng ta không thể tin tưởng hoàn toàn 

thông điệp ấy.

Tại cây thập giá, Giêsu đã phải gánh chịu tội lỗi và giúp chúng ta thoát khỏi 

những lời nguyền của luật lệ. Nhưng chúng ta vẫn trông ngóng vào luật lệ và cho 

rằng sự tuân thủ của chúng ta đã bảo vệ chúng ta khỏi lời nguyền. Tại đó, Giêsu đã 

chịu trừng phạt để chúng ta có được sự bình an. Nhưng chúng ta vẫn không tin và 

tiếp tục nghĩ rằng Chúa đang trừng phạt chúng ta. Tại đó, Giêsu đã bị hành hạ bởi 

bệnh tật để cho chúng ta sức khỏe. Nhưng chúng ta lại trông vào các qui tắc của 

luật lệ để tìm kiếm sức khỏe. Tại đó, Giêsu đã chiến thắng được tội lỗi. Nhưng 

chúng ta vẫn cố gắng chiến đấu với tội lỗi bằng sức của mình. Tại đó, Giêsu đã 

chiến thắng được cái chết, phục sinh và đem lại cho chúng ta sự công chính, 

nhưng chúng ta vẫn cố gắng giành lấy sự công chính bởi những việc ta làm. 

Chúng ta đã hoàn toàn bỏ qua những việc xảy ra ở cây thập giá.

Mặc dù cây thập giá là thông điệp chính của Phúc Âm, nhưng chúng ta vẫn 

sai lầm trong việc tiếp nhận nó khác với thánh Paul và những nhà thờ đầu tiên. 

Ngoài mặt chúng ta đặt cây thập giá ở vị trí cao nhất trên những nhà thờ, nhưng 

những học thuyết và thực tế của chúng ta thì lại chối bỏ nó. Chúng ta quá chú ý 

vào những công việc của chúng ta hơn những công việc của Giêsu. Chúng ta sai 

lầm ở chỗ đặt mình vào vị trí trung tâm trong mối quan hệ với Chúa, trong khi chỗ 

đó đúng ra là của Giêsu và những công việc ông đã hoàn thành.

Tóm lại, chúng ta sẽ không bao giờ cảm nhận được sức mạnh của Chúa trừ 

khi chúng ta thay thế sự khôn ngoan của con người bằng lòng tin vào cây thập giá. 

Niềm tin vào cây thập giá nói riêng chính là nền tảng của niềm tin vào Kinh Thánh 
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nói chung. Khi sống bằng niềm tin, chúng ta sẽ phụ thuộc, tin tưởng và kế thừa 

được sức mạnh mà Giêsu đã thực hiện ở cây thập giá. 

Niềm tin của những tín đồ Thiên Chúa là niềm tin dành cho chính con 

người của Giêsu, cho những việc mà Giêsu đã làm. Niềm tin không thể dựa trên 

những việc mơ hồ. Đây chính là một trong những lý do để phủ nhận cây thập giá 

của Chúa Giêsu.

Nó khiến cho chúng ta phải đặt ra những câu hỏi khó cho bản thân mình. Ta 

có thực sự biết được những việc Giêsu đã hoàn thành tại cây thập giá? Nếu biết, 

liệu có thể tin được tất cả? Cây thập giá của Giêsu chính là điểm mấu chốt hay chỉ 

là một vật thêm vào cuốn kinh Cựu Ước?

Trong 1 Corinthians 1:17 Paul đã nói "Đức Giêsu đã chẳng sai tôi đi làm 

phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng Tin Mừng, và rao giảng không phải bằng lời 

lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Giêsu khỏi trở nên vô hiệu." Chúng ta cũng giảng 

về Chúa Giêsu, nhưng chúng ta không giảng về cây thập giá của Chúa, chúng ta đã 

không hiểu theo cách mà Paul và những nhà thờ đầu tiên đã hiểu. Chính vì thế, hai 

cách giảng cũng cho ta hai kết quả khác nhau.

Một số bài thuyết giáo sâu sắc, khó hiểu và kích thích tôi đã từng nghe đều 

không liên quan đến cây thập giá. Chúng nói về Giêsu, với đầy sự thông thái và rất 

hợp lý. Chúng nói về lòng trung thành và sự tận tụy của Giêsu, nhưng điều quan 

trọng là những thông điệp đó đều không giải thích rõ ràng được sự tự tin của Giêsu 

trước Chúa là dựa trên những việc mà Giêsu đã hoàn thành trong quá trình chết và 

phục sinh của mình.

Nhưng mặt khác, tôi đã từng nghe nhiều chuyện thương tâm về cây thập 

giá. Tôi đã khóc bởi vì chúng quá xúc động. Tuy nhiên, khi bắt đầu liên kết và 

phân tích những gì đã được nghe, tôi nhận thấy chúng không đem đến những điều 

thật sự rõ ràng về những gì Chúa đã làm thông qua cây thập giá.

Tôi đã cố gắng tìm hiểu về thông điệp của cây thập giá, và những gì tôi biết 

là tất cả những điều trong Kinh Thánh chỉ có thể hiểu được khi đối chiếu với cây 

thập giá. Nếu những gì tôi nghĩ không phù hợp với chuyện cây thập giá, nghĩa là 

tôi chưa thật sự hiểu đúng vấn đề. Tôi chỉ mới bắt đầu hiểu được tại sao Paul 

không giảng bất cứ gì khác ngoài chuyện về Giêsu và chuyện ông bị đóng đinh 

vào thập giá.
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5

Bình an trên thế gian

Giêsu là hoàng tử bình an. Chúa Cha chính là Chúa của bình an. Chúng ta 

được dạy rằng chúng ta hãy để sự bình an của Chúa ngự trị trong tim. Tuy nhiên, 

những tín đồ đã tìm kiếm được sự bình an và trải nghiệm nó lại không nhiều.

Trái lại, có rất nhiều tín đồ sống một cuộc sống đầy những sợ hãi, tội lỗi và 

đày ải. Theo một cuộc thăm dò ý kiến, người theo phái Phúc Âm có ý thức về giá 

trị của bản thân thấp nhất trong những phái khác nhau. Người Hinđu và Công Giáo 

có ý thức về giá trị bản thân cao hơn người phái Phúc Âm. 

Việc hạ thấp giá trị bản thân của những tín đồ Thiên Chúa là kết quả của 

nỗi sợ hãi trong mối quan hệ với Chúa. Thay vì chấp nhận và tin tưởng vào những 

điều Giêsu đã đem lại, tin tưởng vào những gì Chúa đã làm cho chúng ta, chúng ta 

lại luôn luôn cố gắng để trở thành cái mà chúng ta nghĩ là Chúa muốn chúng ta trở 

thành như thế.

Chúng ta giống như Adam. Adam đã được tạo ra từ hình ảnh của Chúa. 

Nhưng Satan lại nói: "Nếu ngươi làm điều đó, ngươi sẽ trở nên giống Chúa". Anh 

ta đã giống Chúa, nhưng anh ta lại không tin vào điều đó. Tương tự, những kẻ xúi 

giục nói với chúng ta "Nếu ngươi làm những điều này, nó sẽ làm cho ngươi giống 

Giêsu". Chúng ta đã giống Giêsu, chỉ có điều chúng ta không thừa nhận. Vì vậy 

thay vì tiếp tục dựa trên những thứ có sẵn, chúng ta lại cố gắng để biến chúng ta 

trở thành chính chúng ta.

Nếu ta nghĩ ta phải trở thành một cái gì đó thì mới được Chúa chấp nhận, 

nghĩa là ta tin rằng Chúa không chấp nhận con người ta hiện tại. Nếu ta đã tự hạ 

thấp giá trị của mình, nỗi sợ hãi chỉ chấm dứt khi ta có sự bình an trong tim. Và ta 

phải cố gắng đấu tranh thay vì nghỉ ngơi, luôn luôn nghĩ ngợi và lo lắng thay vì tin 

tưởng.

Trong kinh Colossians 3:15, "Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển 

tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến 

hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân." Một khi có được sự bình 
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an, sẽ không có một cảm xúc nào khác lấn chiếm được suy nghĩ, cảm xúc và hành 

động của ta nữa.

Nhưng có một vấn đề là nếu tôi tin vào những gì giáo lý đã dạy về Chúa, tôi 

sẽ không bao giờ tìm được bình an thật sự. Tôi sẽ không bao giờ có được sự bình 

an vĩnh viễn ngự trị trong mọi ý nghĩ và hành động. Thay vào đó, tôi sẽ sống một 

cuộc sống đầy những đe dọa và sợ hãi về những điều mà Chúa có thể làm với tôi. 

Tôi sẽ không bao giờ có thể đấu tranh chống lại những tiêu chuẩn được áp đặt lên 

bản thân tôi bởi một hệ thống tôn giáo to lớn.

Giêsu đến để đem lại sự bình an cho mỗi người. Ông đã nói: "Thầy để lại 

bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em 

không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi" 

(John 14:27). Tôi phải để cho sự bình an ngự trị trong tim mình. Tôi phải để cho 

sự bình an bảo vệ tôi khỏi nỗi sợ hãi và buồn phiền.

Vì đã có sự tin tưởng, tôi quay về với cây thập giá để tìm ra cơ sở cho sự 

bình an với Chúa của mình. Tôi không muốn một sự bình an giả tạo được xây 

dựng bởi những thứ không có thật. Tôi không muốn đánh giá bản thân để xác định 

mức độ bình an của mình. Mà tôi muốn tìm hiểu về những công việc của Giêsu. 

Tôi muốn một sự bình an được tạo nên từ những gì Giêsu đã làm cho tôi.

Khi Chúa sinh ra đời, những thiên thần đã xuất hiện bên người chăn cừu ở 

vùng quê gần Bethlehem. Sự thông cáo của họ về sự ra đời của người sẽ cứu vớt 

chúng ta thật kì diệu. Đó là sự hân hoan trên thiên đàng mà ngay cả những thiên 

thần cũng không thể kiềm chế được. "Nhưng sứ thần bảo họ: "Anh em đừng sợ. 

Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: 

Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, Người 

là Đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp 

thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ". Bỗng có muôn vàn thiên binh 

hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: Vinh danh Thiên Chúa trên 

trời. bình an dưới thế cho loài người Chúa thương." (Luke 2:10-14)

Sự kiện này quá rực rỡ ngay cả khi nó xuất phát từ thiên đàng. Đây là một 

tin tức tốt lành của Chúa dành cho mỗi người. Lần đầu tiên kể từ khi Adam chạy 

trốn khỏi Chúa, sự bình an giữa Chúa và con người đã xuất hiện trở lại.

Con người đã từng thấy nhiều điều kì diệu. Họ đã thấy việc chữa bệnh như 

thế nào. Thật ra tất cả những phép màu trong kinh Tân Ước đều đã được nhắc đến 
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trong kinh Cựu Ước. Nhưng đây không phải là một thông điệp về những phép 

màu, dấu hiệu hay điều kì diệu, mà là một thông điệp hòa bình giữa Chúa và mỗi 

người.

Trong suốt cuộc đời tôi luôn nhìn thấy những biểu ngữ với câu nói "Bình 

an dưới thế cho người Chúa thương". Điều này luôn được mỗi người nhớ đến và 

cố gắng đem lại sự bình an và hạnh phúc cho người khác. Khi nó chỉ là một sự 

nhắc nhở khéo léo, nó không phải là thông điệp thật sự đã được gửi đến thế gian.

Lần đầu tiên đã có sự hòa bình giữa con người và Thiên Chúa. Chính bởi sự 

xuất hiện của Chúa cứu thế, nhiều chuyện đã xảy ra làm cho hòa bình giữa Chúa 

và con người trở thành hiện thực. Nó giống như một sự hòa giải, con người đã 

được phục hồi cho Chúa.

Chúa luôn muốn sự hòa bình với con người, Ngài đặt con người vào vườn 

địa đàng. Đó là một sự hòa thuận tuyệt vời giữa Chúa và con người. Khi một 

người lầm lạc, anh ta không chỉ không vâng lời Chúa. Anh ta có được một năng 

lực mới, anh ta có thể tự mình phân biệt được thiện và ác. Cùng với khả năng đó là 

những áp đặt do bản thân tạo ra về cái đúng và cái sai. Từ những tiêu chuẩn tự tạo 

ra đó, anh ta trở nên sợ hãi trước Chúa. Anh không còn tin tưởng vào những tiêu 

chuẩn của Chúa nữa mà tự đặt ra những tiêu chuẩn riêng cho mình. Khi không đạt 

được những tiêu chuẩn đó, anh ta sẽ cảm thấy sợ hãi. Chúng ta cho rằng sự sợ hãi 

đến từ Chúa, nên sự hòa bình giữa Chúa và con người sẽ không còn. Anh ta sẽ bị 

những cảm xúc khủng khiếp này ám ảnh liên tục mỗi ngày.

Nhờ Chúa cứu thế, nỗi sợ hãi đã được gỡ bỏ và lần đầu tiên kẻ từ lúc Chúa 

tìm đến khu vườn, giữa Chúa và con người đã có sự hòa bình. Nỗi sợ hãi đó quá 

mạnh đến nỗi nó làm cho con người không thể thoát ra khỏi tội lỗi. Trong kinh 

Hebrews 2:15 có nói rằng Giêsu đã cứu chúng ta ra khỏi sức mạnh của quỉ dữ 

bằng cách giúp cho chúng ta thoát khỏi nỗi sợ hãi đối với cái chết: "và đã giải 

thoát những ai vì sợ chết mà suốt đời sống trong tình trạng nô lệ."

Ngay cả đối với những người lầm lạc, Chúa luôn mong muốn điều tốt nhất 

cho họ. Những luật lệ của Chúa Cha giúp cho mọi người tránh khỏi sự nguyền rủa

của tội lỗi. Nói cách khác, Chúa phù hộ cho cả những người lầm lạc và chưa xứng 

đáng. Ngay cả khi chúng ta ngập chìm trong tội lỗi hay là kẻ thù của Chúa, Ngài 

vẫn yêu thương và luôn mong cho chúng ta điều tốt đẹp nhất.
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Có một yêu cầu chính đáng là phải trừng phạt những người phạm vào tội 

lỗi. Dưới những luật lệ con người vẫn có cách làm cho những lời nguyền chệch 

hướng. Nhưng không bao giờ có được sự bình an với luật lệ. Con người trở nên 

luôn sợ hãi sự phán xét, luôn cố gắng để được đánh giá cao hơn. Nhưng vì trong 

con người tự nhiên đã có những ý thức tội lỗi nên đi kèm theo đó là nỗi sợ hãi. 

Những điều này làm nảy sinh sự thù địch giữa Chúa và con người.

Với các luật lệ, con người sợ hãi và không tin tưởng Chúa. Họ chỉ có cảm 

giác xấu xa. Chính vì vậy nhiều lần Chúa đã giận dữ. Điều này được nhắc đến 

trong Psalms 7:11 "Chúa giận dữ với kẻ ác mỗi ngày". Họ nghĩ Chúa luôn muốn 

phán xét và trừng phạt những tội lỗi của họ.

Với sự xuất hiện của Đấng cứu thế, một trang sử mới đã mở ra cho con 

người và Chúa. Kế hoạch của Chúa dành cho con người vẫn không thay đổi, Ngài 

đã dành bốn ngàn năm để con người có thể trải nghiệm tình yêu của Chúa. Điều 

này đã đạt được thông qua Giêsu. Cuối cùng, một mối quan hệ yêu thương giữa 

Chúa và con người đã trở thành hiện thực. Đó là sự bình an.

Ngày nay, chúng ta đang có những thứ mà những thế hệ trước sự kiện cây 

thập giá không có được, đó là sự bình an với Chúa. Ngài đã chiến thắng những tội 

lỗi, và đem đến cho chúng ta những thứ chúng ta xứng đáng được hưởng. Con 

người chúng ta đã được rửa sạch bởi máu của Giêsu.

Có sự bình an và tự tin, chúng ta có thể đến với Chúa mà không còn sợ hãi. 

Chúng ta có thể thiết lập mối quan hệ với Chúa. Chúng ta không còn phải sợ Chúa 

sẽ từ chối chúng ta nữa. Chúng ta đã có được sự bình an.
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6

Sự trừng phạt vì bình an của chúng ta

Khi một người được giải thoát khỏi sự sai trái, thì người đó có thể bình an 

với Đức Chúa Trời. Khi ta có đức tin, ta sẽ có mối quan hệ với Chúa. Mối quan hệ 

chỉ có thể có được khi hận thù đã được giải quyết.

"Vậy, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an 

với Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta" (Romans 5:1). Từ "công 

chính" có cùng nguồn gốc với sự đúng đắn. Cũng có hiểu là: khi có được đức tin 

vào sự đúng đắn, chúng ta được bình an với Thiên Chúa. Nếu một người biết họ 

công chính, họ được bình an với Chúa. Quan trọng hơn, Chúa cũng sẽ bình an với 

anh ta. Anh ta sẽ không còn phải sống mà e ngại sự phán xét hay cái chết.

Isaiah 53:5 đã viết: "Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền 

nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải 

mang thương tích cho chúng ta được chữa lành." Chúa Giêsu không chịu đựng vì 

tội lỗi của Người, Người không bao giờ tội lỗi. Người chịu đựng tội lỗi và sai trái 

của chúng ta. Và phải chăng điều này chỉ xảy ra với một số người? Không. Người 

hy sinh cho nhân loại, nhưng Người còn hơn cả một vật tế lễ.

Cách đây hàng ngàn năm, người Do Thái đến gặp những mục sư và cho họ 

xem vật tế lễ mà họ nghĩ là biểu tượng của Chúa Giêsu. Vật tế lễ của họ chỉ là một 

vật vô hình, không hề có quyền năng thực sự để tẩy uế. Nhưng Chúa Giêsu là có 

thật, hiện hữu, và sự hy sinh của Người không chỉ mang tính tượng trưng.

Người Do Thái đặt vật tế lễ của mình và thú nhận tội lỗi của họ. Rồi họ 

chứng kiến và tham dự vào buổi tiêu diệt vật tế. Bằng chính đôi mắt của mình, họ 

đã chứng kiến một con vật vô tội nhận lấy cái chết mà đáng lẽ ra họ phải nhận. Họ 

đứng nhìn con vật này bị hành hạ và thiêu đốt như một sự trả giá và chuộc lỗi cho 

tội lỗi của họ. Nhưng họ tin rằng Chúa sẽ không còn giận dữ vì sự giận dữ của 

Người đã được thỏa mãn bằng chính cái chết của con vật kia. Máu của con vật vô 

tội không thể mang lại sự cứu rỗi, nhưng nó đã làm tan biến, làm khuây khỏa sự 

tức giận. Máu đã đổ nghĩa là tội lỗi đã được phán xét. Bản án tử hình đã được xử 

xuống con vật này thay cho những kẻ tội lỗi kia. "Chiếu theo Lề Luật, hầu hết mọi 
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sự đều được thanh tẩy bằng máu. Không có máu đổ ra, thì không có ơn tha thứ." 

(Hebrews 9:22)

Một phần quan trọng của lễ tế trong Kinh Cựu Ước là lời thú tội. Matthew 

Henry nói: "Nếu trong lời thú tội của họ không thực sự thành thực và tin tưởng, thì 

Chúa sẽ không thể nhận được nó". Đã không có bất cứ một nghi ngờ nào về việc 

con vật này bị phán xét cho tội lỗi của người khác. Tất cả những điều này đã diễn 

ra với Chúa Giêsu bên cây thập giá.   

Bên thập giá, Chúa đã tạo ra sự bình an cho con người thông qua Kinh Tân 

Ước. Bản giao ước này không được tạo ra từ máu của một con vật, mà bằng chính 

những giọt máu vô tội của Chúa Giêsu. Giao ước này đã được tạo nên từ máu của 

Người. Nhưng điều đó thực sự có ý nghĩa gì? Trong 2 Corinthians 5:21 của Kinh 

Thánh đã nói: "Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành 

hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong 

Người". Thật vậy, Chúa Giêsu không chỉ là một vật tế lễ, Người còn là tội đồ.

Isaiah 53:6 nói thế này: "nhưng Đức Chúa đã gánh chịu tội lỗi của tất cả 

chúng ta." Trong Kinh Cựu Ước, con người đã thú nhận tội lỗi của mình trước vật 

tế lễ. Còn trong Kinh Tân Ước, một vị Chúa Giêsu nhân ái đã thú nhận tội lỗi của 

cả thế giới. Không giống bất cứ một sự hy sinh nào khác, tội lỗi của cả nhân loại 

đã bao phủ lên Chúa Giêsu. Người đã trở thành tội lỗi.

Tại đây, chúng ta bắt đầu hiểu vì sao chúa Giêsu phải trở thành con người. 

Con người mang tội lỗi đến thế giới, và cũng chính con người có thể mang lại sự 

công bằng đến với thế giới. Con người mang đến cái chết, và cũng chính họ có thể 

được giải phóng khỏi cái chết. Con người tội lỗi, nên con người phải chết. Đối với 

Chúa Giêsu, tội lỗi của tất cả nhân loại được kết tinh lại và chúng được phán xét 

tại đây.  

Trước khi đến bên cây thập giá, Chúa Giêsu tuyên bố, "Đây là sự xét xử 

của toàn thể nhân loại". Cuộc phán quyết tội lỗi cho toàn nhân loại diễn ra cách 

đây hai ngàn năm. Người nói tiếp rằng "Phần tôi, một khi được giương cao lên 

khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo loài người lên với tôi" (John 12:31-32).

Không phải tất cả nhân loại đều đến được với chúa Giêsu. Tất cả nhân lại sẽ 

không bao giờ được kéo lên với Chúa Giêsu. Nhưng có một điều đã xảy ra, tất cả 

tội lỗi của con người và sự phán xét loài người đều được dẫn đến với Người trên 
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cây thập giá. Người trở thành tội lỗi thay cho chúng ta, và rồi Người phải chịu 

đựng sự trừng phạt đó.  

Cho đến lúc đó, "nhân loại" là kẻ thù của Chúa. Bản chất tự nhiên của 

chúng ta giữ chúng ta khỏi sự ràng buộc với tội lỗi. Sau đó lương tâm của chúng ta 

giữ chúng ta rời xa Chúa. Tương tự thế, Chúa có nghĩa sự phán xét tội lỗi của con 

người. Tuy nhiên, tình thế này đã được thay đổi khi Giêsu xuất hiện.

1 John 2:2 nói về Chúa Giêsu, "và Người là sự nguôi ngoai cho tội lỗi của 

chúng ta..." Cụm từ "nguôi ngoai"có thể có một số ý nghĩa, nhưng ở đây nó được 

hiểu là hành động nhân nhượng, khoan dung. Chúa Giêsu là sự xoa dịu tội lỗi của 

chúng ta. Được xoa dịu nghĩa là hài lòng. Vậy thì Chúa Giêsu đã xoa dịu những 

điều gì? Người đã xoa dịu sự phẫn nộ của Chúa bằng một hình phạt công bằng. Sự 

giận dữ của Chúa Trời đã có Giêsu gánh chịu "bây giờ chúng ta đã được nên công 

chính nhờ máu Đức Kitô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ 

của Thiên Chúa" (Romans 5:9). Đối với Chúa Giêsu, chúng ta đã trở nên công 

chính. Sự phẫn nộ của Chúa đã được thỏa mãn. Bằng cách nào Đức Giêsu có thể 

làm được điều đó? Người đã gánh chịu sự phẫn nộ mà chúng ta đáng phải chịu.

"Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những 

người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta" (Romans 5:8). 

Cái chết của Giêsu chứng tỏ tình yêu của Chúa đối với con người, khi đó chúng ta 

thực sự hiểu được cái giá mà Người phải trả. Thử hình dung điều này: bạn có hai 

đứa trẻ. Một đứa luôn ngoan ngoãn vâng lời, nó luôn làm theo lời bạn nói và còn 

làm tốt hơn sự mong đợi. Còn đứa kia thì lúc nào cũng có những đòi hỏi, nó luôn 

gặp rắc rối, chẳng bao giờ bạn và nó vui vẻ với nhau. Bạn bảo chúng ở nhà làm 

việc. Đứa trẻ nghe lời thì làm mọi điều mà bạn sai bảo. Còn đứa trẻ độc lập kia lại 

không những không hoàn thành công việc của mình, mà còn làm vỡ cả một vật 

dụng đáng giá của bạn. 

Khi bạn bước vào cửa, cơn giận bùng phát lên. Bạn gọi hai đứa trẻ vào 

phòng rồi bắt đầu hỏi cả hai. Sao khi phát hiện ra sự thật, cơn giận lên đến đỉnh 

điểm. Tuy nhiên có một vấn đề, đứa trẻ mà bạn không muốn phat lại là đứa trẻ 

xứng đáng bị phạt. Với cơn giận đang vươn ra ngoài tầm kiểm soát, bạn lại phạt 

đứa trẻ ngoan ngoãn, vô tội kia. Bạn đổ hết tội lỗi lên đứa trẻ vô tội và đánh nó 

bằng roi da với cơn thịnh nộ lôi đình.

Khi bạn phạt xong, cơn giận dữ cũng đã nguôi ngoai và thỏa mãn. Bạn đã 

không phạt đứa trẻ kia vì bạn thích phạt đứa này hơn, nhưng bởi vì bạn biết rằng 
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đứa trẻ đáng đánh đòn rồi cũng có ngày phải trả giá. Bằng tình thương và lòng 

khoan dung của mình, bạn muốn bảo vệ và dạy dỗ nó. Đứa trẻ có lỗi không phải 

trả giá, nhưng sự trừng phạt đã thỏa mãn. 

Đây là một ví dụ cục kì đơn giản cho cái giá mà Chúa Giêsu đã trả cho con 

người. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở chỗ này: Chúa Giêsu không chỉ nhận sự 

trừng phạt, Người đã thực sự trở nên tội lỗi. Nếu không thì con người cũng sẽ 

không được giải thoát khỏi sức mạnh của tội lỗi. Chúa Giêsu trở nên mọi loại tội 

lỗi của con người. Nó không chỉ là sự khởi đầu của tội lỗi nói chung, nó là sự trở 

thành tội lỗi. Người gánh chịu tội lỗi mà bất cứ một con người nào có. Người là 

đồng tình luyến ái, là kẻ nghiện rượu, là một tên trộm, là tên nói dối. Người gánh 

chịu tất cả tội lỗi mà nhân loại có. Nếu Người không nhận lấy tội lỗi cho chúng ta, 

Người cũng sẽ không nhận hình phạt mà chúng ta phải nhận. Chúa Giêsu gánh 

chịu tội lỗi của chúng ta và Người nhận lấy tất cả sự trừng phạt. Vì thế nên Người 

xứng đáng trở thành Chúa của chúng ta.

Chính bởi cái giá phải trả cho những tội lỗi của bạn, bạn không có lí do gì 

phải sợ hãi sự phán xét và chối bỏ của Chúa. Cơn giận của Chúa đã được thỏa mãn 

sau khi trừng phạt tội lỗi trên Chúa Giêsu. Đức tin vào điều này sẽ dẫn dắt bạn đến 

với tình yêu của Đức Chúa Trời.

Chúng ta hoàn toàn không phải e ngại sự trừng phạt của Chúa. Nên nhớ 

rằng, 1 John 4:18 nói rằng, "Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn 

hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không đạt tới 

tình yêu hoàn hảo..." Nếu ta e sợ Chúa sẽ trừng phạt chúng ta khi ta thất bại thì có 

nghĩa là ta đã không tin vào tình yêu ấy và chúng ta đang khước từ sự hy sinh của 

Chúa Giêsu trên cây thập giá.

Kinh Thánh Hebrews 12:6 "Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có 

nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt." Có nghĩa là, nếu Chúa yêu thương 

chúng ta thì Người sẽ uốn nắn dạy dỗ chúng ta. Điều này là sự thật, nhưng có một 

sự khác biệt giữa từ "dạy dỗ" được dùng trong Isaiah và từ này được dùng trong 

Hebrews.

Kinh Hebrews dùng từ này không với ý là đánh đập bằng tay hay roi. Nó 

được hiểu là dạy dỗ, giáo dục, uốn nắn một đứa trẻ đi đúng cách. Nhưng nếu bạn 

tra từ điển từ "uốn nắn" này, bạn sẽ thấy đó là một từ mạnh có nghĩa cực đoan.
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Khi Đạo Tin Lành dẫn dắt nhà thờ đến với Kỉ nguyên Bóng tối, sự thật đã 

bị xuyên tạc. Chính sự xuyên tạc này đã gây ra Kỉ nguyên Bóng tối. Trong suốt 

thời gian này, "những vị cha cố nhà thờ" đã định nghĩa lại ý nghĩa của từ ngữ. Họ 

đã xoay chuyển nội dung Kinh Thánh để tạo ra những ý nghĩa nhằm thao túng và 

điều khiển mọi người.

Archbishop Trench, trong cuốn sách "Những từ đồng nghĩa trong Kinh Tân 

Ước Hy Lạp", đã giải thích cách mà Augustine và những cha cố khác định nghĩa 

lại ý nghĩa của một số từ ngữ như "trừng phạt" hay "kỉ luật" để tạo ra những suy 

diễn tiêu cực...

Trong cách sử dụng ban đầu, những từ ngữ này mang một ý nghĩa rất tốt. 

Để ngụy biện cho giả thuyết của mình, Augustine thừa nhận rằng những từ ngữ

này nếu được sử dụng thông thường thì có nghĩa là dạy dỗ, giáo dục một đứa trẻ, 

nhưng khi sử dụng trong tôn giáo, thì chúng có một ý nghĩa mạnh hơn. Và từ đó 

đến nay, chúng ta đã dịch sai ý nghĩa của từ "trừng phạt" trong Kinh Tân Ước.

Chúng ta vẫn cứ tiếp tục hiểu rằng Chúa giận dữ, chúng ta từ chối đi đến 

trước thập giá để giải thích mọi việc của chúng ta, do đó chúng ta hoàn toàn chối 

bỏ một sự thật rằng bên cây thập giá Chúa Giêsu đã chịu sự trừng phạt để mang 

đến cho chúng ta sự giáo dục và uốn nắn. 

Chính bởi chúng ta không còn e sợ sự trừng phạt và giận dữ của Chúa nữa 

nên chúng ta có bình an trong chính trái tim của mình. Chúng ta đã có bình an với 

Chúa.
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7

Giải phóng khỏi sự trừng phạt

Mọi người đều biết Chúa phán xét lỗi lầm và hiểu rằng Chúa căm thù tội 

lỗi. Nhưng chỉ có một số ít nhận ra Chúa có thể phán xét tội lỗi mà không làm hại 

con người.

Bên thập giá Chúa Giêsu gánh chịu tội lỗi cho chúng ta. Chúa phán xét tội 

lỗi đó và nguyền rủa nó như nó đáng bị như thế. Trong Isaiah 53:5 đã viết: "Chính 

người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã 

chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được 

chữa lành, vì sự bình an của chúng ta mà Người chịu trừng phạt". Khi Chúa Giêsu 

trở nên tội lỗi, Chúa Trời đã phán xét tội lỗi trên Giêsu thay vì phán xét chính 

chúng ta.

Việc này còn hơn là sự giải thoát khỏi địa ngục tương lai, nó là sự giải thoát 

khỏi lời nguyền trừng phạt tội lỗi của chúng ta trong cuộc sống hiện tại. Người Do 

Thái có một hy vọng vào sự hồi sinh nhưng họ không hề có một tin tức tốt lành 

nào trong thời điểm đó. Họ cho rằng Chúa phẫn nộ và muốn phán xét cho đến khi 

Chúa Giêsu đến và báo cho họ về sự tháo gỡ các lời nguyền của luật lệ, về cách 

đối xử của Chúa đối với lội lỗi và rằng họ được giải thoát khỏi sự trừng phạt 

NGAY BÂY GIỜ!

Trong Galatians 3:13 lại nói theo cách này, "Đức Kitô đã chuộc chúng ta 

cho khỏi bị nguyền rủa vì Lề Luật, khi vì chúng ta chính Người trở nên đồ bị 

nguyền rủa..." Chúa Giêsu đã cứu thoát chúng ta khỏi những lời nguyền, Người 

chịu lời nguyền thay cho chúng ta. Chúa cứu thoát loài người khỏi vòng tội lỗi. 

Bên thập giá, Chúa Trời đã đổ tất cả tất cả sự giận dữ của mình lên Chúa Giêsu 

bằng cách tạo ra những lời nguyền. Tất cả những sự trừng phạt mà đáng lẽ ra 

chúng ta phải chịu vì tội lỗi của mình thì Chúa Giêsu phải chịu đựng. Chúng ta 

nên biết ơn hồng ân to lớn đó biết bao! Cái giá mà Người phải trả thật là to lớn 

biết bao! Sự tự do mà chúng ta có thật là đáng quí biết bao! Tình yêu vĩ đại mà 

Người dành cho chúng ta thật tuyệt vời biết bao!
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Nhưng thật không may là đa số trong chúng ta không biết đến tình yêu 

tuyệt vời ấy. Con người sẽ không bao giờ biết Chúa Trời đã bảo vệ sự tự do của họ 

tuyệt vời như thế nào, bởi vì nhà thờ lúc nào cũng chỉ truyền giảng cho họ một 

Chúa Trời giận dữ. Tuy nhiên, Chúa Trời giờ đây đã không còn giận dữ. Sự giận 

dữ của Người đã được giải tỏa.

Psalm 22 là một trong nhiều bài thánh ca miêu tả sống động nhất sự hy sinh 

đau đớn của Chúa Giêsu trên thập giá. Không cần phải mất nhiều thời gian để có 

thể hiểu thấu việc này còn cao cả hơn là một sự hy sinh vì tội lỗi. Đó là một sự hy 

sinh để thu về sự trừng phạt. "Tôi tan ra như nước, còn toàn bộ khớp xương như 

nứt ra, trái tim tôi khô lại như sáp còn ruột gan của tôi như tan chảy ra. Sức mạnh 

của tôi vỡ vụn như những mảnh gốm, và lưỡi thì như tách ra khỏi hàm, tất cả chỉ 

còn lại như tro tàn". (Psalm 22:14-15)

Vậy thì tại sao xương của Chúa Giêsu lại bị rời ra khỏi khớp? Sao sự đau 

đớn của Người lại lớn hơn nhiều lần so với sự đau đớn của hai tên trộm kia? Tại 

sao cái chết lại đến với Người nhanh đến thế? Theo Kinh Thánh, Chúa Giêsu chết 

vì một điều khác hơn chứ không phải chỉ là sự hành hạ bằng cách đóng đinh.

Cái chết vì bị đóng đinh diễn ra chậm, đau đớn và thường mất đến vài ngày.

Điều này lí giải tại sao họ lại làm gãy chân của hai người đàn ông bị đóng đinh 

cùng với Người. Sau ngày Thánh, họ được đặt trở lại cây thập giá. Cái chân gãy 

làm cho họ không thể trốn thoát được. Thời gian kéo dài làm tăng lên sự đau đớn 

của họ cho đến chết. Nhưng thật bất ngờ biết bao khi nhận ra Chúa Giêsu đã chết 

vào ngay ngày đầu tiên.

Chúa Giêsu chết vì sự phẫn nộ của Chúa Trời qua các lời nguyền của luật 

lệ. Isaiah 52:3 nói rằng, "Người là một con người của sự đau đớn và đã quen với 

buồn khổ." Từ "đau đớn" và "buồn khổ" ở đây cũng được hiểu là bệnh tật và yếu 

đuối. Đoạn 4 tiếp rằng, "Người đã mang lấy các lời nguyền của ta và gánh lấy các 

bệnh tật của ta." Đây cũng là điều mà Chúa Giêsu được nói đến trong Matthew 

8:17. Chúa Giêsu gánh chịu bệnh tật và lời nguyền của chúng ta bởi vì đó là kết 

quả của những tội lỗi mà ta gây ra. Chúng là lời nguyền mà con người phải chịu.

 Dưới luật lệ, Chúa Trời phải trừng phạt người sai phạm bằng những lời 

nguyền như mô tả trong Deuteronomy 28. Phần lớn trong đó là bệnh tật. Và nhiều 

người phải chịu cảnh nghèo khổ, đói rách và thử thách. Cách duy nhất mà Chúa 

Giêsu có thể giải phóng con người khỏi tội lỗi của họ là chịu đựng nó. Nếu không, 

sự công bằng của luật lệ không thể được thỏa mãn.
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Sau khi Chúa Trời trút tội lỗi của chúng ta lên Giêsu, Người đã trừng phạt 

Chúa Giêsu bằng lời nguyền của mình. Isaiah 53:5 nói rằng, "với những vết hằn 

của Giêsu mà chúng ta được hàn gắn". Bao lâu nay tôi vẫn được dạy rằng đó là 

những vết hằn của chiến binh La Mã. Vì nhiều lí do mà tôi không thể gạt nó ra 

khỏi trái tim mình. Về sau này, tôi phát hiện từ "vết hằn" ở đây trong Kinh Tân 

Ước có ý nghĩa là "bị thương". Nói theo cách khác, "bằng vết thương của Người 

mà chúng ta được hàn gắn". Phần 5 nói rằng, "Người chịu những thương tích vì tội 

lỗi của chúng ta". Phần 10 nói rằng Chúa Trời làm cho Chúa Giêsu bị thương và 

đưa bệnh tật đến cho Người. Chúa đã trừng phạt Chúa Giêsu vì bệnh tật của chúng 

ta. Và chính vì vậy mà chúng ta không bao giờ phải sợ Chúa trừng phạt mình nữa, 

vì Chúa Giêsu đã chịu đựng thay cho chúng ta rồi mà.

Trong 2 Corinthian 8:9 cũng nhắc đến điều này, "Quả thật, anh em biết Đức 

Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào: Người vốn giàu 

sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của 

mình mà làm cho anh em trở nên giàu có". Mặc dù Chúa Giêsu giàu có nhưng vì 

lời nguyền mà Người phải chịu cảnh nghèo đói cho chúng ta. Sự nghèo khó mà 

Người phải gánh chịu chính là sự nghèo đói mà lẽ ra chúng ta phải chịu. Tương tự 

nhu thế, Người bị Chúa Trời chối từ thay cho chúng ta. Quan trọng nhất là, bởi vì 

sự khước từ của Người mà chúng ta được chấp nhận.

Chúa Giêsu đã gánh chịu sự trừng phạt cho tất cả tội lỗi. Khi mà tội lỗi đến 

với chúng ta, thì nó không phải bắt nguồn từ Chúa.

Isaiah nói rằng chúng sẽ đến nhưng không phải là từ Chúa Trời (Isaiah 

54:15). Bạn phải nhớ rằng, quỷ dữ là sự phá vỡ luật lệ. Nó không tuân theo luật 

của Chúa. Nếu bạn chấp nhận nó, nó sẽ đem tội lỗi đến với bạn.

Chúa Trời đã hoàn thành nhiệm vụ của mình bằng cách giải thoát con 

người khỏi lời nguyền. Còn nhiệm vụ của chúng ta là chống lại quỷ dữ. Nó sẽ biến 

mất nếu bạn chống lại nó (James 4:7). Việc chống lại nó thì lại tùy thuộc vào bạn.

Trong 1 Peter 5:9 nói rằng, "Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà 

chống cự". Cách để chống lại quỷ dữ chính là tin tưởng vào sự thật. Khi chúng ta 

vun đắp niềm tin, nghĩa là chúng ta đang chống lại quỷ dữ. Quỷ dữ luôn lôi kéo ta 

đến với sự lừa dối. Nếu chúng ta tin vào một lời nói dối, chúng ta sẽ không thể có 

được hồng ân của Chúa.
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Tôi phải chống lại sợ hãi, chống lại bệnh tật, chống lại bất cứ lời nguyền 

nào bằng cách tin tưởng vào sự thật. Tôi nhận những sự trừng phạt mà tôi đáng 

phải nhận. Và tôi cũng nhận được những ân huệ mà tôi không xứng đáng nhờ có 

Chúa Giêsu và sự hy sinh của Người trên thập giá.

Hai công cụ chính của quỷ dữ chống lại con người là sự lừa dối và ngu dốt. 

Nếu chúng ta không biết điều gì đã xảy ra trên cây thập giá, chúng ta sẽ nghĩ rằng 

Chúa Trời đang trừng phạt chúng ta vì thất bại của mình. Mặc dù chúng ta có thể 

đáng phải bị như thế, nhưng Chúa Trời không bao giờ trừng phạt.

Bởi vì chúng ta đã được giải thoát khỏi tội lỗi, chúng ta không đánh mất 

quan hệ của mình với Chúa. Vì chúng ta được giải thoát khỏi sự trừng phạt, chúng 

ta không còn cảm giác sợ hãi, nỗi sợ có thể chia cắt ta ra khỏi nguồn cứu vớt của 

mình.

Khi bị trừng phạt, con người bắt buộc phải tự bảo vệ mình. Điều này dẫn 

đến việc nói dối, lừa gạt, và tất cả những tội lỗi khác. Khi không còn sự trừng 

phạt, trái tim trong sáng sẽ được giải thoát để nhận được sự giúp đỡ từ Chúa Trời 

nhân ái.
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8

Sự chịu tội thay của Chúa Giêsu

"Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô 

đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Thế mà Đức Kitô đã chết 

vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên 

Chúa yêu thương chúng ta. Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính 

nhờ máu Đức Kitô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của 

Thiên Chúa. Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, 

Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với 

Người, phương chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được 

cứu nhờ sự sống của Người Con ấy. Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn có 

Thiên Chúa là niềm tự hào, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng nay đã hòa 

giải chúng ta với Thiên Chúa." (Romans 5:6,8-11)

Kinh Thánh nói rất rõ ràng rằng chúng ta đã từng là kẻ thù của Chúa Trời. 

Trong Colossians 1:21 giải thích rất rõ, "Cả anh em nữa, xưa kia anh em là những 

người xa lạ, là thù địch của Thiên Chúa vì những tư tưởng và hành động xấu xa 

của anh em." Chúa chưa bao giờ là kẻ thù của chúng ta, nhưng chúng ta đã từng là 

kẻ thù của Chúa.

Colossians nói rằng chúng ta là kẻ thù trong tâm trí của chúng ta bằng 

những việc làm xấu xa tội lỗi. Nói cách khác, nó chỉ tồn tại trong tâm trí của 

chúng ta. Nó không phải là sự thật. Chúa Trời chưa bao giờ là kẻ thù của nhân 

loại. Chúa Trời luôn luôn bảo vệ và cứu rỗi con người khỏi tội lỗi và những hậu 

quả của nó.

Nhưng khi chúng ta có tội, thì trái tim ta sẽ tự kết án mình. Chúng ta trở 

nên e sợ Chúa Trời. Chúng ta tự phán xét mình và nghĩ rằng Người sẽ căm thù ta 

vì tội lỗi ấy. Chúng ta tự mình suy đoán Người sẽ cảm thấy và hành xử như thế 

nào sau đó.

Chúa Trời đã giải quyết vấn đề này bằng cách tạo ra sự bình an cho chúng 

ta qua cây thập giá. Trong Colosians 1:20: "cũng như muốn nhờ Người mà làm 
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cho muôn vật được hòa giải với mình. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên 

Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời." 

Khi Chúa Trời giải quyết vấn đề này, Người đã đổ những lời nguyền lên 

Chúa Giêsu, Người giải phóng chúng ta khỏi sự trừng phạt cho tội lỗi của mình. 

Mục tiêu cao nhất của Chúa là muốn chúng ta trải nghiệm tình yêu của Người, 

cuộc sống với Người và sự chấp nhận của Người. Nhờ vậy, chúng ta có được mối 

quan hệ tuyệt vời với Người.

Trong Galatians chỉ ra một cách rõ ràng rằng Chúa Trời không chỉ giải 

thoát chúng ta khỏi những lời nguyền, mà Người còn đặt chúng ta vào một vị trí 

để chúng ta có thể nhận được tất cả những lời hứa và hồng ân của Người. "Đức 

Kitô đã chuộc chúng ta cho khỏi bị nguyền rủa vì Lề Luật, khi vì chúng ta chính 

Người trở nên đồ bị nguyền rủa, vì có lời chép: Đáng nguyền rủa thay mọi kẻ bị

treo trên cây gỗ! Như thế là để nhờ Đức Giêsu Kitô, các dân ngoại cũng được 

hưởng phúc lành dành cho ông Ápraham, và để nhờ đức tin, chúng ta nhận được 

ơn Thiên Chúa đã hứa tức là Thần Khí." (Galatians 3:13-14)

Sự giải thoát khỏi cơn giận dữ chỉ là một phần ý nghĩa của cây thập giá. Từ 

"tẩy uế" ở đây có một số nghĩa rất mạnh và tích cực. Một trong số đó là sự đổi 

chỗ. Gánh chịu cái chết vì tội lỗi của chúng ta, Chúa Giêsu đã tự đặt mình vào vị 

trí của chúng ta để chúng ta có thể ở vào vị trí của Người. Nói cách khác, Người 

nhận những gì mà chúng ta có và đáng nhận được trong khi chúng ta nhận những 

gì Người có và xứng đáng nhận được.

Theo John 10:10 Chúa Giêsu có nói thế này, "Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, 

giết hại và phá hủy. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào." 

Người không chỉ đến để giải thoát chúng ta khỏi hậu quả của tội lỗi do chúng ta 

gây ra. Người còn đến để truyền cho chúng ta ý chí của Chúa Trời, sự phù hộ và 

lời hứa của Người.

Chúa Trời luôn mong rằng con người có được những điều tốt đẹp nhất. Nó 

được chứng tỏ bằng khu vườn địa đàng. Adam được sống ở đây một cách dư dật 

và no đủ. Ở vườn địa đàng không có sự thiếu thốn, đau khổ hay bệnh tật nào. Chúa 

chứng tỏ sự mong muốn của Người bằng cách tạo ra khu vườn địa đàng này. 

Chính con người chứ không phải là Chúa Trời đã trốn chạy để sống trên thế giới 

ngày nay. Sự phá hủy, đau đớn, bệnh tật và cả nghèo đói tất cả đều là nguồn gốc 

gây ra tội lỗi. Tội lỗi đồng nghĩa với sự xấu xa độc ác và được con người đem đến 
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thiên đàng. Đó không là ước muốn hay sự phán xét của Chúa, mà đó chính là luật 

nhân quả.

Xuyên suốt lịch sử Kinh Thánh, bạn có thể thấy ước muốn của Chúa là 

muốn mang lại hạnh phúc cho con người. Khi Chúa gặp những người tin tưởng và 

nghe theo Chúa, Chúa ban cho họ những điều tốt đẹp nhất. Rất nhiều giáo trưởng 

là người giàu có, một số trong bọn họ có thể là triệu phú ngay cả trong cuộc sống 

hiên nay. Sự dư giả đó có được nhờ những lời nguyện cầu của Chúa. Người luôn 

muốn chúng ta có thể sống trong mạnh mẽ và no đủ. Những luật lệ có thể đi cùng 

với lời nguyền, và cũng có thể đem đến những lời hứa và chúc phúc. Luật lệ chứa 

đầy những lời hứa hẹn tuyệt vời từ Chúa Trời. Những hứa hẹn này gồm có sức 

khỏe, sự hàn gắn, sự thịnh vượng, thành công, hòa bình và niềm vui. Nhưng bạn 

phải sống một cuộc sống hoàn hảo trước khi được Chúa ban cho những điều đó.

Điểm yếu của luật nằm ở cơ thể xác thịt (Romans 8:3). "Điều mà Lề Luật 

không thể làm được, vì bị tính xác thịt làm cho ra suy yếu, thì Thiên Chúa đã làm: 

khi sai chính Con mình đến mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta để 

đền tội chúng ta, Thiên Chúa đã lên án tội trong thân xác Con mình." Bởi vì cơ thể 

con người thì yếu ớt, con người không ngừng thấy rằng chính mình đang nhận 

lãnh những lời nguyền. Tất cả những luật lệ đều được đặt trên sự thực hiện của 

con người. Nhưng Kinh Tân Ước thì lại đặt trên sự thực hiện của một người duy 

nhất, Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu là người duy nhất sống một cuộc đời trong trắng. Người là 

người duy nhất trở nên tội lỗi, chịu đựng sự trừng phạt của tội lỗi và sau đó chế 

ngự tội ác bằng sự hồi sinh. Tất cả Kinh Tân Ước đều phụ thuộc vào các công việc 

đã làm của Chúa Giêsu. Nhiệm vụ của chúng ta là hoàn thành những việc đó bằng 

niềm tin của mình.

Romans 5:11 nói rằng chúng ta đã nhận được sự đền tội trong Chúa Giêsu. 

Từ "đền tội" cùng nghĩa với "tẩy uế" trong phần trước. Nói cách khác, trong Giêsu 

chúng ta được đền tội. Sự thế chỗ này sẽ là vô nghĩa trong thời gian tương lai nào 

đó hoặc nếu được sắp đặt sẵn. Nó chỉ phát huy tác dụng khi Chúa Giêsu chính là

một người con của Chúa Trời. Chúng ta bắt đầu tham gia vào nó khi chúng ta tin 

tưởng vào nó.

Cách dùng từ "đền tội" trong Kinh Cựu Ước không được sử dụng ở bất cứ 

nơi nào trong Kinh Tân Ước. "Đền tội" có nghĩa là "che đậy" trong ngôn ngữ của 
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Người Do Thái cổ. Những người tin vào Kinh Cựu Ước đều dùng máu của thú vật 

để che đậy tội lỗi của mình.

Chúng ta không có sự bao bọc của Chúa Giêsu. Chúng ta chỉ đổi chỗ. Một 

sự đổi chỗ mang tội lỗi ra khỏi tôi và mang đến sự công chính. Tội lỗi của tôi 

không được che đậy, mà chúng không còn tồn tại nữa. Chúa không giả vờ như nó 

không tồn tại, mà nó thực sự không tồn tại. Khi Người nhìn vào tôi, Người không 

giả vờ như tôi công chính. Tôi thực sự công chính nhờ có Chúa Giêsu.

Khi Chúa Giêsu phục sinh, Người đã chế ngự được tội ác và cái chết. 

Người không chế ngự tội ác nói chung, mà Người chế ngự những tội lỗi của con 

người, vì thế Người đã giúp tôi chiến thắng được tội lỗi của mình. Người đã vượt 

lên với những điều mới mẻ của cuộc sống. Phẩm chất cuộc sống của Chúa Giêsu 

cũng giống như Chúa Trời. Chúng ta nhận được chất lượng cuộc sống từ Người.

Tiếng Hy Lạp đã từng mô tả phẩm chất cuộc sống mà chúng ta có từ Chúa 

Giêsu là "zoe". Đây là một đặc tính của cuộc sống được sở hữu bởi người nhận 

được nó. Bởi vì Chúa Giêsu đã nhận được đặc trưng của cuộc sống nên tôi cũng 

nhận được nó. Nên nhớ rằng, sự thừa kế mà Người nhận được cũng giống như của 

tôi. Tôi nhận được phẩm chất của cuộc sống mà Chúa Trời có được thông qua 

Chúa Giêsu.

Trong quá trình đổi chỗ, chúng ta nhận được sự công chính của Giêsu. Sự 

công chính đó giúp cho chúng ta có thể nhận được những lời hứa của Chúa. Trong 

Colosians 1:12 nói "anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm cho anh em 

trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của các thánh trong cõi đầy ánh

sáng." Chúa Trời đã công nhận chúng ta xứng đáng để thừa kế từ Người.

Tôi không nhận được gì từ Chúa Trời bằng công lao của chính mình. Thay 

vào đó, tôi nhận tất cả những lời hứa nhờ vào những công việc mà Chúa Giêsu đã 

làm. Vì thế đã có đoạn kinh như sau: "hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ 

trước mặt Người." (1 Corinthians 1:29). Sự tin tưởng của tôi không phải là thành 

quả của tôi mà là thành quả của Chúa Giêsu. Tôi được Chúa phán xét và và nhận 

được sự thừa kế bằng đức tin. Không phải tin là tôi có khả năng, không phải tin là 

tôi xứng đáng, thậm chí không phải tin vào đức tin của tôi là đủ, mà đây là niềm 

tin vào việc Chúa Giêsu đã hoàn thành tất cả cho tôi.

Bởi vì tôi tin vào Chúa Giêsu và có sự công chính của Người, tất cả những 

lời hứa hẹn mà Chúa Trời tạo ra cho bất cứ ai trong Kinh Thánh đều là của tôi. 
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"Quả thật, mọi lời hứa của Thiên Chúa đều là "có" nơi Người. Vì thế, cũng nhờ 

Người mà chúng ta hô lên "A-men" để tôn vinh Thiên Chúa" (2 Corinthians 1:20). 

Bởi vì tôi là công chính, tôi có thể nghỉ ngơi trong Giêsu mà không kinh hãi hoặc 

khiếp sợ. Thêm vào đó, tôi còn có sự tôn kính và ngưỡng mộ đối với Chúa Trời. 

Tôi không thể không biết ơn Người đã làm quá nhiều cho mình. Bởi tôi biết mình 

công chính, trái tim tôi khao khát sự công chính, tôi biết mình đã được giải thoát 

khỏi tội lỗi và tôi hoàn toàn tin rằng mình chế ngự được tội lỗi. Vậy tại sao tôi lại 

mắc lỗi lầm? Vì tôi là công chính trong Giêsu.

Về vấn đề này, chúng ta có thiên hướng kết hợp kinh Cựu Ước và Tân Ước. 

Chúng ta nhanh chóng quay trở về suy nghĩ những việc ta làm chính là điều kiện 

để có thể nhận được hồng ân từ Chúa. Nếu chúng ta không lao động, thì những lời 

hứa cũng sẽ không còn nữa. "Người nào làm việc, thì lương trả cho người ấy 

không được kể là ân huệ, mà là nợ" (Romans 4:4). Trong chuyện này, nếu lấy 

những việc ta làm để trao đổi, thì là Chúa nợ ta, còn nếu dựa vào đức tin và sự 

ngưỡng mộ, thì đó là những lời hứa từ Chúa.

Tôi lao động để Chúa có thể đáp lại tôi. Đức tin là sự đáp lại của tôi đối với 

những gì Chúa đã làm trong Giêsu. Lao động nhấn mạnh vào những gì tôi làm 

được, trong khi đức tin thì nhấn mạnh vào những gì Giêsu đã làm. Lao động để có 

thể đạt được sự công chính cần thiết cho mình, trong khi đức tin thì lại tìm kiếm sự 

công chính cho chính Giêsu.

Cuộc sống mà tôi đang sống hiện giờ đã được trao đổi. Chúa Giêsu đã nhận 

những gì tôi đáng được nhận. Còn tôi nhận được những thứ mà Chúa Giêsu xứng 

đáng được nhận. Người đã trở thành tội lỗi của tôi, còn tôi trở thành sự công chính 

của Người. Người chịu đựng những trừng phạt mà tôi phải chịu vì tội lỗi của 

mình, tôi nhận được hồng ân từ sự công chính của Người. Bởi Người bị chối từ, 

tôi được chấp nhận. Bởi Người bị hành hạ, tôi được bình an trước Chúa. Nhờ có 

Người mà tôi đã đến được với Chúa Trời!
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Đức tin công chính

Paul, một tông đồ không phải người Do Thái, có được sự thấu hiểu đặc biệt 

về sự tồn tại của chúng ta trong Chúa Giêsu. Ông ta đã tiếp xúc với những người 

không biết gì về luật lệ. Chúa Trời không muốn khép họ vào luật lệ nào. Người 

không muốn cho họ đồng nhất luật lệ và ơn huệ. Vì thế, Người gửi cho họ một 

người đàn ông rành rẽ đến từng chữ của Luật. 

Paul hơn ai hết hiểu được sự phù phiếm của những việc làm công chính. 

Ông ta đã nói nhiều lần với chúng ta trong Đức Giêsu Kitô. Tất cả những việc 

chúng ta đang và sẽ làm, có thể là kết quả của những việc Chúa Giêsu đã làm. Nên 

nhớ rằng, ông đến với những người không có hy vọng gì vào luật lệ. Và khi người 

Do Thái đến và cố tình đồng nhất luật với đức tin, ông không ngừng nhấn mạnh 

rằng Chúa Giêsu trong mỗi con người chính là niềm hy vọng. Chúng ta không cần 

phải hy vọng vào luật lệ.

Chúng ta không cần phải hy vọng vào những việc tốt của chúng ta, nhưng 

nhất định chúng ta phải tin vào Chúa Giêsu, niềm hy vọng duy nhất của chúng ta 

để có được vinh quang. Paul hiểu được sự bí mật quyền năng của Chúa Trời là 

niềm tin vào công chính, một thông điệp chối từ những ham muốn thể xác.

Niềm tin vào công chính chỉ có thể được hiểu qua kinh Khải Huyền, nhưng 

là thông điệp cần thiết cho tất cả những người tin tưởng vào sự vinh quang. Chắc 

chắn là sẽ không có lời hứa hẹn nào được bảo đảm nếu không có sự tin tưởng 

tuyệt đối vào Chúa. Nhờ vào những lời hứa hẹn đó mà chúng ta có thể thoát khỏi 

sự mục nát thối rữa trong thế giới này (2 Peter 1:4).

Paul hiểu rằng thi hành sự công chính chỉ mang đến cảnh bó buộc lệ thuộc 

chứ không mang đến sự tự do. Nó thật sự tạo ra sự phụ thuộc. Ông cũng hiểu rằng 

niềm tin vào sự công chính là cách duy nhất để hiểu Chúa Giêsu Kitô. Đó là cách 

duy nhất để thông cảm và thấu hiểu cho những đau khổ mà Người phải chịu đựng. 

Và đó là cách duy nhất để hiểu được sự hồi sinh của Người (Philippians 3:10). 

Những người không có niềm tin thực sự vào công chính cũng sẽ không bao giờ 
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được thực sự giải thoát ra khỏi xác thịt và những tội lỗi mà nó gây ra trên xác thịt 

của họ.

Paul đã giảm bớt tất cả việc đã làm, tất cả những khả năng và thành tích của 

mình "Có thể tìm thấy ở Người, không có sự công chính của bản thân tôi, theo như 

luật Môsê, mà chính là niềm tin vào sự công chính của Chúa Giêsu". Niềm tin vào 

công chính đặt Chúa Giêsu vào trung tâm của tất cả chúng ta, những gì ta có và 

những gì ta làm trong Chúa. Niềm tin đó nói lên sự vô nghĩa của nỗ lực tự vươn 

đến sự công chính bằng sức lực của chính chúng ta. Chúng ta phụ thuộc vào sự 

công chính của Đức Giêsu trong mọi mặt của cuộc sống.

Niềm tin về sự công chính là điểm cơ bản trong thông điệp của cây thập 

giá, vì trên cây thập giá có một sự đổi chỗ được diễn ra. Trong sự trao đổi ấy, 

Thiên Chúa "Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành

hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người" 

(2 Corinthians 5:21). Thông điệp của thập giá sẽ giải phóng cho chúng ta khỏi tội 

lỗi và giúp chúng ta vượt lên trên thể xác của mình.

Nếu chúng ta không tin vào công chính có được nhờ sự đổi chỗ này, thì chỉ 

còn lại duy nhất sự công chính do tự mình thực hiện. Bằng việc làm theo lề luật 

hay xác thịt, cũng chưa có người nào từng được xét xử (Romans 8:3). Tự mình 

thực hiện sự công chính là việc sống theo lề luật và chối bỏ những ân huệ của 

Chúa đã ban tặng cho con người. Điều này đặt con người và những gì con người 

thực hiện vào vị trí trung tâm của tất cả.

Trong lời chú giải của Lenski trong Romans, ông ta nói về lĩnh vực của lề 

luật và công việc. Kinh Thánh cũng hay thường nói về lề luật và công việc. Khi 

nói về luật thì nó không được giới hạn trong Luật của Kinh Cựu Ước, mà có thể 

thuộc bất cứ lĩnh vực nào. Bất cứ điều gì mà chúng ta làm để giành được ơn huệ từ 

Chúa, bất cứ việc gì ta làm để khiến chúng ta công chính đều là phạm trù của luật, 

của công việc hoặc xác thịt. Đó đều là tội lỗi vì đã chối bỏ công việc mà Chúa 

Giêsu đã hoàn thành.

Từ "xác thịt" ở đây thật ra giống với "lề luật". Khi Kinh Thánh nói về xác 

thịt thì không phải ám chỉ cơ thể con người, mà muốn nói tới việc chúng ta cố 

gắng làm để trở nên công chính bằng chính khả năng của mình. Đó là một cuộc 

sống thiên về thái độ tự biểu hiện. Những người cố gắng kết nối Chúa Trời với lề 

luật đều là những người sống thiên về "xác thịt".
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Điều quan trọng là chúng ta được giải thoát khỏi luật để giải phóng xác thịt 

của mình. Romans 7:5 nói rằng, "Vì trước đây, khi chúng ta còn bị tính xác thịt chi 

phối, thì các đam mê tội lỗi dùng Lề Luật mà hoạt động nơi các chi thể chúng ta". 

Lề luật và công việc có thể gây ra nỗi khổ hình trong mỗi người. Khi nào chúng ta 

được giải thoát khỏi công việc, thì chúng ta mới có thể chế ngự được tội lỗi.

Nên nhớ rằng, chúng ta chết bởi Lề Luật bằng thân xác của Giêsu. Trong sự 

đổi chỗ ấy, chúng ta đã chết trong Chúa Giêsu. Vì vậy giờ đây chúng ta có thể 

phụng sự Chúa Trời với một tinh thần mới.

Nói cách khác, chúng ta không còn phải cố gằng hết sức và hy vọng có thể 

được Chúa Trời chấp nhận. Chúng ta phải tin rằng chúng ta công chính nhờ có 

Giêsu và tin vào Tinh Thần của Chúa để thay đổi bản thân và tiếp thêm sức mạnh 

cho mình trong một cuộc sống công chính. Tinh thần của Thiên Chúa không phải 

là khi chúng ta trở nên thần bí, đó là khi chúng ta phụ thuộc vào tinh thần để tăng 

thêm quyền năng cho chúng ta vì sự công chính, theo đó chúng ta được giải thoát 

khỏi sự trần tục xác thịt.

Khi chúng ta cố gắng phụng sự Thiên Chúa, khi mà kinh Cựu Ước hay 

Kinh Tân Ước được hiểu là luật, thì tội lỗi sẽ hồi sinh. "Xưa kia, không có Luật thì 

tôi sống; nhưng từ khi có điều răn thì tội bắt đầu sống" (Romans 7:9). Tội lỗi trở 

về với cuộc sống chúng ta vì trong trái tim ta không có chỗ cho niềm tin vào sự 

công chính. Tội lỗi phát triển khi con người cố gắng để điều khiển khả năng của 

mình. Thậm chí nếu chúng ta có thể chế ngự được khó khăn bằng ý chí mỏng 

manh của mình, chúng ta chỉ trở nên công chính với chính mình. Bằng cách này 

hay cách khác, tội lỗi sẽ hồi sinh.

Romans 6:14 nhấn mạnh rằng chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi vì chúng 

ta không còn ràng buộc bởi luật lệ mà chính là hồng ân. Hồng ân chính là dấu ấn 

của Chúa Trời mang đến cho con người. Công việc và lề luật làm vô hiệu hồng ân 

của Chúa (Galatians 2:21). Từ "làm vô hiệu" có nghĩa là gạt bỏ, coi thường và làm 

mất tác dụng một cái gì. Khi chúng ta bắt đầu tự thực hiện, quyền năng của Chúa 

muốn giải thoát chúng ta khỏi vòng tội lỗi đã bị vô hiệu hóa. Vì thế, tội lỗi thường 

xuyên chế ngự được những con người muốn tự đi tìm công chính bằng việc họ 

làm.

Rất nhiều người đã từng tranh cãi rằng Romans 7 nói đến vấn đề gì. Đó là 

Paul trước khi được cứu rỗi hay sau đó? Cá nhân tôi tin rằng, nó nói về hoàn cảnh 

khó khăn của bất kì người nào khi họ bắt đầu xa rời đức tin và hồng ân để tự mình 
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thực hiện. Tương tự như thế, khi Paul nói về việc chối bỏ hồng ân của Chúa trong 

Galatians 5:4, ông không bàn về việc liệu một người có thể lên thiên đàng hay 

không. Ông bàn về việc rời khỏi địa hạt của hồng ân (quyền năng của Chúa) và trở 

về với khả năng của chính mình.  

Chúa Giêsu không có quyền năng đối với cuộc sống của một người bị ràng 

buộc bởi công việc. Chúng ta phải chấp nhận sự công chính của mình trong Chúa 

Giêsu. Điều này hoàn toàn trái ngược với quan điểm tự nhiên của con người. Tất 

cả chúng ta nhìn vào thất bại, thiếu thốn và nói: "Làm sao tôi có thể công chính 

khi tôi có đủ loại tội lỗi?" Chúng ta không bao giờ thoát khỏi tội lỗi cho đến khi 

chúng ta nhận được sự công chính từ Người.

Ta có sự công chính khi bắt đầu tin tưởng. Nếu nhiệm vụ của Chúa Giêsu 

đã hoàn thành, thì đó là lúc chúng ta có đức tin. Nếu bạn tin tưởng, bạn sẽ được 

chấp nhận, bạn sẽ cám ơn Đức Giêsu và trở nên gần hơn với Tinh Thần của 

Người.

Quyền năng của đức tin hiện diện trong những người tin tưởng rằng anh ta 

công chính trước Chúa, rằng anh ta có một lương tâm công chính. Mặt khác, người 

nào sống với lề luật thì có ý thức về tội lỗi. Những ý thức của chúng ta trưởng 

thành dần theo cuộc sống. Theo đó, người có ý thức về tội lỗi thì lại gây nhiều lỗi 

lầm hơn, người có ý thức về sự công chính thì sống một cuộc sống tốt đẹp với đức 

tin của mình.

Sau khi bàn về sự đổi chỗ, Romans 5:12 đưa ra ví dụ sau: Tội lỗi thâm nhập 

vào cuộc sống thông qua một người. Một số người gặp rắc rối với chuyện này. 

Chúng ta đều biết rằng chúng ta mang tội lỗi là vì Adam. Chúng ta được sinh ra 

với tội lỗi trong mình. Giờ đây trước khi chúng ta được cứu rỗi, tôi chắc rằng bạn 

đã làm những điều tốt đẹp, nhưng những việc ấy chưa làm cho bạn công chính 

được. Bạn vẫn có tội lỗi, nhưng là tội lỗi khách quan. Mặc dù bao nỗ lực của bạn, 

bạn vẫn luôn mang tội lỗi, bởi tội lỗi là bản chất của con người. Hãy nhớ rằng, làm 

việc tốt đôi khi vẫn không đủ để bạn trở nên công chính.

Bởi vì tội lỗi của Adam, bản án tử hình được áp đặt lên tất cả con người. 

Bạn chẳng làm gì để phải nhận tội chết, mà nó có từ khi bạn được sinh ra. Tương 

tự như thế, trong Giêsu chúng ta nhận được món quà là sự công chính (Romans 

5:17). Sự ra đời trong tự nhiên đem đến cho chúng ta tội lỗi tự nhiên, nhưng sự ra 

đời về tinh thần lại bảo đảm cho chúng ta sự công chính. Một tội lỗi đã dẫn đến 
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bản án tử hình cho tất cả loài người, thì sự công chính lấy đi cuộc sống của Chúa 

để cho loài người. Từ "cuộc sống" trong bản nguyên thủy là "zoe", mà theo như 

"Từ điển ngôn ngữ của Kinh Tân Ước Hy Lạp", là chất lượng cuộc sống dành cho 

người nào cần đến nó. Bởi chúng ta có sự công chính của Giêsu, chúng ta phải 

tham dự vào cuộc sống của Chúa. Cuộc sống của chúng ta có được là nhờ sự công 

chính của Đức Giêsu.

Trong Romans 5:10 nói như sau: "Thiên Chúa đã để cho Con của Người 

phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với Người, phương chi bây giờ chúng ta 

đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy." 

Từ "cứu rỗi" không chỉ có nghĩa là được tái sinh. Mà có nghĩa là được hàn gắn, 

được bảo vệ, được che chở nguyên vẹn. Lý do mà chúng ta có sự cứu rỗi hoàn 

toàn này là vì chúng ta nhận được cuộc sống của Người. Chúng ta nhận được cuộc 

sống của Người là vì chúng ta nhận được sự công chính của Người. Chúng ta nhận 

được sự công chính của Người là bởi vì sự đổi chỗ. Theo đó khi có đức tin, ta có 

được tất cả. 

Bạn là công chính vì bạn được Chúa sinh ra. Được công chính không có 

nghĩa là bạn không bao giờ có lỗi. Nó có nghĩa là bạn có sự công chính khi bạn 

sinh ra. Bạn được sống một cuộc sống công chính là một điều tự nhiên. Mặc dù 

bạn có thể thất bại, nhưng bạn không phải là tội đồ. Như Psalmist đã nói, "Mặc dù 

có thất bại, nhưng ta không nản: bởi vì Chúa đã dang tay bao bọc con người." Còn 

trong Proverbs 24:16 đã nói thế này, "vì người công chính dầu sa ngã bảy lần, 

cũng trỗi dậy; Còn kẻ hung ác bị tai vạ đánh đổ."

Khi bạn tội lỗi từ khi mới ra đời, bạn sẽ ít khi làm việc tốt. Nhưng những 

việc tốt đó cũng không thể giúp bạn có công chính. Giờ đây khi bạn có sự công 

chính, nếu bạn thất bại thì sự công chính đó vẫn ở lại với bạn. Công việc của 

chúng ta không ảnh hưởng đến việc ta có công chính hay không.

Điều này không có nghĩa là ta đã thỏa hiệp với tội lỗi. Một trái tim công 

chính cần căm thù tội lỗi, luôn muốn làm hài lòng Đức Chúa Trời và yêu sự công 

chính. Một trái tim trở nên công chính chỉ cần có đức tin (Romans 5:1, 10:10).

Niềm tin này có thể phần nào khiến cho con người sợ phải xoay xở đối phó 

với khó khăn. Một số người sử dụng điều này như một giấy thông hành cho tội lỗi 

của mình. Paul, Peter và John cũng đã phải đối mặt với những sợ hãi tương tự thế. 

Trước đây, có một số nhóm trong nhà thờ đã cố lạm dụng sự tự do. Tông đồ của 

Chúa Giêsu phải đối mặt với việc này mà không được chối bỏ sự thật.
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Để chối bỏ niểm tin vào sự công chính nghĩa là phải chối bỏ những công 

việc đã hoàn thành của Chúa Giêsu. Không tính đến các động cơ, một sự khởi đầu 

với niềm tin vào sự công chính cũng là sự khởi đầu với sự thật.
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10

Từ niềm tin đến niềm tin

Điểm yếu của Thiên Chúa giáo hiện đại là nói dối về nền tảng niềm tin của 

chúng ta. Chúng ta thiên về tin tưởng theo chiều hướng các tư tưởng chủ đạo. 

Nguồn gốc duy nhất và cơ bản đó là cái chết, việc chôn cất và sự tái sinh của Chúa 

Giêsu.

Mọi người đã lãng quên về những gì xảy ra bên cây thập giá, chuyện mà đã 

tạo nên sự hỗn loạn và phá hoại trong một số khía cạnh chủ yếu của cuộc sống. 

Khi một viên đạn được bắn ra khỏi súng, nòng súng phải thật chính xác. Chỉ một li 

sai lệch của nòng có thể dẫn đến việc sai mục tiêu cả thước. Sai lệch càng to lớn 

hơn khi viên đạn càng đi xa khỏi nòng.

Ngoài ra có rất nhiều điều về cây thập giá mà chúng ta luôn tin rằng chúng 

không thực sự có ý nghĩa cho đến khi chúng ta đưa nó vào cuộc sống hàng ngày 

của mình. Và khi đó, chúng ta kết thúc ở một điểm đã cách xa hàng dặm với mục 

tiêu mong muốn của Chúa.

Paul đã nói trong Romans 1:16 như sau: "Vâng, tôi không hổ thẹn vì Phúc 

Âm. Quả thế, Tin Mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng 

tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp". Tin mừng là quyền năng của 

Chúa cứu thế. Nó có thể tạo ra sự cứu độ của Chúa Trời. Chúng ta hiểu rằng sự 

cứu độ không phải là được sinh ra lần nữa, nó còn nhiều hơn thế. Đó là tất cả ân 

huệ mà Chúa có thể đem lại. Nếu những gì chúng ta tin tưởng không tạo ra sự cứu 

độ, thì chúng ta phải đối mặt với sự thật. Có thể là những gì tôi tin tưởng không có 

thật, hoặc cũng có thể tôi không tin tưởng vào sư thật.

Khi Paul nói người không hổ thẹn vì Phúc Âm, ông không nói đến đến tin 

mừng của Chúa Giêsu nói riêng. Người Do Thái không có nhiều vấn đề với Chúa 

Giêsu. Vấn đề của họ với Chúa là việc Chúa đã hoàn thành nhiệm vụ cho con 

người. Nhiều người Do Thái không nói mọi người hãy chối bỏ Chúa Giêsu. Họ chỉ 

rêu rao rằng Chúa Giêsu không thể làm cho bạn trở nên công chính.
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Tin mừng về Chúa Giêsu là sự công chính giờ đây đã thành một món quà 

miễn phí. Bất kì sự xa rời nào khỏi quan điểm này đều không tốt. Người Do Thái 

có được sự công chính bằng những công việc họ làm. Trong Thiên Chúa giáo, 

chúng ta thỏa hiệp với Phúc Âm rằng chúng ta không có nhiều hơn người Do Thái.

Trong chương 17 Paul tiếp tục, "Vì trong Phúc Âm, sự công chính của 

Thiên Chúa được mặc khải, nhờ đức tin để đưa đến đức tin, như có lời chép: 

Người công chính nhờ đức tin sẽ được sống". Paul đã nói trong Kinh Phúc Âm sự 

công chính của Chúa được mặc khải nhờ đức tin để đưa đến đức tin. Ông ta không 

nói rằng nó được mặc khải từ đức tin đến những công việc.

Hầu hết những tín đồ Thiên Chúa giáo tin rằng Chúa Giêsu cứu rỗi bạn, 

nhưng công việc của bạn sẽ khiến bạn công chính. Chúa Giêsu cứu rỗi bạn, và 

chính bạn làm cho mình được cứu rỗi. Chúa Giêsu ban cho bạn sự hàn gắn, bạn 

khiến cho mình nhận được sự hàn gắn. Chúa Giêsu chế ngự quỷ dữ, còn công việc 

của bạn là tránh khỏi sự tấn công của chúng. Chúng ta không thực sự tin rằng sự 

công chính bắt đầu bằng niềm tin và kết thúc cũng bằng niềm tin.

Niềm tin vào sự công chính được đan kết thông qua những sợi chỉ của niềm 

tin. GIây phút chúng ta bắt đầu đức tin vào sự công chính thì chúng ta cũng đã bắt 

đầu tin vào Phúc Âm. Đó chắc hẳn là căn bản của tất cả chúng ta, tất cả những gì 

chúng ta hy vọng và tất cả những gì chúng ta nhận được từ Chúa Trời.

Trong Galatians cũng nói về vấn đề tương tự. Paul đã thuyết giáo về Chúa 

Giêsu cho họ rằng họ đã nhận được một sự cứu rỗi tuyệt vời. Khi Paul ra đi, người 

Do Thái bước vào và nói, "Tin vào sự cứu rỗi của Chúa Giêsu, nhưng bạn phải 

tuân theo tất cả những luật lệ đủ công chính để có thể nhận được lời hứa. Nếu bạn 

không sống trong sạch thì Chúa Giêsu sẽ trừng phạt bằng những lời nguyền rủa 

của Người".

Đó là lý do vì sao Paul nói: "Anh em ngu xuẩn như thế sao? Anh em đã 

khởi sự nhờ Thần Khí, nay lại kết thúc nhờ xác thịt sao? (Galatians 3:3). Nói cách 

khác, công việc này bắt nguồn trong bạn từ Tinh thần của Chúa. Nó chỉ có thể 

hoàn thành bởi Tinh Thần của Chúa.

Trong chương 3 đoạn 2 đến 5 ông hỏi "Tôi muốn anh em cho tôi biết điều 

này thôi: anh em đã nhận được Thần Khí vì đã làm những gì Luật dạy, hay vì đã 

tin nhờ được nghe? Vậy Đấng đã rộng ban Thần Khí cho anh em và thực hiện 

những phép lạ giữa anh em, có phải vì anh em làm những gì Luật dạy, hay vì anh 
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em đã tin nhờ được nghe?" Khi lần đầu tiên bạn được nghe Tinh thần của Chúa, có 

phải bạn tin bởi những gì được nghe hay bởi bạn tin bởi đã làm đúng luật? Khi 

Người thực hiện phép lạ cho con người, có phải bởi vì con người tin vào sự thực 

hay vì họ đã làm đúng luật?

Chẳng có gì thay đổi sau khi chúng ta được cứu rỗi. Mối quan hệ với Chúa 

là một món quà Chúa dành tặng chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là giữ gìn mối 

quan hệ với Chúa. Paul nói với người tin vào Colossian  rằng họ hãy tiếp tục như 

đã bắt đầu tin vào Chúa Giêsu. Đừng cố gắng thay đổi luật lệ.

Hầu hết tất cả các cuốn sách đều viết về Kinh Tân Ước không đúng bởi vì 

các nhà thờ bị che mắt trong khía cạnh về sự công chính. Tin vào con người của 

Chúa Giêsu, nhưng họ chối bỏ những gì mà Người đã làm bên cây thập giá. Họ tin 

vào việc họ được cứu rỗi bởi hồng ân và được công chính vì chính những việc họ 

đã làm. Họ không tin vào sự công chính tạo bởi từ đức tin đến đức tin.

Vấn đề về sự công chính là một vấn đề dễ hiểu sai trong Kinh Phúc Âm. 

Con người không tranh cãi về cuộc đời và tư cách của Chúa Giêsu. Họ chỉ tranh 

cãi về sự công chính.

Trong Roman, Paul miêu tả tình thế tiến thoái lưỡng nan này rằng: "Vậy 

phải nói sao? Phải nói rằng: các dân ngoại không tìm cách để được nên công 

chính, thì được nên công chính, mà được nên công chính là nhờ đức tin. Còn dân 

Israel tìm một luật làm cho họ nên công chính thì lại không đạt tới Luật đó" 

(Romans 9:30-31). Người Israel rất mong muốn tìm được sự công chính nhưng 

không thể. Còn người dân ngoại không tìm kiếm nó thì lại tìm thấy.

Đoạn 32 giảng giải về điều đó như thế này: "Tại sao thế? Tại vì họ không 

tìm cách công chính nhờ đức tin, nhưng nhờ việc làm". Dân ngoại sẵn sàng chấp 

nhận sự công chính như một món quà. Sự đáp lại là niềm tin. Người Do Thái thì 

lại không chấp nhận sự công chính như một món quà. Họ tìm cách đạt được nó 

bằng những việc làm của mình.

Đoạn cuối của đoạn 32 rất quan trọng: "Họ đã vấp phải hòn đá cản đường". 

Niềm tin vào sự công chính là một hòn đá cản đường của Phúc Âm. Nó là hòn đá 

gây ra sự phạm tội. Bản thân Chúa Giêsu không phải là một hòn đá cản đường. 

Chúa Giêsu, sự công chính của chúng ta, đã khiến con người phạm tội khi họ 

không tin vào sự cản trở ấy. Họ vấp ngã vì sự nghi ngờ có liên quan đến sự công 

chính.
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Thư Roman 9:33 nói rằng: "Như có lời chép rằng: Này đây Ta đặt tại Sion 

một hòn đá cản đường, một tảng đá làm vấp ngã; những kẻ tin vào đó sẽ không 

phải thất vọng". Nếu một người tin vào Chúa Giêsu như là sự công chính của họ, 

thì họ sẽ không vấp ngã, họ sẽ không phải thất vọng, họ sẽ không phải bực dọc. 

Nhưng đối với những người không tin, ắt sẽ vấp ngã.

Họ đã phủ nhận nền móng của vấn đề. Chúa Giêsu, sự công chính của con 

người, là nền móng của Thiên Chúa giáo. Tất cả những điều khác sẽ gây ra một 

nền tảng sai lầm. Khi chúng ta cố gắng xây dựng nên một nền tảng khác, thì toàn 

phần còn lại của ngôi nhà sẽ sụp đổ. Đó là lý do tại sao Paul cảnh báo trong 

Corinthians 3:10-11 "Theo ơn Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi đặt nền móng như 

một kiến trúc sư lành nghề, còn người khác thì xây trên nền móng đó. Nhưng ai 

nấy phải coi chừng về cách mình xây cất. Vì không ai có thể đặt nền móng nào 

khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô".

Chúng ta phải xây dựng trên cuộc đời Cơ Đốc của chúng ta. Chúng ta nên 

xây dựng sự hiểu biết của chúng ta về Chúa. Chúng ta nên xây dựng những việc 

làm tốt đẹp. Nhưng chúng nên được làm dựa trên nền tảng là niềm tin vào sự công 

chính. Mỗi tín đồ Cơ Đốc nên sống một cuộc đời ngoan đạo. Họ nên sinh lợi. Giây 

phút mà tất cả những điều này trở thành niềm tin và sư hy vọng của chúng ta để 

được chấp thuận bởi Đức Chúa Trời, chúng giờ đây không còn là vàng, là bạc là 

đá quý. Bởi vì chúng được xây dựng dựa trên nền tảng của gỗ, rơm rạ và cỏ dại.

Sự hàn gắn là thật, nhưng khi nó không được xây dựng trên nền tảng là 

niềm tin vào sự công chính, nó sẽ sụp đổ. Tất cả những hứa hẹn của Chúa Trời là 

thật, nhưng nó sẽ không đứng vững được trên một nền móng sai lầm. Chúng ta 

giống như những người cố xây những tòa nhà chọc trời bằng đất sét nhão. Khi tòa 

nhà bị sụp xuống, chúng ta tự hỏi giá trị cũa những lời hứa hẹn này. Những hứa 

hẹn là tốt, nhưng nó phải được xây trên một nền tảng vững chắc rằng Chúa Giêsu 

là sự công chính của chúng ta. Tất cả những niềm tin của chúng ta phải được xây 

dựng dựa trên niềm tin vào sự công chính. Sự công chính sẽ mang đến cho chúng 

ta những lời hứa của Người.
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11

Sống công chính chúng ta sẽ bình an

Từ khi khai sinh lề luật trên núi Sinai, người Do Thái đã tìm thấy phúc lành 

từ Chúa. Như đã nói từ trước, nếu họ sống ngay thẳng, họ nhận được hạnh phúc. 

Nếu không, họ nhận lấy tai ương. Hãy nhớ rằng Chúa có những chuẩn mực riêng 

của Ngài về sự công chính. Chúa là người duy nhất có thể định nghĩa và chỉ rõ 

những chuẩn mực nào là đúng và sai. Bất kỳ nỗ lực nào của chúng ta để nhận ra sự 

công chính là xa rời khỏi Phúc Âm. Đó chính xác là những gì Adam đã làm ở 

vườn Địa đàng.

Từ lúc Adam ăn quả từ cây nhận biết Thiện và Ác, anh ta đã trở thành Chúa 

của riêng anh ta. Anh ta tự quyết định đúng và sai theo định nghĩa riêng của mình. 

Và anh ta cố gắng làm Chúa chấp nhận chuẩn mực của mình. Tuy nhiên, khả năng 

nhận định đúng sai lại thuộc về Chúa. Nhớ rằng, đó chính là cám dỗ cơ bản của 

quỷ Satan, "ngươi có thể là Chúa và tự mình quyết định đúng sai". Đó là nơi 

chúng ta khai sinh chủ nghĩa cá nhân, điều cơ bản cho tất cả đạo giáo sai lầm.

Chủ nghĩa cá nhân đặt con người làm trung tâm vũ trụ. Quan điểm cá nhân 

là yếu tố quyết định đúng và sai. Bản thân con người trở thành Chúa. Mỗi người 

có chuẩn mực và luật riêng của mình. Nhưng tệ nhất, anh ta tự tạo ra định nghĩa 

riêng về sự công chính. Đó là quyền chỉ thuộc về Chúa.

Từ "dị thường" bị sử dụng buông thả trong Thiên Chúa giáo. Thông 

thường, chúng ta định nghĩa người dị thường là người không đồng ý với niềm tin 

của chúng ta. Tuy nhiên, "dị thường" có nguồn gốc từ một từ khác nghĩa là 

"chọn". Vì thế người dị thường là người chọn những gì anh ta tin tưởng. Thế giới 

của Chúa không phải là quyền lực tuyệt đối cho một người dị thường. Anh ta nhìn 

sự thật như một lựa chọn, vì vậy anh ta sống bằng sở thích thay vì tìm cách tránh 

xa tội lỗi.

Một người trở thành người theo đạo bằng cách tạo ra đấng Giêsu. Với tư 

cách là Chúa Trời, lời của Người là quyền lực cuối cùng về những điều chúng ta 

tin tưởng. Nó hình thành nên cách nhìn và quan điểm của ta. Khi cảm thấy khó 

khăn để biết mình nên làm gì, chúng ta buông xuôi theo lựa chọn của đấng tối cao. 
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Khi ai đó buớc vào lãnh địa lựa chọn niềm tin của mình, người đó xem như nằm 

ngoài địa phận của Chúa Trời. Lựa chọn này là yếu tố quyết định cho các nhà thờ 

một thời gian rất lâu. Chúng ta tin tưởng những điều sai về Chúa, về thập giá, và 

về việc làm thế nào để có mối liên hệ với Chúa.

Lịch sử nhà thờ cho rằng con người tiếp tục chọn niềm tin thuận lợi hơn 

hoặc ít gây hại hơn. Ví dụ như ngâm mình rửa tội là một chuẩn mực nhiều trăm 

năm nay. Sau đó, khi nó không còn thuận tiện nữa, nhà thờ đổi thành nước thánh 

rửa tội. Điều này được chấp nhận rộng rãi hơn.

Khái niệm Chúa giận dữ là một niềm tin. Giêsu thì không. Giêsu không 

phán xét hay dò xét lỗi lầm. Người cho rằng, "Nếu thấy ta, ngươi sẽ thấy Chúa". 

Người chính là đại diện của Chúa. Vì thế Chúa không liên hệ gì đến con người, 

hoàn toàn ngược lại với cuộc đời của Giêsu. Nhưng chúng ta quả quyết Chúa giận 

và dò xét lỗi. Tại sao vậy? Đó là một cách tiện lợi để điều khiển người khác. Đó là 

thông điệp của lựa chọn.

Thiên Chúa giáo không phải là đạo giáo của lựa chọn và lợi ích. Chúng ta 

đến với Chúa khi có đau thương và phải đối mặt với những vấn đề. Cuộc sống 

phiền muộn của ta là sản phẩm của những quyết định dựa trên niềm tin cá nhân. 

Cuộc đời ta không thể thay đổi nếu niềm tin không đổi. Một người không thể là 

Giêsu và trải nghiệm bất kỳ thay đổi nào nếu không nghe theo niềm tin của mình.

Nếu một người không sửa đổi cách nghĩ và quan điểm của mình theo ý 

Chúa, anh ta vẫn chỉ là Chúa của bản thân anh ta. Anh ta cũng sẽ có thể tiếp tục 

trải nghiệm cùng những nỗi đau và khó khăn như trước. Chúa trong cuộc đời ta là 

một sản phẩm của niềm tin vào sự thật.

Điều phiền muộn nhất trong đời người theo đạo là chối bỏ những chuẩn 

mực và định nghĩa về công chính của Chúa. Vì  không hiểu niềm tin công chính, 

chúng ta trung thành với những việc làm công chính. Nó có lý, chúng ta thì hiểu 

nó. Nó không cần ta tin điều gì vượt qua giới hạn hiểu biết hiện tại của mình.

Chúnh ta đều hiểu những việc làm công chính. Nó như thế này: nếu tôi chỉ 

làm điều tốt, tôi được Chúa chấp nhận và có hạnh phúc. Nếu làm sai, tôi không 

được Chúa chấp nhận và bị trừng phạt.

Chúng ta nhìn nó dưới lề luật đó. Nó được phục hồi trong nhà thờ xưa và 

được mang vào Kỉ nguyên Bóng tối. Nhiều thuyết thần học được phát triển do các 

nhà thờ Cơ đốc xưa, đặc biệt là trong khoảng thời gian này, vẫn còn ảnh hưởng 
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khái niệm của ta về Chúa. Những việc công chính luôn mang đến nỗi sợ và bác bỏ. 

Một người không bao giờ biết nếu những gì anh ta làm đều tốt. Anh ta không 

tương tưởng vào sự tha thứ của Chúa. Nỗi sợ là sự dằn vặt. "Trong tình yêu không 

có sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt 

và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo." (1 John 4:18)

Trong Romans 1:16 Paul nói, "Vâng, tôi không hổ thẹn vì Tin Mừng. Quả 

thế, Tin Mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin". Khi 

ai đó không tin vào tin mừng, người ấy đánh mất sức mạnh của Chúa. Anh ta 

không thể có sự cứu rỗi mà Giêsu ban cho. Tin vào bất kỳ tin mừng nào, bạn cũng 

nhận được sức mạnh để sống.

Paul tiếp tục ở đoạn 17, "Vì trong Tin Mừng, sự công chính của Thiên 

Chúa được mặc khải, nhờ đức tin để đưa đến đức tin". Niềm tin vào công chính là 

tin mừng. Nó là sự bắt đầu và kết thúc cuộc đời người theo đạo. Nó không đi từ 

niềm tin đến việc làm, mà từ niềm tin đến niềm tin. Đó là lý do tại sao những nhà 

thờ ngày trước được gọi là tín đồ. Tất cả những gì họ trải nghiệm với Chúa là sản 

phẩm từ những gì họ tin, chứ không phải những gì làm được. Kinh Cựu Ước là tác 

phẩm của công việc. Công việc công chính làm bạn đủ tiêu chẩn nhận hỗ trợ của 

Chúa. Nhưng chúng ta có kinh Tân Ước, đó là bản tốt hơn với nhiều lời hứa tốt 

đẹp hơn.

Chúa đã ban hành Tân Ước. Người muốn chúng ta thoát khỏi bản cũ. 

Người giải thoát ta khỏi công việc công chính để nhận lấy cuộc đời đã được tạo ra 

từ Giêsu. Nhưng chúng ta vẫn bị hạn chế bởi bản Cựu Ước. Ta trung thành với 

công việc công chính đơn giản vì không tin và hiểu niềm tin vào công chính. Ta 

bước vào lãnh thổ của lựa chọn và bào chữa nó bằng lý do của mình. Thật đáng 

buồn, chúng ta là người chịu đựng vì nó. Ta tin vào những niềm tin truyền thống 

mà chối bỏ sự hi sinh của Giêsu (Mark 7:13).

Công việc công chính thực ra lại là ý nghĩ trần tục. Theo Romans 8:5, ý 

nghị trần tục là ý nghĩ về thể xác. Nhớ rằng, thể xác là khi ta cố gắng tạo ra lẽ phải 

bởi công việc của xác thịt. Về mặt ý nghĩ trần tục, công việc công chính là có lý. 

Nó có chừng mực và thích hợp với những niềm tin theo sở thích.

Trong Romans 8:5 có nói "Những ai sống theo tính xác thịt, thì hướng về 

những gì thuộc tính xác thịt; còn những ai sống theo Thần Khí, thì hướng về 

những gì thuộc Thần Khí.". Ý nghĩ dựa trên thể xác là ý nghĩ xem người và công 

việc là trung tâm của tôn giáo. Anh ta sai lầm khi đặt Chúa ra ngoài. Ý nghĩ này 
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không tạo ra từ công việc đã hoàn thành của Chúa. Điều này không phù hợp với 

thực tiễn những gì Giêsu đã làm bên cây thập giá.

Vì vậy, Romans 8:8 khẳng định: "Những ai bị tính xác thịt chi phối thì 

không thể vừa lòng Thiên Chúa." Bạn sẽ hỏi tại sao? Hebrews 11:6 nói như sau 

"Không có niềm tin, sẽ không thể vừa lòng Thiên Chúa". Trong Galatians 2:16 nói 

theo cách khác "Nhưng vì biết rằng con người được nên công chính không phải 

nhờ làm những gì Luật dạy, nhưng nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô, nên chúng ta 

cũng tin vào Đức Kitô Giêsu, để được nên công chính, vì nhờ lòng tin vào Đức 

Kitô, chứ không phải nhờ làm những gì Luật dạy. Quả thế, không phàm nhân nào 

sẽ được nên công chính vì làm những gì Luật dạy." Chúa định nghĩa sự công 

chính. Chúng ta không thể bác bỏ định nghĩa của Người vì sở thích của mình.

Điều cản trở lớn nhất liên quan đến niềm tin công chính là chúng ta 

KHÔNH HIỂU nó. Chúng ta sai lầm nghĩ rằng ta có thể tin bằng cách hiểu. Có 

những chuyện như vậy, nhưng Kinh Thánh thì ngược lại. Chúng ta phải tin để 

hiểu. Hebrews 11:3 giải thích "với đức tin chúng ta sẽ hiểu". Khi chúng ta chọn tin 

vào Chúa, hiểu biết sẽ rộng mở với ta. Vì thế, ta sẽ không bao giờ hiểu nếu chúng 

ta không tin tưởng.

Đâu là sự cần thiết của việc chúng ta nhận được sự công chính như một 

món quà? Tất cả có thể như bình thường cho đến khi chúng ta thấy sự khác nhau 

trên thực tế. Romans 5:1 cho rằng "Vậy, một khi đã được nên công chính nhờ đức 

tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta." 

Chúa sống bình an với con người, và chúng ta đã tạo ra điều đó. Tại sao việc hiểu 

nó lại rất quan trọng?

Dù Chúa có bình an với ta, nhưng chúng ta thì không có bình an với Người. 

Nếu ta đang sống trong sợ hãi và thiếu an toàn trong mối liên hệ với Chúa, ta 

không thể được giải thoát khỏi tội lỗi. Luật khiến ta giấu diếm tội của mình. 

Ngược lại, lòng khoan dung và tha thứ tạo ra quang cảnh bình an và tình yêu để ta 

giải quyết tội lỗi của mình.

Nếu ta không mở lòng đối mặt với tội lỗi của mình trước Chúa, ta không 

thể giải thoát khỏi nó. Ta không thể mở lòng và thật tâm giải quyết nó nếu không 

nhận ra bình an của Chúa. Không gian Chúa phán xét tội lỗi của bạn sẽ âm u và 

tĩnh lặng. Đó là nơi làm tăng lên sự giả dối của bạn. Chúng ta trở nên đề phòng vì 

những hành động của mình. Thay vì được dạy, ta sẵn sàng chống trả mọi cách. 
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Cuối cùng, nếu ta sai, ta liều chấp nhận sự phán xét. Nhưng nếu Chúa đổ mọi phán 

xét của Người vào Giêsu, ta không cần sợ Người sẽ phán xét ta.

Nhiều mục sư sợ thông điệp này. Họ sợ nó sẽ làm tăng thêm lối sống bình 

thường và buông thả. Họ sợ mọi người sẽ lợi dụng sự tốt đẹp của Chúa và phạm 

lỗi. Thực ra, nếu người ta tin điều này, họ sẽ ít bị thúc ép gây tội lỗi. Khi một 

người tin vào cuộc sống bình an của Chúa, khi hiểu tất cả những gì tốt đẹp Chúa 

mang đến, và khi hiểu sự tốt đẹp của Chúa, người ấy cũng sẽ hiểu thế giới không 

còn gì để phải phạm tội.

Hầu hết mọi người tin rằng thế giới còn có những điều tốt đẹp, nhưng điều 

đó không đúng. Họ đã nghe những thông điệp thống khổ sai lầm. Họ nghĩ trở 

thành người theo đạo là lối sống thất bại là mảnh giẻ sờn rách. Hãy cố giải thích 

nó cho Abraham, David, và những giáo trưởng khác.

Ta có thể chịu đựng vì các đoạn kinh, nhưng không thể chịu đựng sự thiếu 

tin tưởng và chối bỏ. Nếu tôi phải chịu đựng vì Phúc Âm, tôi sẽ vui lòng thực 

hiện. Thậm chí tôi sẽ chiến thắng khi đang chịu đựng. Hay nếu phải chịu đựng, tôi 

sẽ làm như Giêsu đã làm. Trong Hebrews 2:18 nói Người chịu đựng khi bị cám 

dỗ. Người chịu đựng trong việc sống vì Chúa và nói không với tội lỗi. Tôi sẽ vui 

lòng nói không với tội lỗi và cái tôi của mình. Đó là ý nghĩa để tôi làm dấu thánh. 

Tôi cũng sẽ chịu đựng bằng cách dâng lên ý chí của mình, quan điểm và sở thích 

của mình cho ý chí, nhìn nhận và quan điểm của Người.

Đó là thông điệp của sự phẫn nộ, cam chịu, gian nan và thử thách đã mang 

thế giới ra khỏi Phúc Âm. Cuối cùng Phúc Âm sẽ chiến thắng trên toàn thế giới. 

Tin rằng Chúa không tức giận với bạn, Chúa yêu bạn, sự công chính là món quà 

miễn phí, tội lỗi của bạn đã được trả giá, Giêsu đã mang đến những điều này là 

những tin mừng thế giới cần nghe. Thông điệp của sự phẫn nộ không ngăn con 

người khỏi tội lỗi, nó biến họ thành người giả nghĩa và lừa dối. Họ không thoát 

khỏi tội lỗi của mình, họ chỉ giấu nó tốt hơn thôi. Gặp bất cứ chuyện nào, anh ta có 

thể tìm ra cách để bào chữa tội lỗi của mình.  Trước khi tôi tìm ra người nào đó để 

giải quyết tội lỗi, anh ta phải giải thoát mình khỏi nỗi sợ phán xét.

Chúa nói rằng "Đến đây... hãy cùng nhau thảo luận." (Isaiah 1:18). Không 

có lý do cho sự phẫn nộ. Thực ra, sách về tục ngữ cảnh báo về việc đối mặt với 

những người không chịu lí lẽ. Suy lý của chúng ra với Chúa là cố không thuyết 

phục Người rằng chúng ta đúng hay bào chữa cho tội lỗi của mình. Suy lý của ta 

với Chúa là khi chúng ta đến đối mặt với Chúa nhân từ, trong không gian bình yên 
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và thú nhận tội lỗi của mình. Đó là nơi lòng khoan dung và sự thật gặp nhau. Là 

nơi sự tốt đẹp của Chúa chỉ dẫn ta đến sự hối lỗi. Là nơi trái tim khổ ải và tù tội 

tìm thấy sự khoan dung và ân huệ trong lúc cần. (Hebrews 4:16)

Nếu bạn không được hoàn toàn thuyết phục rằng bạn công chính thông qua 

Chúa Giêsu, bạn sẽ không bao giờ bình an. Tôi đã ngồi nói chuyện với một người 

khi xưng tội và người này tin rằng ai rồi cũng lên thiên đàng. Khi bàn luận tại sao 

chị ta tin như vậy, chị trả lời "Tôi đã từng sợ hãi sẽ không được tha thứ và phải 

vào địa ngục. Nhưng khi nghe điều này, tôi đã có được bình an."

Nhiều người từ bỏ Chúa và quay về với tội lỗi. Khi tôi nói chuyện với một 

anh chàng, anh cho rằng "Tôi chỉ không thể tiếp tục nếu không biết Chúa có thực 

sự tha thứ cho tôi." Vì anh ta không biết anh ta là công chính, anh ta không có 

bình an. Sự thiếu bình an phá vỡ anh ta khi anh ta cùng song hành với Chúa.

Đó là những người đau khổ. Họ làm việc để có được công chính. Khi 

không tìm thấy bình an hay không nhận được phần thưởng mong đợi, họ sẽ cảm 

thấy cay nghiệt và tức giận Chúa.

Bình an của chúng ta dựa trên cách thể hiện của mình, điều đó thì không thể 

đoán trước. Nó làm ta hoang mang. Bình an của ta không thể theo chủ nghĩa sai 

lầm. Chúng ta sẽ chống trả chủ nghĩa đó để duy trì bình an của mình. Bình an của 

ta phải bắt nguồn từ sự tin tưởng vào công việc đã hoàn thành của Giêsu.

Nếu Giêsu là sự công chính của tôi, Người là trung tâm cuộc sống của tôi. 

Với mỗi lời hứa trong Kinh Thánh, tôi hướng đến Người, những công việc Người 

đã hoàn thành và thốt lên "Vì Người, con là công chính." Khi rắc rối đến, tôi nghĩ

đến Người và nói "Vì Người, con biết điều này không phải từ Chúa." Khi nỗi sợ 

cố xâm chiếm tâm trí tôi, tôi tìm về Giêsu và nói "Vì Người, con không sợ. Người 

là bình an của con."



54

12

Hiệp ước hòa bình

Trong Isaiah, chương 53 mô tả một cách sinh động sự đánh đổi xảy ra trên 

cây thập giá. Nó mô tả những điều khủng khiếp mà Giêsu phải chịu đựng vì lợi ích 

của chúng ta. Từ chương 54 thì bắt đầu giải thích về Tân Ước như là kết quả của 

sự đánh đổi đó.

Isaiah 54:7-8 có đoạn: "Trong một khoảnh khắc ta đã bỏ rơi ngươi, nhưng 

với lòng nhân từ ta sẽ thu nhận ngươi. Với một chút giận dữ, ta sẽ không cho 

ngươi thấy được mặt ta, nhưng về lâu dài ta luôn luôn quan tâm đến ngươi. Chúa 

của ngươi, Redeemer." Trước khi Chúa có sự giao hảo với con người, Ngài đã làm 

vấn đề về tội lỗi dịu xuống rất nhiều. Tội lỗi phải bị trừng phạt, nhưng sự công 

chính phải được đảm bảo.

Giêsu đã đứng ra gánh chịu tất cả sự trừng phạt cho những tội lỗi đó. Khi 

sự phẫn nộ của Chúa còn đó, những lỗi lầm liên tiếp là khó khăn chính ngăn cản 

con người tiến lên phía trước. Và bởi vì lúc này sự giận dữ của Chúa đã nguôi 

ngoai, con người được giải phóng và bước vào một mối quan hệ hòa bình với 

Chúa. 

Nỗi sợ trừng phạt có thể thay đổi được hành động chứ không thay đổi được 

trái tim một người. Muốn thay đổi con tim phải thực hiện bằng tình yêu. Khi Chúa 

đã bằng lòng với những sự phán xét, Ngài có thể cho chúng ta một mối quan hệ 

đầy ắp tình yêu thương.

Trong kinh Romans 2:4 nói "mà không nhận ra rằng: Thiên Chúa nhân hậu 

như thế là để thúc giục bạn hối cải sao?" Từ "hối cải" không mang nghĩa thông 

thường như đau buồn hoặc rơi lệ. Trong Kinh Thánh có nhắc đến hai loại của việc 

ăn năn. Một là sự ăn năn sau khi đã gây nên một hậu quả gì đó. Một ví dụ điển 

hình là Judas đã tự dằn vặt bản thân trước khi đi đến kết liễu cuộc đời mình 

(Matthew 27:3).

Sự ăn năn mà Chúa muốn là sự thay đổi trong suy nghĩ. Judas không thay 

đổi suy nghĩ của mình mà chỉ cảm thấy hối tiếc vì hậu quả của nó. Tương tự, sự 
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trừng phạt đối với các tội lỗi chỉ khiến cho con người cảm thấy hối hận vì kết quả, 

chứ không thay đổi được trái tim con người. Nếu chúng ta có một mối quan hệ yêu 

thương với Chúa thì nó có thể khiến cho chúng ta thay đổi được suy nghĩ của 

mình. Nó khiến cho chúng ta không còn những sự ham muốn tội lỗi nữa.

Tôi rất vui sướng với đức Chúa đầy tình thương và siêu phàm của mình. 

Tôi không còn muốn phạm vào tội lỗi nữa. Lòng tốt của Chúa quá lớn và giá trị 

khiến cho tôi không muốn phá vỡ nó bằng tội lỗi của mình. Điều này không có 

nghĩa là tôi sẽ không bao giờ phạm lỗi, nhưng nó là động lực để giúp tôi tránh xa 

tội lỗi, cũng như là động lực để giúp mọi người hối cải thật sự.

Trong Isaiah 54:9 Chúa đã nói: "Ta hứa sẽ không bao giờ để nước của 

Noah tràn lên mặt đất nữa, và ta cũng sẽ không giận dữ và khiển trách các ngươi." 

Chúa đã hứa Người sẽ không bao giờ nhấn chìm mọi người nữa và đã đặt cầu 

vồng như một dấu hiệu để đảm bảo lời nói của mình. Và Chúa đã giữ lời hứa của 

mình.

Và bây giờ là hiệp ước của bình an. "Dù cho núi chuyển sông dời, nhưng 

lòng tốt của ta sẽ không bao giờ rời bỏ các ngươi, ngay cả khi thỏa ước của hòa 

bình có bị gỡ bỏ, thì ta vẫn luôn đối xử tốt với các ngươi." (Isaiah 54:10). Lần này 

sự hòa bình giữa Chúa và con người đã trở nên dễ dàng. Tội lỗi đã được Giêsu 

gánh chịu. Chúng ta đã có được sự công chính, và thiết lập được mối quan hệ bình 

an với Chúa. Chúa đã hứa lòng tốt và tình yêu thương của người sẽ không bao giờ 

rời xa chúng ta.

Nếu một người nào đó xuất hiện và tuyên bố là Chúa sẽ nhận chìm thế giới, 

chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy điều này không đúng. Chúa đã nói: "chắc chắn 

ta sẽ không bao giờ nhấn chìm và phá hủy thế giới cũng như không bao giờ nổi 

giận với các ngươi, ta sẽ không bao giờ trừng phạt và lòng tốt của ta sẽ không bao 

giờ rời xa mọi người, vì ta là một vị Chúa nhân từ."

Hiệp ước Noah được đảm bảo bằng cầu vồng. Hiệp ước hòa bình thì được 

đánh dấu bằng máu của Giêsu. Nếu Chúa vi phạm những điều mình đã hứa, Ngài 

sẽ bị tố giác bởi máu của Giêsu. Sự vi phạm hiệp ước sẽ là sự chối bỏ dòng máu, 

cái chết và sự hồi sinh của chính con trai Ngài. Hiệp ước sẽ được giữ vững!

Chúa sẽ không bao giờ nhấn chìm thế giới. Nhưng nếu như một người 

truyền đạo mà bạn yêu thích và tin tưởng lại nói rằng "Tôi đã nghe từ Chúa. Ngài 

sẽ nhấn chìm thế giới." Dù cho bạn yêu thích và tin tưởng người đó đến mức nào, 
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bạn cũng không thể tiếp nhận thông điệp đó. Bạn phải tuyệt đối tin tưởng vào lời 

hứa của Chúa khi nhìn lại hiệp ước Noad. Nếu như có người nói rằng: "Chúa sẽ 

không trừng phạt bằng cách nhấn chìm thế giới, nhưng Ngài sẽ phá hủy một đất 

nước", hoặc là "Ngài sẽ không làm thế với thế giới, nhưng Ngài vô cùng tức giận 

và sẽ dìm chết một người". Những lời như thế hiển nhiên đều là sai lầm.

Những tuyên bố như thế rõ ràng là sai bởi vì chúng ta đều biết về hiệp ước 

Noah. Không may là mọi người biết đến hiệp ước về Noah nhiều hơn so với hiệp 

ước hòa bình. Chính sự thiếu hiểu biết làm cho con người lâm vào cảnh cầm tù và 

nô lệ. Ưu tiên hàng đầu của mọi tín đồ Thiên Chúa giáo là nên biết về hiệp ước 

mới này. Chúng ta sống, tôn kính và được chăm sóc là nhờ hiệp ước này.

Chúa hứa rằng Ngài sẽ hòa bình với nhân loại, bao gồm cả những tín đồ và 

những người không tín ngưỡng. Giêsu không làm nguôi sự phẫn nộ của Chúa đối 

với nhà thờ, mà làm nguôi sự phẫn nộ của Chúa đối với thế giới. Vì thế từ thời 

điểm đó, Chúa Trời không còn phán xét những tội lỗi của con người nữa.

Tưởng như một lúc nào đó Chúa sẽ phán xét những người không tin vào 

Giêsu, nhưng Chúa không phán xét bất kì ai. Hiệp ước về hòa bình đã được gìn 

giữ.

Sự công bằng làm điểm quan trọng nhất "Với sự công bằng mọi thứ sẽ 

được thiết lập" (Isaiah 54:14). Trong chương 17 chỉ ra rằng: "Chúa nói: công 

chính cho mọi người". Không phải sự công chính của con người đến từ công việc, 

mà đến từ niềm tin vào Giêsu.

Như Chúa đã nói trong Isaiah 40:2, "Cứ thoải mái nói về Jerusalem, tiếc 

thương cho nó, rằng chiến tranh đã kết thúc, rằng những tội lỗi đã được tha thứ..." 

Chúa đã nhìn thấy bản chất vấn đề và giải quyết thông qua Giêsu, và chính vì thế 

nên mọi thứ là chắc chắn và bền vững.

Thế còn thông điệp nói rằng Chúa đang phán xét bạn? Thế còn thông điệp 

gây ra cảm giác Chúa là nguồn gốc của mọi sự đau đớn của họ? Trong phần 

chương 17: "...và mỗi lời nói về sự phán xét sẽ góp phần tạo nên sự nổi dậy của 

mọi người chống lại sự phán xét." Trong một bản Kinh Thánh đã nói về điều này: 

"... mỗi lời nói về sự phán xét là những lời nói không phép tắc". Những cái lưỡi 

nói về sự phán xét của Chúa là những cái lưỡi phạm luật. Điều này không phù hợp 

với Tân Ước. Chúng ta không cần chấp nhận những thông điệp về sự trừng phạt 

của Chúa cũng như ta đã không chấp nhận những thông điệp về các cơn lũ khắp 
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thế giới. Đó là lý do mà các thiên thần hát rằng: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, 

bình an dưới thế cho loài người Chúa thương".

 Thông điệp nói rằng Chúa đang phán xét một người trước thời điểm phán 

xét cuối cùng cũng lố bịch như những thông điệp về Chúa sẽ nhận chìm thế giới. 

Chúng ta đã có lời khẳng định và sự đảm bảo trong máu của Giêsu.

Tuy nhiên có một số ý kiến nói rằng "nếu tôi vi phạm hiệp ước của mình, 

Chúa sẽ được giải phóng khỏi những điều Ngài đã hứa". Nhưng ta nên biết rằng 

Chúa không lập hiệp ước với chúng ta mà lập với Giêsu. Giao kèo chỉ bị hủy khi 

Giêsu thất bại. Nhưng anh ấy đã không thất bại và đã hoàn thành mọi khía cạnh. 

Hiệp ước đã được thiết lập và là hiệp ước vững chắc và không thể thay đổi.

Chúa đã làm ra một giao kèo Noah có lợi cho tất cả chúng ta. Chúng ta 

không bao giờ nghĩ rằng những hành động của chúng ta sẽ làm thay đổi giao kèo 

Noah. Tương tự, chúng ta cũng không thể thay đổi giao kèo đã được lập bởi 

Giêsu.

Chúng ta đã có hiệp ước của bình an, nó đã được niêm phong với chính 

máu của Chúa Giêsu, nên nó vững chắc hoàn toàn!
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13

Tình yêu thương của Chúa

"Còn chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và 

đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong 

Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy" (1 John 4:16). Tông đồ John 

không chỉ tin vào tình yêu của Chúa mà còn được trải nghiệm nó. Anh ấy đã có 

được sức mạnh lớn nhất, đó là tình yêu của Chúa.

Khi tôi được cứu vớt lần đầu tiên, tôi đã cố gắng trong tuyệt vọng để có 

được sức mạnh của Chúa. Tôi muốn thấy những gì mà Chúa có thể làm. Như 

Elijah, tôi muốn biết Chúa trong động đất, trong lửa và trong gió. Nhưng tôi sớm 

khám phá ra mọi người vẫn có thể biết được tất cả những điều này mà không cần 

biết đến Chúa. Việc hiểu được sức mạnh của Chúa trở nên thứ yếu so với chính 

việc khám phá về Chúa.

Bạn chỉ có thể có được sức mạnh của Chúa khi bạn có được tình yêu của 

Ngài. Paul đã hiểu điều này khi cầu nguyện cho những người Ephesian "Xin cho 

anh em, nhờ lòng tin, được Đức Kitô ngự trong tâm hồn; xin cho anh em được bén 

rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể các thánh, anh em đủ 

sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết tình thương của Đức 

Kitô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả 

sự viên mãn của Thiên Chúa." (Ephesians 3:17-19). Paul đã biết được điểm mấu 

chốt để có thể có được sức mạnh của Chúa chính là hiểu và tin tưởng vào tình yêu 

của Chúa.

Tình yêu là nhân tố thúc đẩy đằng sau mọi việc Chúa làm. Vượt lên trên tất 

cả, Chúa chính là yêu thương. Vì vậy, bạn chỉ có thể biết và hiểu Chúa bằng tình 

yêu của Chúa. Đây là chìa khóa để vươn đến những phép màu, đức tin và bình an.

Khi tôi cầu nguyện cho khỏi bệnh, trục xuất quỷ dữ hoặc hòa giải, vấn đề 

không phải là xây dựng một đức tin. Vấn đề không phải là cố gắng thay đổi quyết 

định của Chúa, cũng không phải là việc một người có sống đủ tốt để nhận ơn hay 

không. Tất cả những gì tôi biết là tình yêu của Chúa đã được gửi đến thông qua 
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Giêsu. Tôi không dựa vào đức tin của mình, mà dựa vào tình yêu vĩ đại của Chúa. 

Lòng tin của tôi chỉ là sự đáp lại tình yêu của Chúa.

Trong kinh Romans 8:32-34, Paul trình bày một loạt những câu hỏi có thể 

giúp chúng ta nhận ra rằng Chúa không phải là người gây ra những vấn đề cho 

chúng ta. "Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao 

nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại 

chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?" Câu hỏi đầu tiên của Paul đã cho chúng ta 

thấy rằng Chúa đã trao cho chúng ta những thứ tốt nhất. Vậy tại sao Chúa lại còn 

giữ lại những thứ khác sau khi đã trao cho chúng ta thứ tốt nhất của Người?

Ông ta cũng chỉ ra rằng những thứ Chúa trao cho ta đều không cần ta đáp 

lại. Chúng ta có Giêsu mà không phải trả bất cứ gì. Chúng ta không xứng đáng, 

chúng ta sống chưa đủ tốt. Nếu mọi thứ đều có thể kiếm được, nghĩa là chúng ta 

có thể trở thành con của Người. Mọi thứ đều được trao một cách tự do. Khi Giêsu 

chào các tông đồ của mình, ông nói: "Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm 

cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỵ. 

Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy" (Matthew 10:8). 

Từ trước đến giờ, Giêsu không bao giờ ra giá cho những điều tốt của anh ấy.

Dường như chúng ta sợ rằng nếu chúng ta thuyết giáo về Phúc Âm một 

cách tự do, những người không xứng đáng cũng có thể nhận được. Đây chính là 

điểm mấu chốt: những người không xứng đáng vẫn cần tình yêu của Chúa. Khi 

những người này được trải nghiệm tình yêu đó, lòng tốt của Chúa sẽ khiến họ hối 

lỗi và thay đổi cách nghĩ về Chúa. Khi họ thấy rằng Chúa là một vị Chúa tốt, họ sẽ 

không còn muốn phạm lỗi nữa.

Paul lại tiếp tục hỏi "Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? 

Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính?" (Romans 8:33). Nói một 

cách khác "Ai dám kết tội chống lại những người được Chúa lựa chọn? Phải chăng 

Chúa sẽ tuyên bố trắng án với họ?" Nếu Chúa là người tuyên bố trắng án cho 

chúng ta, nếu Chúa là người bào chữa duy nhất, nếu Chúa là người đem lại công 

chính cho chúng ta, vậy tại sao Ngài không bắt chúng ta đánh đổi hoặc kết tội 

chúng ta bất cứ điều gì? Chúa không tìm kiếm lỗi lầm của chúng ta, nên câu trả lời 

đơn giản là "không" cho tất cả.

Chúa trao cho tôi sự công chính mà tôi có. Tôi không đến trước Chúa với 

sự công chính của tôi. Tôi đến trước Chúa với sự công chính mà Người đã trao 
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cho Giêsu. Vì vậy, nếu Chúa bắt lỗi tôi, thì nghĩa là Chúa bắt lỗi chính công việc 

của mình.

Tại sao Chúa lại phải bắt lỗi chính việc của mình? Rõ ràng Chúa sẽ không 

làm thế. Điều đó có nghĩa là sự sợ hãi và bất ổn của tôi chẳng qua chỉ là sản phẩm 

do tôi tự nghĩ ra. Chúa sẽ không truy tìm những lỗi lầm của tôi.

Rõ ràng rằng nếu tôi mắc lỗi, trái tim của tôi sẽ lên án tôi. Tôi cần thay đổi 

cách cư xử mà nó đang bào mòn lòng tin của tôi trước Chúa. Trái tim tôi mách bảo 

rằng tôi phải thay đổi cách cư xử để có được mối quan hệ tốt với những người 

khác. Nhưng qua những việc của Giêsu tôi biết rằng Chúa vẫn yêu thương và chấp 

nhận tôi. Nó khiến tôi hiểu rằng tôi có thể đến trước Chúa với lòng dũng cảm và 

nhận sự giúp đỡ của Người, dù cho tôi có như thế nào đi nữa.

Paul tiếp tục với câu hỏi "Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô, Đấng 

đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu 

cho chúng ta?" (Romans 8:34). Một lần nữa Paul chỉ ra sự vô lý của cách suy nghĩ 

rằng Giêsu sẽ tìm cách lên án và bắt lỗi chúng ta. Tại sao Giêsu lại đi tìm lỗi lầm 

của những người mà Giêsu đã chết vì họ? Câu trả lời rõ ràng là không.

Nếu Giêsu hy sinh cho tôi thì Giêsu sẽ không thể chống lại tôi. Những cảm 

giác lên án, kết tội không thể đến từ đó. Giêsu xuất hiện để dành cho tôi chứ 

không phải chống lại tôi.

Hầu hết những tín đồ Thiên Chúa đồng ý với điều đó, nhưng họ vẫn đặt ra 

một giới hạn khi một người mắc lỗi. Thật dễ dàng tin tưởng Chúa sẽ yêu chúng ta 

khi chúng ta làm đúng, nhưng khi chúng ta làm sai thì rất ít người tin Chúa vẫn 

yêu thương chúng ta. Trong 1 John 2:1 nói "Hỡi anh em là những người con bé 

nhỏ của tôi, tôi viết cho anh em những điều này, để anh em đừng phạm tội..." Rõ 

ràng là Chúa không muốn chúng ta mắc lỗi, nhưng mọi sự không kết thúc ở đó. 

"Nhưng nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha: 

đó là Đức Giêsu Kitô, Đấng Công Chính." Nó không nói là khi ta mắc lỗi Chúa sẽ 

phán xét chúng ta, nó không nói là Giêsu sẽ buộc tội chúng ta. Nó nói khi chúng ta 

mắc lỗi Giêsu sẽ vẫn ủng hộ và không chống lại chúng ta. Khi bạn mắc lỗi, Giêsu 

vẫn là của bạn. Giêsu chính là người giúp bạn thoát khỏi tội lỗi.

Kinh Thánh nói Satan là người buộc tội chúng ta chứ không phải Giêsu. Sự 

lên án không giúp cho bất cứ ai thoát khỏi tội lỗi. Mà nó phá hủy lòng tự tin và tự 

trọng. Nó làm tê liệt lòng tin rằng Chúa muốn giúp chúng ta. Sự lên án là công cụ 
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mạnh nhất của quỷ dữ chống lại các tín đồ. Nếu hắn có thể làm bạn tin rằng Chúa 

không đứng về phía bạn, thì hắn có thể tách bạn ra khỏi người duy nhất có thể 

giúp đỡ bạn.

Chúng ta đã quen với ý nghĩ Chúa là bắt nguồn của những khó khăn. Mỗi 

khi gặp vấn đề, ý nghĩ đầu tiên là "Tôi phải làm gì bây giờ? Tại sao Chúa lại làm 

điều này với tôi?" Trong Isaiah 54:15 nói: "... họ sẽ tập hợp lại, nhưng không phải 

bên cạnh ta."

Nếu Chúa đã là người ban phát thì không thể là người phá hủy. Nếu Chúa 

là dành cho bạn thì không thể chống lại bạn. Trong kinh Tân Ước có nói về vấn đề 

này: "Đừng để con người nói khi họ đã bị lôi kéo". Từ "lôi kéo" ở đây muốn ám 

chỉ bị cám dỗ bởi những tội lỗi, thử thách, cực khổ hay đang bị soi xét. Đừng nói 

rằng sự thử thách hay soi xét bạn là từ Chúa. Chúa không đi tìm lỗi lầm của bạn. 

Chúa chỉ đem đến cho bạn sự công bằng thông qua Giêsu.

Chúng ta xem Chúa như một người xấu. Cả thế giới không muốn đến với 

Chúa theo cách mà chúng ta đã mô tả. Hầu hết các tín đồ Thiên Chúa cảm thấy dễ 

dàng trở thành người phạm tội hơn là trở thành một tín đồ thật sự. Nhưng ta có thể 

chắc chắn rằng, cách mà chúng ta mô tả Chúa cho thế giới không giống với cách 

mà Giêsu mô tả. Hoặc Giêsu, hoặc chúng ta đã sai trong việc này.

Tôi nhớ đã chia sẻ về tình yêu của Chúa với một người nghiện rượu. Tôi 

nói với anh ta về tình yêu và lòng khoan dung của Chúa. Khi đang khóc, anh ấy 

bất ngờ hỏi: "Hãy cho tôi xem quyển Kinh Thánh của ông." Tôi đưa cho anh ta và 

hỏi "Anh muốn tìm kiếm điều gì?" Anh ta trả lời "Tôi muốn xem để biết cuốn 

Kinh Thánh ông dùng có khác với những quyển kinh của những nhà truyền giáo 

khác hay không." Rồi anh ta tiếp tục "Tôi chưa bao giờ được nghe về Chúa theo 

cách mà ông đã nói." Anh ta là một người sống với cuốn Kinh Thánh ở thắt lưng, 

đã lớn lên trong một nhà thờ, nhưng anh ta vẫn chưa bao giờ được nghe về tình 

yêu của Chúa.

Chúa không có những chuẩn mực quá đáng. Chúa không đòi hỏi ở chúng ta 

tình yêu và dành cho chúng ta tình yêu không điều kiện. Tất cả tình yêu đích thực 

đến từ Chúa. Tình yêu của Chúa được chứng minh trong thực tế bằng cách Ngài 

đã gửi Giêsu đến để hy sinh cho chúng ta. Chúng ta không xứng đáng với nó, thậm 

chí không tưởng tượng ra nổi điều đó.
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Khi Giêsu đến với chúng ta, Ông mang theo tình cảm của Chúa. Tất cả sự 

hồi phục, sức mạnh, thịnh vượng và đầy đủ của Chúa giờ là của bạn nhờ có Giêsu. 

Một khi bạn đã được thuyết phục bởi tình yêu của Chúa, bạn sẽ vui vẻ dâng cả 

cuộc đời mình cho Chúa một cách vui sướng, tin tưởng và đầy biết ơn.
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14

Niềm tin vào Phúc Âm

Những tin tức về hòa bình là nguồn duy nhất để xây dựng đức tin. Trong 

nhiều năm chúng ta đã lấy từ Romans 10:17 và nói rằng nếu các bạn tiếp tục lắng 

nghe, niềm tin sẽ đến. Có một thời gian tôi đã tin tưởng và dạy theo cách này. Tuy 

nhiên, đó không phải là những gì Kinh Thánh muốn nói, và lịch sử chứng minh 

điều đó.

Nếu việc lắng nghe sẽ tạo ra đức tin, vậy tại sao mọi người đều cố gắng tạo 

ra những điều kì diệu, chữa bệnh và cứu sống người khác? Tại sao không phải tất 

cả mọi người được nghe đều tin vào Chúa? Nếu đức tin đến từ việc lắng nghe, thì 

việc khiến mọi người tin vào Chúa là quá đơn giản. Tuy nhiên nhiều người đọc 

Kinh Thánh lại trở nên sợ hãi và cố tránh xa khỏi Chúa. Phần lớn những người 

ngồi trong nhà thờ không tin tưởng Chúa một cách hoàn toàn, mặc dù họ vẫn đang 

lắng nghe những lời thuyết giảng.

Trong Romans 10:17 nói "Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe 

giảng là nghe công bố lời Đức Kitô." Để hiểu điều này, hay những đoạn kinh khác, 

thì phải hiểu trong ngữ cảnh của nó. Đoạn kinh này được đặt trong chương thứ 10, 

hoàn toàn nói về đức tin vào công chính.

Ở Romans 10:13, mọi thứ bắt đầu một cách rõ ràng "vì: tất cả những ai kêu 

cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát." Và nó giải thích quá trình một người gọi 

đến Chúa những khi cần thiết. Phần 14 giải thích rằng họ sẽ không gọi đến Chúa 

nếu như họ không tin tưởng.

Nó tiếp tục nói rằng họ sẽ không tin tưởng nếu như họ không lắng nghe. 

Những gì bạn nghe về Chúa sẽ quyết định bạn có gọi Chúa hay không. Nếu những 

điều bạn nghe khiến cho bạn tin vào tình yêu của Chúa thì bạn sẽ gọi Chúa một 

cách tin tưởng.

Sau đó là câu hỏi "Làm sao họ có thể nghe nếu không có người thuyết 

giáo?" Theo những gì Kinh Thánh nói, những gì bạn nghe và hiểu về Chúa sẽ phụ 

thuộc vào người thuyết giáo mà bạn nghe. Một người đã tìm đến Chúa Giêsu và 

hỏi ông ta "Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?" (Luke 10:26) Nhưng Giêsu 
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không trả lời theo cách mà anh ta mong đợi, mà chỉ hỏi lại anh ta hai câu hỏi. Đầu 

tiên là "Sách Phúc Âm nói những gì?" và tiếp theo là "Ngươi giải thích nó cho mọi 

người như thế nào?"

Những gì Phúc Âm muốn nói và cách ta hiểu chúng có thể rất khác nhau. 

Chúng ta được đúc nặn để hiểu Chúa theo cách mà người truyền giáo hiểu. Đó là 

lý do mà tại sao mỗi người nên tự mình đọc Kinh Thánh và phát triển những gì 

bạn hiểu về Chúa thông qua Phúc Âm và trải nghiệm của bản thân mình.

Trong Luke 8:18, Giêsu cảnh báo "Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. 

Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng 

sẽ bị lấy mất." Bạn lắng nghe như thế nào cũng quan trọng như việc bạn đang 

nghe cái gì. Nếu bạn nghe một lời hứa của Chúa, thì nó bảo đảm đúng. Nhưng nếu 

bạn đặt một điều kiện sai lên lời hứa đó, bạn có thể nhận lấy một thứ đang chứa 

đầy sự sống và làm nó biến thành cái chết.

Tôi phải để cho Phúc Âm tự nó lên tiếng. Tôi không được đặt những điều 

có vẻ như là các giải thích hợp lý lên những lời của Chúa và về Tân Ước. Tôi 

không thể trông chờ những gì đã có từ thời Cựu Ước và đem áp dụng vào trường 

hợp mới này, mặc dù nó có vẻ hợp lý và lô gíc. Ngược lại, làm như vậy nghĩa là ta 

đã chối bỏ tính hiệu lực của bản Tân Ước.

Tôi phải hiểu rằng người thuyết giáo sẽ ảnh hưởng lên cách mà tôi hiểu về 

Phúc Âm. Khi nghe, tôi chia sẻ những gì người đó nhận thức và đam mê. Cho nên 

có người đặt ra câu hỏi "Họ sẽ giảng như thế nào về những gì họ không biết hoặc 

không hiểu?" Đã có nhiều trường hợp hiểu sai về thông điệp của Tân Ước. Họ 

giảng và bối rối giữa những quan điểm riêng, họ đã không truyền tải hết được 

"Thông điệp của bình an".

Trong kinh Romans 10:15 nói: "Làm sao mà rao giảng, nếu không được sai 

đi? Như có lời chép: Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo Tin Mừng!" 

Không phải mọi người thuyết giáo đều cùng chung ý nghĩ, không phải tất cả đều 

đi đúng hướng về sự bình an. Trong đó đã nói, những ai giảng về Những thông 

điệp về sự bình an, đó chính là những người được gửi gắm.

Đáng tiếc là không phải tất cả những người thuyết giáo đều tin tưởng vào 

những tin họ được nghe. Họ không tin tưởng vào hiệp ước bình an. Vì vậy họ 

thuyết giáo những thông điệp đầy sự lo sợ và bất an. Trong Romans 10:16 đã kết 
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luận "Nhưng không phải mọi người đều đã vâng theo Tin Mừng; chính ngôn sứ 

Esaias đã nói: Lạy Đức Chúa, ai đã tin khi nghe chúng con giảng?"

Đức tin không đến từ việc ngồi nghe Phúc Âm nói chung. Đức tin đến từ 

việc chúng ta nghe những tin mừng, những niềm vui sướng hân hoan từ hiệp ước 

của bình an. Việc này sẽ củng cố niềm tin của chúng ta. Việc nghe được những tin 

xấu về công việc, luật lệ sẽ hủy hoại niềm tin. Thông điệp của bình an sẽ khiến 

cho chúng ta đến gần Chúa hơn, thông điệp về sự trừng phạt sẽ khiến chúng ta 

chạy trốn ra xa khỏi Chúa.

Trong Hebrews 11:1 nói "Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là 

bằng chứng cho những điều ta không thấy." Đức tin luôn là sản phẩm của hy vọng. 

Từ "hy vọng" trong ngôn ngữ cổ có nghĩa là "sự chờ đợi một cách có cơ sở đối với 

một điều tốt". Một sự mong đợi những điều xấu sẽ tạo ra sự sợ hãi. Một sự mong 

đợi những điều tốt sẽ tạo ra lòng tin cho mọi người.

Sự mong đợi những điều tốt là điểm chung của các tín đồ Thiên Chúa giáo. 

Trong mọi trường hợp chúng ta luôn chờ những tin tốt lành từ Chúa. Điều này sẽ 

không xảy ra nếu như chúng ta được giảng rằng Chúa là nguồn gốc của những đau 

khổ, thử thách và phiền muộn của chúng ta. Việc giảng như vậy sẽ khiến cho sự 

chờ đợi những tin xấu từ Chúa tăng lên. Trong Kinh Thánh gọi việc này là sự sợ 

hãi. Trong Hebrews 11:1, niềm tin không thể tồn tại ở nơi không có hy vọng.

Ngay cả đức tin cũng có thể biến thành lề luật nếu như bạn hiểu sai về 

Chúa. Tôi đã thấy nhiều tín đồ cố gắng thay đổi cách nghĩ của Chúa và vươn tới sự 

chấp nhận bằng đức tin của họ. Đó là một sự trao đổi chứ không phải là đức tin 

thật sự. Đức tin được sinh ra dựa trên những lời hứa, chứ không phải sự trao đổi. 

Mọi người tin vào Chúa bởi vì Chúa là một vị Chúa tốt, chứ không phải mọi người 

hy vọng Chúa sẽ đối xử tốt với họ nhờ đức tin của mình.

Chúng ta đã được dạy một cách sai lầm rằng chúng ta phải có đức tin để 

được Chúa trả lời. Chúng ta phải làm một cái gì đó để Chúa nghe thấy chúng ta, 

như vậy đó chỉ là một cuộc trao đổi. Đức tin không phải là cái để chúng ta đổi lấy 

sự phản hồi của Chúa, mà đức tin là sự đáp lại của chúng ta với những gì Chúa 

làm với Giêsu. Nếu chúng ta muốn Chúa làm một điều gì đó, chứng tỏ là ta không 

tin Giêsu đã hoàn thành điều đó. Nếu chúng ta biết rằng Chúa đã chấp nhận tất cả 

những điều khoản với Giêsu thì chúng ta sẽ có một sự tự tin với đức tin của mình.
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Cả hy vọng và nỗi sợ đều tác động đến cuộc sống của chúng ta. Khi gặp 

một việc có chiều hướng không tốt, ta có thể lo lắng hoặc sợ hãi. Nếu chúng ta tin 

vào sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta sẽ tự tin vào công việc của mình. Với sự tự tin 

vào những điều tốt đẹp, mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với chúng ta.

Những ý nghĩ sai lầm về Chúa này xuất phát từ nỗ lực tuyệt vọng của một 

số người muốn chia cắt giữa Tân Ước và Cựu Ước. Hầu hết những tín đồ Thiên 

Chúa giáo đều đã tiếp nhận cả hai và cố gắng tiếp cận với Chúa dựa trên những 

giao kèo lầm lạc. Trong Psalm 78:37 Chúa giải thích về vấn đề của người Israel, 

đó là vấn đề xuất phát từ trái tim: "Tận sâu trong tim, họ không hoàn toàn nghĩ tốt 

về Chúa, cũng như họ không tin tưởng vào hiệp ước của Ngài". Tương tự, chúng 

ta cũng không kiên định về bản Tân Ước này.

Chính vì không hoàn toàn tin tưởng vào Tân Ước, chúng ta đã nhanh chóng 

trộn lẫn nó với Cựu Ước. Chúng ta tiếp tục dựa vào kinh Cựu Ước để hiểu về mối 

quan hệ giữa Chúa và con người. Bởi vì niềm tin của chúng ta không dựa trên Tân 

Ước, nên chúng ta đến với Chúa trong khi vẫn mang theo những quan điểm riêng 

của mình. Những quan điểm này ảnh hưởng đến cách chúng ta nghe, đọc và hiểu 

những điều trong Phúc Âm của Chúa.

Đã có lần tôi được nghe câu chuyện về một cậu bé ngồi bên bờ biển và nhìn 

ngắm những chiếc thuyền. Cậu nhận ra rằng gió luôn luôn thổi về một hướng duy 

nhất trong lúc những chiếc thuyền lại có thể đi theo những hướng khác nhau. Cậu 

đem việc này hỏi một nhà thông thái lớn tuổi: "Với gió chỉ thổi về một hướng, làm 

cách nào mà những chiếc thuyền có thể đi theo nhiều hướng khác nhau?" Nhà 

thông thái trả lời: "Hướng thổi của gió không quyết định hướng đi của con thuyền, 

mà chính người lái thuyền quyết định hướng đi của nó."

Tương tự như vậy, trong cuộc sống, niềm tin của chúng ta không phải lúc 

nào cũng đi theo những lời Phúc Âm chúng ta đã đọc nhiều lần. Mà nó phụ thuộc 

vào những ý nghĩ đã thành truyền thống của chúng ta. Những ý nghĩ này khiến cho 

những lời Phúc Âm của Chúa không còn tác dụng đối với chúng ta, như đã xảy ra 

với những người Phari (được nhắc đến trong Mark 6:13).

Rời xa khỏi những tin tốt lành về sự hòa bình, chúng ta sẽ không có được 

niềm tin và hy vọng. Giêsu và những giáo sĩ Phari đều đọc cùng một bản Kinh 

Thánh, nhưng Giêsu tìm thấy Chúa là một người luôn muốn cứu giúp và đầy phép 

màu. Ông thấy Chúa là một người cha nhân từ, sẵn sàng tha thứ và cứu rỗi mọi 

người. Những người Phari lại thấy một hình ảnh Chúa luôn luôn giận dữ và sẵn 
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sàng trừng phạt mọi người. Tôn giáo lúc này lại trở thành gánh nặng. Vậy đâu là 

điểm khác biệt? Đó chính là cách hiểu của bản thân mỗi người.

Có thể nói, bạn sẽ thấy được những cái mà bạn đang tìm kiếm. Nếu bạn tin 

rằng Chúa là một người thích trừng phạt và khó tính, bạn sẽ tìm ra những đoạn 

kinh để khẳng định điều đó. Nhưng nếu bạn cũng giống như Giêsu, xem Chúa như 

một người cha đầy tình yêu thương, bạn sẽ thấy những lời hứa đầy hy vọng.

Trong Proverbs 10:29 có nói: "Chúa là sức mạnh để giúp mọi người vươn 

lên tầm cao mới, nhưng cũng là sự hủy diệt đối với những người hiểu sai nó." Tùy 

theo trái tim mỗi người, một từ có thể giúp cho người này được giải thoát cũng 

như khiến cho người khác bị trói buộc. Những lời khiến cho một người thấy được 

tình yêu của Chúa lại có thể cho bạn thấy những điều khác hẳn. Chính vì vậy 

chúng ta phải cẩn thận với những gì chúng ta nhìn thấy và nhận định về Chúa.

Những quan điểm của chúng ta về Chúa luôn luôn được bổ sung và phát 

triển. Ta phải cố gắng bảo vệ trái tim chúng ta trước những thứ có thể khiến cho 

chúng ta mất lòng tin vào Chúa. Trong kinh Romans 1:17: "Vì trong Tin Mừng, sự 

công chính của Thiên Chúa được mặc khải, nhờ đức tin để đưa đến đức tin, như có 

lời chép: Người công chính nhờ đức tin sẽ được sống." Mọi thứ tôi nghe và tin 

tưởng sẽ củng cố cách nhìn của tôi và khiến cho tôi càng ngày càng tin vào Chúa.
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Luật nhân quả

Nhiều người sợ Phúc Âm sẽ góp phần thúc đẩy một lối sống tự do. Đã có 

những quan niệm sai lầm rằng sự trừng phạt là cách duy nhất để hạn chế tội lỗi. 

Cùng với nỗi sợ, mọi người nhận được tình yêu của Chúa nhưng vẫn không tin 

tưởng vào Chúa. Nhưng Paul đã nói ông không hề xấu hổ vì những tin mừng. Ông 

nhận ra đó chính là sức mạnh của Chúa để cứu rỗi linh hồn (Romans 1:16). Ông 

biết rằng chỉ khi có lòng tin vào Phúc Âm thì ta mới có thể đạt được hoàn toàn 

những sự cứu rỗi mà Chúa ban tặng.

Paul đã đối mặt với những người không tin vào thông điệp của ông. Trong 

sách kinh Romans, ông chỉ ra rằng ông đã bị buộc tội khuyến khích và xúi giục 

mọi người phạm lỗi. Trong sách Corinthians, ông đã phải bảo vệ những thông điệp 

và vị trí tông đồ của mình. Còn trong Gatatians, những kẻ phản đối đã đâm sau 

lưng ông và chỉ trích những lời ông nói. Họ cố gắng tách mọi người ra khỏi sự hòa 

bình và làm mọi người lẫn lộn giữa Tân Ước và Cựu Ước. Tuy nhiên, ông vẫn 

đứng vững và tuyên bố một cách vững chắc: "Tôi không hề cảm thấy xấu hổ với 

những tin mừng."

Bạn phải nhận ra có những người cảm thấy họ có thể nhận được những điều 

tốt lành từ Chúa. Nhưng những người này chỉ sống theo cách riêng của họ mặc 

cho bạn thuyết giảng những gì đi nữa. Một trái tim lầm lạc sẽ luôn luôn khiến cho 

con người làm những điều sai trái chỉ để thỏa mãn bản thân mình. Nhưng chúng ta 

không thể để áp lực từ những người này khiến cho ta phải nói ra những lời dối trá. 

Thay vì sửa lại thông điệp của mình, Paul đã cảnh báo trong Galatians 5:13 "Có 

điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà 

phục vụ lẫn nhau." Ông cũng đưa ra lời cảnh báo tương tự đối với các tín đồ Thiên 

Chúa. Thánh Peter cũng đưa ra lời cảnh báo về vấn đề này.

Trong Galatians 6:7 nói: "Anh em đừng có lầm tưởng: Thiên Chúa không 

để cho người ta nhạo báng đâu! Thật vậy, ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy." 

Trong bản dịch Philips nói theo một cách khác "Đừng tự ảo tưởng, bạn không thể 

biến Chúa thành kẻ ngốc. Những gì một người nhận được trong cuộc đời hoàn 
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toàn dựa vào những gì người đó gây mầm." AIDS không phải là sự trừng phạt của 

Chúa khi giận dữ, cũng tương tự như bệnh tật hoặc đói nghèo. Một số sự đau khổ 

của chúng ta là do quỷ dữ gây ra, nhưng phần lớn trong đó là xuất phát từ những 

gì ta đã làm trong quá khứ.

Chúng ta phải cảnh báo mọi người về sức hủy hoại của tội lỗi. Chúng ta 

phải giúp họ nhận ra rằng tội lỗi có thể đem đến rất nhiều đau khổ cho cuộc sống 

con người. Nhưng chúng ta không thể để họ nghĩ những đau khổ đó là do Chúa 

trừng phạt những tội lỗi họ đã gây ra. Cuộc sống này là một chuỗi những quyết 

định. Chúng ta sống trong một chuỗi các quyết định mà chúng ta đã tạo ra chúng. 

Khi chúng ta hành động không dựa trên sự thật, chúng ta đã gieo mầm cho sự phá 

hủy. Khi hành động của chúng ta được dựa trên sự thật, chúng ta sẽ gặt hái những 

kết quả tốt.

Luật nhân quả không tương ứng với sự phù hộ hoặc trừng phạt của Chúa. 

Nó chỉ là một luật tự nhiên mà Chúa đã đặt ra trên trái đất. Khi bạn trồng một loại 

cây, bạn không thể trồng bất cứ loại hạt giống nào để thu được kết quả mong 

muốn. Bạn phải trồng đúng loại hạt sẽ sinh ra kết quả mà bạn trông đợi.

Khi mọi người nhận ra tội lỗi chính là nguồn gốc của sự đau khổ, họ sẽ căm 

ghét nó. Nếu mọi người nghĩ Chúa là nguồn gốc của những đau khổ họ phải chịu, 

họ sẽ căm ghét Chúa. Chúa sẽ không làm con người đau khổ nữa sau Tân Ước. 

Ngài giải phóng chúng ta khỏi sự nguyền rủa của luật lệ và ban cho chúng ta sự 

khôn ngoan từ Phúc Âm để tránh khỏi những quyết định có thể đem lại đau khổ 

cho chúng ta.

Chúa chỉ cho chúng ta cách để sống tốt đẹp và thoải mái. Ngài đã đưa Chúa 

Giêsu đến với chúng ta để hiện thực hóa việc này. Nếu chúng ta chọn cách sống 

hủy hoại bản thân, đây không phải là do Chúa trừng phạt, mà là kết quả của những 

gì chúng ta gây ra. Luật nhân quả luôn luôn tồn tại. Nhưng nếu chúng ta tôn thờ 

Chúa, chúng ta sẽ được Chúa phù hộ và cứu rỗi linh hồn, khi đó chúng ta có thể 

vượt qua khỏi những đau khổ này.

Khi chúng ta đã mệt mỏi với những gì tự gây ra, chúng ta có thể quay về 

với Chúa yêu thương và nhân từ, nhận sự tha thứ dựa trên luật gieo và nhận. Bạn 

có thể thắc mắc: vậy một người mắc lỗi và sau đó cầu xin sự tha thứ thì sẽ không 

phải chịu bất cứ sự trừng phạt nào cho tội lỗi của họ phải không? Đúng như vậy, 

nếu như họ thật sự hối hận, thừa nhận và quay lại với Chúa. Và nên nhớ ảnh 
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hưởng của tội lỗi đối với linh hồn và tinh thần chúng ta lớn hơn nhiều so với 

những đau đớn về mặt thể xác.

Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn bảo vệ tâm hồn mình một 

cách kĩ càng, vì tất cả những vấn đề của cuộc sống đều xuất phát từ con tim 

(Proverbs 4:23). Mọi thứ trong cuộc sống của bạn đều do con tim bạn quyết định. 

Nếu bạn vui vẻ, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Còn nếu bạn suy sụp, cả thế giới sẽ sụp đổ 

trước mắt bạn. Vì thế, những ảnh hưởng ghê gớm nhất của tội lỗi chính là những 

tác động của nó lên trái tim mỗi người.

Trong kinh Hebrews 3:13 có nói "Trái lại, ngày ngày anh em hãy khuyên 

bảo nhau bao lâu còn được gọi là ngày hôm nay, kẻo có ai trong anh em ra cứng 

lòng vì bị tội lỗi lừa gạt." Tội lỗi làm cho con tim trở nên cứng rắn và nhẫn tâm. 

Nó làm cho chúng ta không còn cảm nhận được tình yêu của Chúa. Trong

Ephesians 4:17-19, thánh Paul đã cảnh báo những tín đồ Thiên Chúa đừng nên 

bước theo vết xe đổ của những người Gentile. Paul nói rằng sống với tội lỗi sẽ làm 

cho chúng ta trở nên u mê và không thể cảm nhận được Chúa, từ đó sẽ không bao 

giờ thấy được sự yêu thương và những gì Chúa dành cho ta.

Cảm giác bị xa lánh xảy ra do sự thiếu hiểu biết về Chúa, là kết quả của sự 

u mê hay sự chai lì của trái tim. Thậm chí sau khi chúng ta đã nhận được sự tha 

thứ cho tội lỗi của mình, trái tim ta vẫn còn hoài nghi và dằn vặt. Vấn đề này có 

thể được giải quyết, nhưng lại không dễ dàng để phát hiện ra.

Khi một người làm việc với cuốc xẻng mà không dùng găng tay, họ thường 

bị rộp da tay. Những chỗ da này rất đau và phải cần một thời gian để có thể trở lại 

bình thường. Nhưng nếu sau đó những người này quay trở lại làm việc với những 

vết chai trên tay, nó sẽ giúp cho họ không còn cảm thấy đau đớn nữa. Tương tự, 

lần đầu tiên khi chúng ta vướng vào tội lỗi, nó sẽ làm trái tim ta đau đớn. Và 

chúng ta sẽ không muốn phạm tội để tránh cảm giác đau đớn này. Nhưng nếu 

chúng ta lặp lại tội lỗi nhiều lần, trái tim ta sẽ bị chai sạn và từ đó trái tim sẽ không 

còn thấy được cảm giác đau đớn và hối hận nữa.

Như lời của Paul "nó sẽ trở thành quá khứ" hoặc của Lenski "không còn 

cảm thấy sự đau đớn của tội lỗi". Và ta sẽ tiếp tục phạm tội mà không nhận ra 

được những hậu quả của nó. Nhiều người còn có cảm giác những tội lỗi của anh ta 

là được Chúa chấp nhận và không cảm thấy khó chịu nữa. Nhưng Chúa không tán 

thành việc này. Đây chính là sự tàn phá và hủy hoại lớn nhất do tội lỗi gây ra.
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Hebrews 3:12 cảnh báo "Thưa anh em, hãy đề phòng, đừng để người nào 

trong anh em lòng dạ xấu xa chối bỏ đức tin mà lìa xa Thiên Chúa hằng sống." Bề 

ngoài của tội lỗi thường không rõ ràng và tác động của nó đến tận sâu trong tim. 

Chắc chắn rằng một trái tim chai lì cuối cùng sẽ quay mặt lại với Chúa mà không 

hề có cảm giác đau đớn nào cả.

Trong sách Hebrews có tổng cộng sáu cảnh báo chính về tội lỗi. Những 

cảnh báo này càng trở nên nguy hiểm hơn khi hầu hết những người truyền giáo và 

các tín đồ đều không hiểu và thừa nhận nó. Về cơ bản, chúng ta đều được cảnh 

báo về sự từ bỏ. Bạn sẽ không tìm thấy từ này trong phiên bản của Vua James, 

nhưng nó được tìm thấy trong phiên bản gốc. Một người phản bội là một người ra 

đi và không bao giờ trở lại. Đây không phải là một người đánh mất sự cứu rỗi linh 

hồn của mình mà là do chính anh ta vứt bỏ nó.

Chúng ta có được sự bảo vệ từ Chúa Giêsu, nhưng chúng ta luôn có sự tự 

do lựa chọn. Không ai bỗng nhiên đứng lên và nói "Này, tôi nghĩ tôi sẽ từ bỏ mối 

quan hệ với Chúa từ hôm nay. Tôi tin rằng tôi sẽ không bị giam cầm vĩnh viễn 

trong địa ngục." Không, mọi chuyện không diễn ra theo cách đó. Nhưng qua một 

thời gian dài, tội lỗi có thể dẫn dắt chúng ta đến thời điểm đó. Và sẽ rất khó để

chúng ta quay đầu trở lại bởi vì lúc đó tim ta đã không còn cảm giác đau đớn nữa 

rồi!

Nếu bạn tái phạm một tội lỗi, đừng cho rằng mình đã ở thế không thể quay 

đầu. Sự hồi tâm chuyển ý có thể xảy ra ở bất kì thời điểm nào. Nhưng nếu bạn 

sống lâu trong tội lỗi, bạn có thể dễ dàng gạt Chúa qua một bên và không quan 

tâm đến việc này nữa.

Chúa không bao giờ ngừng yêu thương bạn dù cho bạn đang đầy tội lỗi. 

Giêsu không bao giờ làm điều gì có hại cho các bạn. Chúa mãi mãi là của các bạn. 

Nhưng chính bạn sẽ chống lại Chúa vì tội lỗi của mình. Vì vậy, cùng với những 

thông điệp về hòa bình, chúng ta phải kèm theo những lời cảnh báo. Chúa không 

từ bỏ các bạn, mà tội lỗi của các bạn sẽ gây ra điều đó.

Bạn phải hiểu được tác động của tội lỗi lên cuộc sống mình. Dù Chúa rất 

nhân từ, nhưng mọi người thì không. Khi chúng ta đã được Chúa tha thứ, thì 

những ảnh hưởng do chúng ta gây ra cho người khác vẫn tồn tại. Có thể là sự mất 

lòng tin, sự giận dữ. Và có những người sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì 

bạn đã làm. Đây chính là một khía cạnh quan trọng của luật nhân quả: chúng ta 

phải trả giá cho những gì chúng ta gây ra.
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16

Mối quan hệ yêu thương

Lần đầu tiên dự lễ nhà thờ, tôi được nghe tất cả các câu chuyện về việc 

Chúa Giêsu thành vị cứu tinh của mình, và có mối quan hệ với Chúa Trời. Nhưng 

khi bắt đầu thân quen với những người sử dụng thuật ngữ này, tôi lại thấy họ 

không có mối liên hệ nào với Chúa. Họ chỉ có mối liên hệ với ý kiến riêng, chủ 

nghĩa và niềm tin của mình.

Họ đã từng là người tốt và được cứu rỗi. Tuy nhiên, những gì tôi thấy và 

được dạy về Chúa là tất cả mọi thứ trừ mối liên hệ. Các mối quan hệ cần thời gian 

và nỗ lực, hai điều mà hầu hết mọi người không vui lòng trao nó và đôi lúc không 

thể. Thực ra tôi biết có người nói "Chỉ cần đưa tôi luật và tôi sẽ làm theo". Luật 

cần rất ít, nhưng Giêsu đến và thiết lập lại mối quan hệ của chúng ta với Chúa 

Trời. Mối quan hệ này được xây dựng trên tình yêu và niềm tin.

Theo sách của John, khi Chúa dành những giờ cuối để dạy học trò của 

mình, Người giải thích rằng Người sẽ chết, nhưng sẽ thăng hoa từ cái chết. Người 

hứa rằng sau khi được phục sinh, Người sẽ gửi những vị thần, những người an ủi, 

những người khuyên bảo, những vị thánh của lòng khoan dung và sự thật. Người 

giải thích rằng Người sẽ đến với chúng ta không thay đổi như Giêsu khi ở trần thế, 

với ngoại lệ: những người an ủi sẽ sống trong ta. Người sẽ chỉ đường cho ta tạo 

mối liên hệ với Đấng tối cao từ chính trái tim chúng ta.

Giêsu nói, "Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của 

Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác 

đến ở với anh em luôn mãi" (John 14:15). Nỗi sợ sẽ làm một người phục tùng 

người anh ta ghét hay khinh miệt. Nô lệ không có lựa chọn nhưng phải phục tùng 

ông chủ vì nỗi sợ bị trả thù. Nhưng Giêsu nói "NẾU NGƯƠI YÊU TA, hãy ghi 

nhớ lời răn của ta". Sự phục tùng của chúng ta nên là sản phẩm của tình yêu, chứ 

không phải nỗ sợ.

Khi còn là cậu trai trẻ ở Tennessee, tôi có rất nhiều vấn đề. Tôi đầy sự căm 

giận và cay nghiệt. Tôi thường chửi rủa, trộm cắp, đánh nhau và làm tất cà những 

việc một đứa bé trai ích kỉ hay làm. Tôi yêu mẹ, nhưng không khí gia đình thật tệ 

đến nỗi tôi ghét ở đó. Tôi học tồi ở trường và chẳng quan tâm cải thiện mình.



73

Người bù đắp mối quan hệ của tôi với cuộc sống này là chú tôi. Khi ông trở 

về từ quân ngũ, tôi đang ở với bà và ông tỏ ra quan tâm tôi. Ông là người anh hùng 

trong tôi. Ông là tất cả mọi thứ tôi muốn trở thành. Ông có tiêu chuẩn rất cao và 

mong muốn tôi sống với những tiêu chuẩn đó, nhưng không có tiêu chuẩn nào cao 

một cách tiêu cực cả. Ông luôn mang cho tôi niềm tin. Ông thường nói tôi có thể 

làm những gì ông mong đợi. Vì ông tin tôi, ông có thể làm tôi nghe lời bằng tình 

yêu, điều mà hằng trăm đòn roi không thể làm được. Tôi không nghe lời ông vì sợ 

những gì ông làm. Tôi nghe lời ông vì tôi yêu ông, trân trọng ông và coi trọng mối 

quan hệ của chúng tôi.

Tôi không thể chịu được ý nghĩ làm ông thất vọng với lối cư xử của mình. 

Tương tự, khi biết tình yêu của Chúa và sự tốt đẹp của Người, chúng ta nhận ra giá 

trị của mối quan hệ. Tôi không muốn làm tất kì điều gì phật lòng hay gây thất 

vọng vì người đã hi sinh rất nhiều vì tôi. Vì tôi yêu ông tôi sẽ đi vào thế giới của 

ông. Khi thất bại, tôi biết mình không bị từ bỏ. Đó là điều tuyệt diệu để có mối 

quan hệ với người có những tiêu chuẩn cao, nhưng không chối bỏ ta khi ta không 

thể sống với những tiêu chuẩn đó. Việc một người tin bạn sẽ giúp bạn gượng dậy 

khi vấp ngã.

Chúa không có tiêu chuẩn tình yêu nào cho riêng mình và chuẩn khác cho 

chúng ta. Tình yêu được miêu tả trong 1 Corinthians 13 là tình yêu của Chúa. 

Chúng ta cần song hành với tình yêu đó vì chúng ta cũng như Chúa. Tình yêu của 

Chúa không từ bỏ hay kết án ta, cũng như không cho phép ta làm vậy. Mặc dù 

người là thánh và hoàn hảo, Người không chối bỏ ta vì thiếu hoàn hảo. Thay vào 

đó, vì chúng ta có bình an và sự chấp nhận, ta có thể tiếp tục nỗ lực từ sức mạnh 

của Người cho đến khi thành công.

Trong John 14:21-23, Giêsu nói "Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người 

ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu 

mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Đức Giêsu đáp: Ai 

yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của 

Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy." Giêsu muốn bày tỏ chính mình với 

bạn. Người muốn có mối quan hệ với bạn, Người và Đấng tối cao sẽ đến, đồng 

hành, dạy và yêu bạn. Đây là mối liên hệ từ trái tim. Nhà thờ được mô tả như cô 

dâu của Chúa. Chúa dẫn Paul đến dạy về chồng và vợ, do đó ta có thể hiểu nhà thờ 

có mối liên hệ với Chúa. Tôi yêu vợ tôi tha thiết và tôi không sợ cô ấy làm tổn 
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thương hay mang đến nỗi đau cho tôi. Cô ấy muốn tôi thành công và hạnh phúc. 

Nếu ngược đãi người mong muốn những điều tốt đẹp cho mình, thì tôi là kẻ ngốc.

Tôi không tốt với vợ mình vì tôi sợ cô ấy. Khi vợ và tôi không hòa thuận, 

đôi lúc cô ấy giữ im lặng. Sự im lặng đó thực sự không làm tôi đau vì tôi không 

cần cô ấy trò chuyện với tôi để làm cuộc sống này tuyệt vời. Đó không phải tổn 

thương cô ấy có thể gây ra bằng cách làm gì đó với tôi để làm tôi thân thiết với cô 

ta. Đó là sự mất mát niềm vui, bình yên và thành quả động viên tôi.

Có nhiều điều tốt trong mối quan hệ của chúng ta và tôi mất mát nhiều vì 

cư xử không đúng. Cũng như thế, Chúa yêu tôi. Người an ủi tôi. Khi bệnh, Người 

chữa lành cho tôi. Tôi không bao giờ sợ hãi. Tôi không bao giờ thiếu Người bên 

cạnh. Tại sao tôi nên rút lui khỏi mối quan hệ có ý nghĩa với tôi nhiều như vậy? Sự 

ban thưởng của tội lỗi đâu bằng sự ban thưởng của mối liên hệ đó.

Khi biết và trải nghiệm lòng tốt của Đấng tối cao, bạn sẽ phát triển được 

mối liên hệ yêu thương quý giá hơn bất kì điều gì trong cuộc đời. Nó sẽ là thành 

quả của mối liên hệ giúp bạn tránh xa tội lỗi. Tình yêu đạt đến xa hơn luật. Nó chỉ 

xảy ra khi ta biết và trải nghiệm tình yêu của Chúa qua mối liên hệ cá nhân với 

Người.
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17

Nhận thức về trái tim

Vì trái tim là phần quan trọng nhất trong cuộc sống, ta nên biết nhiều về nó 

hơn bất kì điều gì khác. Tuy nhiên, chúng ta là những người thiếu hiểu biết. Đó là 

lý do tại sao ta lại tự xem nhẹ mối quan hệ của mình với Chúa bằng luật và quy cũ.

Luật không giúp một người hiểu được trái tim mình. Một người có thể làm 

những việc đúng đắn với lý do sai trái. Hai người có thể làm cùng một việc. Một 

có thể chân thành và thật thà, còn người kia ma mãnh và lừa dối. Tuy nhiên, vẻ 

bên ngoài của họ có vẻ như nhau.

Kinh Thánh không mang cho ta quyền phán xét trái tim người khác. Nhiều 

lần tôi nghe nói "Ồ, anh ta có trái tim nhân hậu." Tôi thường muốn hỏi "Làm sao 

bạn biết? Và ai cho bạn quyền phán xét như vậy?" Sự phán xét thuộc về Chúa. 

Chúng ta thậm chí không thể phán quyết đúng trái tim mình, nói chi trái tim người 

khác. Kinh Thánh có nói Phúc Âm sẽ nhận thức, phán quyết, hay xem xét trái tim 

của ta. Nếu tôi tìm hiểu và làm theo Phúc Âm với tình yêu như một động lực, 

những nhu cầu của tôi sẽ được thể hiện như ánh sáng và bóng tối. Bằng cách song 

hành với tình yêu được mô tả trong Phúc Âm, tôi để trái tim mình thanh thản trong 

sự hiện diện của Chúa và bỏ ngoài tai mọi lời chê trách.

Những năm gần đây, tôi có cơ hội cứu rỗi những người thoát lề luật. Khi họ 

rời nhà thờ hay linh mục đã giữ họ trong sự phán xét và chỉ trích, họ ngã quỵ. Họ 

tìm đến nơi mà họ không cần phải đến đến nhà thờ, cầu nguyện, nộp mình hay bất 

cứ điều gì. Nhiều người ngoài cuộc thường nói "Thấy chưa, thông điệp bình an 

này làm tăng thêm tội lỗi". Nhưng nó hoàn toàn ngược lại. Lòng khoan dung, sự 

thật và ánh sáng từ Chúa không làm tăng tội lỗi, nó xóa tan tội lỗi. Thật sốc cho 

những người thấy mình không có ai dọa nạt họ, họ dừng vâng lời Chúa. Khi yếu tố 

sợ hãi bị loại bỏ, họ tìm thấy mình không thực sự yêu Chúa. Nhiều người dành cả 

đời trải qua việc như thế và không bao giờ hiểu được tại sao họ không cảm thấy 

hạnh phúc và thắng lợi khi sống vì Chúa.

Bạn thấy không, họ không phải là những người có liên hệ yêu thương với 

Giêsu khi Người và Chúa Cha đến và bày tỏ với họ. Họ đang sống dưới lề luật và 
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hiểu rất ít về sự tốt đẹp của Chúa. Vì có nhiều người như thế, sẽ không có một sự 

hối lỗi nào mang đến thay đổi cho trái tim và suy nghĩ. Chỉ có sự e dè đối với 

những hình phạt do việc mình làm. Những người đó dù làm việc tốt, đều sa ngã 

trong chính trái tim họ. Họ phục tùng Chúa, nhưng không phải từ trái tim. Nó chỉ 

là lời nói đầu môi. Tôi không chê bai sự cứu rỗi của họ, nhưng tôi nghi ngờ niềm 

vui và hạnh phúc từ sự cứu rỗi đó.

Trong Proverbs 14:14 cho rằng "Người sa ngã trong tim sẽ được bù đắp 

theo cách riêng của anh ta". Nó là tình trạng trái tim bạn được lấp đầy bởi những 

việc tốt và xấu. Tất cả có thể thấy tốt ở bên ngoải, nhưng bên trong thì sao? Mỗi 

người tôi biết đều bám chặt thông điệp đó để lướt qua những cơn sóng ngầm thầm 

kín trong mình.

Có lần tôi bỏ một ngày để nói chuyện với một người có thiên hướng tự 

hành động. Đã nhiều năm, anh là người gặt hái rất nhiều thành công. Anh là một 

trong những người trẻ năng động trong giáo hội.

Khi ngồi nói chuyện với tôi, anh cho rằng "Nó không đúng như vậy. Kể từ 

khi tôi nghe thông điệp này, tôi không còn tận tâm nữa. Tôi không cầu nguyện 

nhiều. Tôi không đọc kinh nhiều. Tôi không làm chứng nhiều nữa." Câu trả lời 

đơn giản của tôi là "Nó đúng với tôi". "Sao như vậy được?", anh ta hỏi.

Tôi nói "Trong những năm qua, bao nhiêu việc anh làm được hoàn thành vì 

anh yêu Chúa và yêu mọi người? Hay bao nhiêu việc đó được làm xong vì anh cố 

tìm chỗ dựa? Hay có phải anh đã có thể đạt được ân huệ của những trưởng hội 

không?"

Chúng ta ngồi nhìn nhau vài giây trong im lặng. Anh ta úp mặt vào tay và 

bắt đầu khóc "Hầu như là vì tìm một chỗ dựa", anh trả lời: "Tôi muốn được chấp 

thuận".

Tôi tin vào cuộc sống năng động. Tôi thấy mọi người thích chàng trai trẻ 

này vuợt qua những thay đổi khó khăn đó. Tôi thấy họ cố tìm lại mối liên hệ với 

Chúa. Thật khó tìm thấy thực tế và mối liên hệ sau nhiều năm sống giả tạo. Nhưng 

sau đó, tôi thấy họ bắt đầu đạt được nó. Tôi thấy họ bước vào niềm vui và bình 

yên, điều đó vược qua bất kì điều gì họ từng biết.

Tình yêu đòi hỏi thái độ và động lực tốt. Tình yêu không thể được xây dựng 

bằng luật và bổn phận. Niềm tin vào bình an cần một trái tim đứng đắn. Chắc rằng 

thông điệp này sẽ làm cho những người có trái tim không đứng đắn trước Chúa bị 
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sốc và suy sụp. Nếu thông điệp này tạo ra thái độ sống buông thả và thiếu tín 

ngưỡng, trái tim bạn đã có vấn đề. Nếu cảm thấy bạn có thể lợi dụng lòng khoan 

dung và tha thứ của Chúa, trái tim bạn đã có vấn đề. Vấn đề không phải là thông 

điệp đó. Hãy nhớ rằng: "Cách làm của Chúa là sức mạnh cho sự ngay thẳng, 

không phải sự hủy diệt.. cho những kẻ sống trái đạo lý" (Proverbs 10:29).

Trái tim là chỗ dựa cho xúc cảm và ý chí của ta. Cảm xúc có thể đến từ 

nhiều lý do. Nó có thể bị kích thích từ tâm hồn hay từ xác thịt. Cảm xúc có thể rất 

giả tạo. Nhiều người sống vì Chúa, nhưng họ bị đánh cắp niềm tin vì những lời chỉ 

trích. Người khác sống vì họ và lừa dối bản thân rằng họ sống vì Chúa. Vì thế xúc 

cảm không phải là một căn cơ bền vững cho tình trạng của trái tim. Trong 1 John 

3:18-21 nói với ta rằng: "Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng 

yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng 

việc làm. Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật, 

và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có cáo 

tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta, và người biết hết mọi sự. 

Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta, chúng ta được mạnh 

dạn đến cùng Thiên Chúa."

Khi trái tim không chê trách, tôi có tự tin và nhận được mọi thứ tôi muốn. 

Một phần quan trọng của niềm tin là sự tự tin. Đầu tiên tôi phải tìm thấy sự tự tin 

về Chúa. Tôi phải tìm thấy sự tự tin của mình khi đứng được Chúa.

Trong 1 John 3:22 nói "Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được người 

ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người và làm những gì đẹp ý 

Người." Ai đó đã nhanh chóng nói "Thấy không, bạn phải giữ những lời răn để 

được đáp trả lời cầu nguyện". Nhớ rằng, ở đây ta đang nói đến tình yêu. Việc giữ 

những lời răn không thể khiến những lời cầu nguyện được đáp trả. Thay vì vậy, ta 

giữ lời răn của Người cho trái tim mình.

Đoạn 23 tiếp tục cho rằng "Đây là điều răn của Người: chúng ta phải tin 

vào danh Đức Giêsu Kitô, Con của Người, và phải yêu thương nhau, theo điều răn 

Người đã ban cho chúng ta." Tin vào Chúa Giêsu và tình yêu sẽ giúp ta thực hiện 

được lời răn của Người. Vì thế, cách tôi sống liên hệ với niềm tin vào chúa Giêsu 

và tình yêu, thể hiện tình trạng của trái tim tôi. Cách tôi liên hệ với Chúa và mọi 

người của Chúa không phải điều tôi phải làm để tránh sự phán xét. Đó là điều tôi 

làm vì tình yêu của Chúa trong tim tôi.
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Khi nỗi sợ phán xét bị loại bỏ, chúng ta có cơ hội thấy cái gì thực sự trong 

tim mỗi người. Nếu bạn nghe thông điệp tình yêu và bình an này, và cảm thấy nó 

mang đến cho bạn cảm giác vượt qua tội lỗi, trái tim bạn đã bình an. Bây giờ bạn 

biết tại sao bạn đã sai lầm trong quá khứ. Bây giờ bạn biết bạn đang thực sự giải 

quyết cái gì. Sự thật sẽ chỉ rõ tình trạng của trái tim. Nó sẽ tách biệt động lực thực 

sự và mục đích. "Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả 

gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm linh, cốt với tủy; lời đó phê phán 

tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người" (Hebrews chương 4 câu 12).
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18

Hãy thay đổi cả con tim

Trong suy nghĩ tiêu cực của mình, chúng ta luôn cho rằng Chúa chỉ có thể 

thay đổi một người bằng những hình phạt khắt khe và đau đớn. Nhưng thật sự 

không phải như vậy. Chỉ có những kẻ ngốc mới cần phải dùng biện pháp mạnh. 

Chúa không xem chúng ta như những kẻ ngốc, mà xem như những con trai và con 

gái của người. Dưới thời của Cựu Ước, Chúa không thật sự hòa nhập cùng con 

người. Ngài sử dụng những biện pháp tiêu cực để khiến con người đi đúng hướng. 

Ngài đem đến sự đau đớn và tai họa để mọi người nhận thức được lỗi lầm của 

mình. Tuy nhiên, những biện pháp này không thể áp dụng cho cảm xúc của trái 

tim.

Thậm chí trong thời kì Cựu Ước, Chúa cũng đã thử mọi cách có thể để 

tránh sự trừng phạt cho con người. Bởi vì những người này chưa được cải tạo, 

Chúa không thể tác động tới trái tim của họ. Chúa chỉ mới tác động đến con người 

từ bên ngoài vào. Bố mẹ, giáo viên, những nhà thông thái và nhiều người nữa có 

thể giúp một người hiểu được những lời từ Phúc Âm. Có nhiều cách để một người 

có thể nghe những lời hướng dẫn, học hỏi và thay đổi. Một người sáng suốt có thể 

nhận ra và thay đổi mà không cần phải trải qua những trừng phạt đau đớn. Đây là 

lí do tại sao trong Proverbs 10:8 có nói "Một trái tim sáng suốt sẽ hiểu được những 

điều răn dạy, nhưng một kẻ lầm lạc thì sẽ sụp đổ."

Trong Proverbs 19:29 nói với chúng ta "Hình phạt được dành cho những 

người đáng khinh bỉ, và roi vọt dành cho những kẻ ngốc nghếch." Một kẻ ngốc là 

một người không học được gì từ những lời dạy bảo, mà chỉ học được qua những 

hình phạt. Sự đau đớn là hy vọng duy nhất khiến cho những kẻ này hối cải và trở 

nên tốt hơn.

Những gì Chúa muốn làm trước kia với các luật lệ, bây giờ Chúa tiếp tục 

nhưng bằng cách tác động vào trái tim. Với kinh nghiệm của mình, tôi biết không 

gì đau đớn hơn sự cắn rứt lương tâm do tội lỗi gây ra. Nỗi đau này không phải là 

từ sự trừng phạt, mà là cảm giác tự nhiên của trái tim sau khi mình phạm một tội 

lỗi nào đó.
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Khi Giêsu đến với chúng ta, Ngài khiến cho chúng ta như được sinh ra một 

lần nữa. Chúng ta không thể sống thoải mái trong tội lỗi, chúng ta đã trở nên công 

chính. Với linh hồn thánh thiện sẽ giúp chúng ta tiếp tục sống ngay thẳng và đạo 

đức. Chúng ta không còn phù hợp đối với tội lỗi nữa.

Bên cạnh sự cắn rứt của lương tâm, tội lỗi còn đem đến sự đau đớn cho 

cuộc sống chúng ta theo những cách khác nữa. Tội lỗi hủy hoại những mối quan 

hệ của ta, chia cắt chúng ta ra khỏi những người mà ta yêu quý.

Chúng ta không bao giờ được phép nghĩ rằng những đau khổ đến từ sự ngu 

dốt hoặc sai trái của chúng ta là sự phẫn nộ của Chúa. Chúa đã nói tội lỗi sẽ giết 

chết chúng ta. Nếu chúng ta không nghe lời Chúa và tránh xa tội lỗi, chúng ta sẽ 

phải chịu đựng những đau đớn như những kẻ ngu ngốc và khó dạy bảo. Chúa 

không đem đến cho chúng ta sự đau đớn. Chúa ở đó để giúp chúng ta thoát ra khỏi 

tội lỗi của mình và ban cho chúng ta sức mạnh để thay đổi.

Nhưng làm cách nào Chúa giúp chúng ta thay đổi và hối lỗi? Từ "trừng 

phạt" có liên quan đến việc đào tạo những đứa trẻ. Cho đến thời đại của 

Augustine, từ "trừng phạt" vẫn mang nghĩa tích cực. Nó miêu tả việc một người 

cha giúp cho con mình phát triển và đi theo những hướng đúng đắn. Augustine đã 

định nghĩa lại từ này và khiến cho mọi tín đồ Thiên Chúa hiểu nó theo một nghĩa 

khắc nghiệt. Vì vậy, chúng ta có một cái nhìn tiêu cực đối với cách mà Chúa đối 

xử với chúng ta, các con của Ngài.

Trong Hebrews 12:5-6 có nói, "Anh em đã quên lời khuyên nhủ được nói 

với anh em như những người con: Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản 

lòng khi Người khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận 

ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt." Hay như trong Proverbs 3:12, "Chúa 

chỉ uốn nắn những người mà Chúa yêu thương, như một người cha vui sướng khi 

uốn nắn con mình."

Sự trừng phạt của Chúa không phải là của một người cha căm ghét con 

mình. Chúa trừng phạt và uốn nắn chúng ta như một người cha yêu thương và say 

mê với việc đó. Chúa yêu thích bạn bởi vì có hình ảnh Giêsu trong bạn, chứ không

phải vì những việc bạn làm. Chúa muốn làm cho chúng ta trở nên giống như 

Giêsu. Để đạt được điều này, Chúa đã cố gắng tiếp xúc với trái tim của chúng ta 

để giúp chúng ta trở nên trong sạch và tốt đẹp.
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Trong Proverbs 17:3 nói "muốn có vàng bạc, ta cần một cái lò luyện, nhưng 

Chúa thì cố gắng thay đổi trái tim". Để có được vàng hoặc bạc nguyên chất, ta cần 

phải cho vào một lò luyện. Nhiệt độ làm cho kim loại quý tách ra những chất bẩn 

và trở nên tinh khiết. Nhưng Chúa không chỉ đem bỏ chúng ta vào một môi trường 

khắc nghiệt để tôi luyện chúng ta, mà Chúa còn cố gắng để cho chúng ta cảm nhận 

được tình cảm của Chúa dành cho mình. Chúa giúp chúng ta có được một trái tim 

tinh khiết, từ đó cuộc sống của chúng ta cũng trở nên tinh khiết.

Trong Psalms 51:6, David thừa nhận "Ngươi khao khát có được sự thật một 

cách chính xác và sâu sắc nhất, và từ những cái ẩn bên trong đó giúp cho chúng ta 

có được sự khôn ngoan và sáng suốt." Sau chuyện Bathsheba, David nhận ra rằng 

Chúa mong muốn nhiều hơn là những công việc tốt. Chúa mong muốn có được sự 

thật từ trong trái tim.

Những thay đổi đến từ trái tim sẽ rất bền vững. Nó tác động lên mọi hoạt 

động của chúng ta. Thật khó để mà thay đổi một niềm tin đã in sâu tận trong tim. 

Sự thay đổi bên ngoài chỉ là sự thay đổi trên bề mặt. Nó sẽ trở nên vô nghĩa khi 

không thể thay đổi ở tận sâu bên trong mỗi con người. Chính vì vậy Chúa muốn 

chúng ta thay đổi từ tận trong tim.

Phải thừa nhận là, khi chúng ta mắc lỗi và gánh chịu những hậu quả vì 

những gì đã làm, chúng ta học như những kẻ ngốc. Và phải nói rằng, thà học như 

những kẻ ngốc còn hơn là không chịu học cái gì. Nhiều lần tôi đã thấy những đứa 

trẻ của tôi đương đầu với khó khăn. Tôi thường cảnh báo chúng và đưa ra những 

cách để giải quyết khó khăn đó. Nếu như khôn ngoan, chúng sẽ chú ý đến lời 

khuyên của tôi, còn ngược lại thì chúng vẫn tiếp tục hành động như cũ. Kinh 

Thánh có nói "những kẻ khờ dại bước qua và gánh những hậu quả". Tôi không để 

những đứa trẻ của tôi bị hủy hoại, nên tôi không thể áp dụng cùng một cách cho tất 

cả mọi người. Nhưng nếu sau khi đã thử mọi cách không thành công, tôi phải để 

cho chúng thực hiện điều chúng muốn. Và khi chúng bắt đầu gánh chịu những hậu 

quả nặng nề do chính mình gây ra, chúng sẽ trở nên dễ dạy bảo và uốn nắn.

Tôi có thể buộc chúng làm những điều đúng đắn, nhưng chúng sẽ không 

bao giờ trưởng thành. Tôi có thể khiến chúng thay đổi và hành động theo những gì 

tôi bảo, nhưng tôi lại muốn họ thay đổi từ bên trong. Tương tự như khi chúng ta 

lầm lạc, đó sẽ trở thành một kinh nghiệm quý báu. Chúa có thể khiến chúng ta 

thay đổi trong mọi hoàn cảnh, nhưng chắc chắn là Chúa không mang lại cho chúng 
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ta sự khó khăn. Chúa chỉ muốn cho chúng ta trở nên dễ uốn nắn và thay đổi để có 

được tình yêu thương và sự đồng cảm với Người.

Trong John 15:2 "Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì 

Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa 

trái hơn." Tôi đã nghe những bài giảng "khủng khiếp" nói rằng Chúa sẽ phá hủy và 

tước bỏ mạng sống của chúng ta. Và ở phần 3 trong chính chương này, Giêsu tiếp 

tục "bây giờ các ngươi đã trở nên trong sạch với những lời mà ta đã nói với các 

ngươi." Giêsu không đem lại khó khăn và thảm họa cho những đệ tử của Người. 

Giêsu chỉ muốn mọi người thay đổi bởi những tin tức mà Giêsu đã đem lại (chính 

là Phúc Âm).

Sự trừng phạt và hành hạ không làm cho chúng ta trưởng thành. Hãy làm 

theo Phúc Âm, trao mình cho Chúa và cố gắng kiềm chế trước những cám dỗ xung 

quanh sẽ khiến cho chúng ta trở nên trưởng thành giữa những tai họa và khủng bố.

Khi những đứa trẻ không nghe lời khuyên của tôi, tôi không chối bỏ chúng. 

Tôi chỉ lấy làm tiếc cho chúng bởi vì tôi biết kết quả của những hành động đó sẽ 

làm cho chúng đau đớn. Nếu tôi chối bỏ chúng, chúng sẽ không còn chỗ dung thân 

sau khi thất bại. Nếu tôi vẫn yêu thương và cố gắng giúp đỡ chúng hiểu được 

những sai lầm của mình, chúng sẽ trở nên tự tin và thoải mái khi quay lại với tôi.

Kinh Thánh có nói chúng ta hãy đến với sự cứu rỗi khi chúng ta cần. Đó 

thường là lúc ta thất bại hoặc đang chìm trong tội lỗi. Nếu tôi nghĩ rằng tôi đã bị 

Chúa từ chối, tôi sẽ không có lòng tin để đến với Chúa những lúc tôi cần. Và ngay 

cả khi tôi đã đến với Chúa, tôi cũng không hoàn toàn cảm thấy thanh thản để đón 

nhận sự tha thứ và cứu rỗi của Người.

Sự cứu rỗi chỉ có tác dụng tốt khi chúng ta sẵn sàng đón nhận nó. Nếu 

không đến với Chúa, bạn sẽ nhận lấy những đau khổ. Nếu đến với Chúa, bạn sẽ 

nhận được sự tha thứ và giúp đỡ của Người.

Chúa đem lại sự bình an và tình yêu thương cho chúng ta. Tận sâu trong 

tim, Chúa đã thay đổi tôi và giúp tôi có thể vượt qua được những khó khăn và trở 

ngại của mình. Trong Hebrews 4:16 đã nói Chúa luôn muốn giúp tôi khi tôi cần. 

Có thể đây là lúc chúng ta kiểm tra lại quan điểm và suy nghĩ của chúng ta về 

Chúa. Đây là lúc chúng ta phải nhận thức về Chúa theo cách mà Giêsu đã cố gắng 

chứng minh. Chúng ta phải nỗ lực để Chúa có thể tiếp cận với ta bằng cả trái tim, 
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để cho Chúa có thể dễ dàng giúp cho ta trở nên tốt đẹp hơn từ tận sâu trong tim 

của mình.
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19

Tấm lòng của Chúa

Sau khi được cứu rỗi linh hồn, một trong những lời răn tôi nghe là lời răn 

về đứa con ngang tàng. Khi tôi gặp những đứa con bướng bỉnh, tôi nhận ra giá trị 

của lời răn trên nằm ở sự tha thứ của người Cha.

Trong Luke 15, Giêsu bị vây quanh bởi những người mắc phải tội lỗi. Đây 

là những người mà các giáo sĩ Phari không thể chạm đến. Những thông điệp về sự 

trừng phạt và luật lệ không thể giúp cho những người này thoát ra khỏi cách sống 

tội lỗi của họ. Thay vì cố gắng tìm cách khác để giúp đỡ họ, những người đứng 

đầu của giáo phái lại chỉ than phiền và làm những điều mà có thể đẩy họ lún sâu 

hơn vào tội lỗi.

Chúa Giêsu lần lượt nói với những người này những lời răn dạy. Ngay lời 

răn đầu tiên đã cho các con chiên thấy được mong muốn của Chúa đối với những 

người lầm đường lạc lối. Giêsu cho chúng ta thấy sự quan tâm và niềm vui của 

Chúa khi một người phạm tội tỏ ra hối hận. "Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời 

cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín 

mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn." (Luke 15:7)

Trong những lời tiếp theo (Luke 15:11-32), Giêsu giúp ta nhận ra một cách 

rõ ràng trái tim yêu thương của Chúa, nỗi sợ của một người khi gặp thất bại và tác 

hại của sự tự phê phán bản thân. Những lời răn bắt đầu với hình ảnh một người 

con trai trẻ nhận những thứ anh được thừa kế và bước vào đời. Đáng chú ý đây là 

một người con, chứ không phải một người xa lạ. Mỗi người con của Chúa đều có 

quyền thừa kế của mình và rất dễ dàng để trở nên lạm dụng lòng tốt của Chúa.

Khi Giêsu còn trên thế giới, một nạn đói đã ập đến. Nạn đói này không phải 

do Chúa gây ra. Nạn đói này giúp cho những kẻ trộm cắp đến để chôm chỉa, phá 

hủy và giết chóc. Sau khi chúng hủy hoại niềm tin của chúng ta, chúng dần dần 

dẫn dắt chúng ta vào tội lỗi. Chúng thuyết phục chúng ta rằng Chúa không thể yêu 

thương hoặc tha thứ cho chúng ta. Chúng khiến cho chúng ta tin rằng việc quay trở 

lại với Chúa không thể giải quyết được những vấn đề hiện tại, mà chỉ khiến cho 
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Chúa nổi giận và trừng phạt chúng ta. Bọn chúng đã hoàn toàn khiến cho chúng ta 

phản bội lại Chúa.

Như tất cả những người đã từng thất bại, người trai trẻ không trở về với cha 

của mình. Anh ta cố gắng hòa nhập với mọi người, cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ 

thế giới. Anh không cảm thấy tin tưởng để có thể trở về bên cạnh cha. Những gì 

anh ta nghĩ và những gì anh ta thực sự nhận được khi quay về lại là hai thứ hoàn 

toàn khác nhau.

Nếu quay trở về, anh ta nghĩ rằng mình sẽ giống như một con lợn được cho 

ăn. Đối với người Do Thái, không loài vật nào lại đáng khinh hơn loài lợn. Đây 

chính là cách mà bọn ma quỷ tác động lên con người, làm cho ta thấy xấu hổ, nhục 

nhã và đánh mất nhân cách của mình. Anh ta vẫn là con trai của một người cha 

giàu có. Anh ta vẫn có nhà để quay về. Nhưng điều duy nhất ngăn cản anh ta quay 

lại đó chính là những suy nghĩ sai lầm về người cha của mình.

Trong phần 17 có nói "khi anh ta hồi tâm..." Anh ta bắt đầu trở về với thực 

tại. Cho đến lúc đó, anh ta chỉ sống với những ý nghĩ sai lầm về cha mình. Anh đã 

cho rằng anh không thể quay về vì cha anh ta sẽ chối bỏ anh ta. Anh ta có quá 

nhiều ý nghĩ tiêu cực mà không dựa trên bất cứ cơ sở vững chắc nào.

Rất nhiều quyết định của chúng ta không dựa trên các sự kiện thực tế, mà 

chỉ dựa trên cách chúng ta hiểu các sự kiện đó. Đây chính là điểm yếu lớn của con 

người mà ma quỷ nhắm vào để khai thác. "Các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ 

giải phóng các ông" (John 8:32). Lỗi lầm lớn nhất mà các nhà thờ hiện nay cũng 

như từ trước đến giờ hay gặp phải đó là dựa trên sự sợ hãi và trừng phạt để kiểm 

soát mọi chuyện. Họ giữ mọi người trong bóng tối và cố gắng che giấu sự thật về 

Chúa.

Sự trừng phạt là sản phẩm của thời kì tăm tối. Nếu những nhà thờ vẫn 

không thoát khỏi cách nghĩ đó, mọi người sẽ cho rằng Chúa chính là nguồn gốc 

của các vấn đề họ gặp, và họ sẽ không bao giờ "hồi tâm chuyển ý" như người con 

trai ở trên đã làm. "Người gieo giống đây là người gieo lời. Những kẻ ở bên vệ 

đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Satan liền đến cất lời đã 

gieo nơi họ. Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền 

vui vẻ đón nhận, nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời; sau 

đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay." (Mark 4:14-17)
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Trong câu chuyện trên, một điều quan trọng người đàn ông trẻ có được đó 

là anh ta biết trong gia đình, cha của anh ta tốt như thế nào. Không may là nhiều 

tín đồ Thiên Chúa không bao giờ nhận ra và được trải qua những điều tốt đẹp của 

Chúa. Tôi đã từng được nghe nhiều tín đồ tuyên bố "Tôi đã sống rất tốt đẹp trước 

khi tôi được cứu rỗi. Và ít nhất thì tôi cũng không phải trải qua tất cả những sự 

phán xét và rèn luyện này." Nếu bạn không biết đến những điều tốt đẹp của Chúa, 

bạn sẽ không bao giờ biết "hồi tâm". Bạn phải biết được sự thật về Chúa thì sau đó 

bạn mới có thể nhớ đến nó. Nếu bạn có những suy nghĩ tiêu cực về Chúa, bạn sẽ 

không muốn nhờ Chúa cứu giúp mỗi khi bạn phạm lỗi hay thất bại.

Khi người con trai không hiểu được sự thật, anh ta không nhớ ra gia đình 

của anh ta tốt như thế nào. "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm 

dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói!" Trong Luke 15:17-19, anh ta đã suy nghĩ 

lại và ở đây ta thấy được sự khác biệt trong cách anh ta nghĩ và cách người cha sẽ 

xử sự khi anh ta quay về.

Khi anh ấy quay trở lại gia đình, anh ta không phải nghe cha anh ta kể tội 

về anh ta. Cha anh ta chỉ thương cảm chứ không phán xét, và không hề phải lưỡng 

lự chút nào. Khi người con vừa quay trở lại với cái đầu cúi gằm, người cha đã 

chạy ra để đón anh ta. Trước khi anh ta kịp đưa ra bất kì lời giải thích nào, người 

cha đã trao cho anh ấy một nụ hôn của tình yêu và sự chấp nhận.

Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với 

cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa..." Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ 

rằng: "Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép 

vào chân cậu..." Người cha đã chào đón anh ta bằng một nụ hôn và trao lại cho anh 

ta những thứ tốt đẹp nhất.

Khi người cha mặc áo choàng và trao nhẫn cho con trai, anh ta đã được trả 

lại vị trí của mình, vị trí mà anh đã có trước khi vứt bỏ tất cả. Anh ta không được 

đặt ở vị trí thấp hơn trước đây. Trong lúc mọi người cần thời gian để chấp nhận 

anh ta thì cha anh ta đã không chần chừ giây phút nào. "Khi ta quay trở lại với 

Chúa, ta sẽ không còn cảm thấy thiếu gì nữa" (Psalms 23:1). Những gì người cha 

đem lại cho con giờ đây đã vượt qua khỏi luật nhân quả thông thường.

Người con trai lớn lại là đại diện cho những người chưa bao giờ thất bại. 

Họ không hiểu được sự khó khăn mà những người mắc lỗi gặp phải. Họ không 

biết được sự xấu hổ cũng như nỗi đau nếu như cứ sống cùng với quá khứ. Họ thậm 

chí còn xem thường những điều tốt mà Chúa dành cho những kẻ phạm lỗi. Họ 
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quên mất điểm mấu chốt là Giêsu xuất hiện để tìm kiếm và cứu vớt những người 

phạm lỗi, bao gồm những tín đồ Thiên Chúa giáo sa ngã, cũng như những tội 

phạm ngoan cố.

Giống như người con trai lớn, họ không nhận được nhiều ân điển của người 

cha. Họ không có dịp để trải nghiệm nó. Họ nghĩ những điều họ hưởng là đến từ 

những việc họ đã làm. Họ phục vụ Chúa cả ngày lẫn đêm, nhưng không cảm thấy 

sự vui mừng và sung sướng với việc đó. Những điều họ làm chỉ nhằm đạt được 

những ân điển mà họ muốn nhận. Chính vì vậy, họ mong muốn thấy những người 

phạm lỗi bị trừng phạt và chịu đựng cho những lỗi lầm đã gây ra. Họ muốn thấy 

những người phạm lỗi bị trừng phạt một cách xứng đáng, chứ không muốn thấy sự 

tha thứ và phục hồi.

Nếu bạn sa ngã, hãy quay về với Chúa. Hãy để Chúa đón tiếp bạn và trao 

cho bạn một nụ hôn yêu thương. Nếu bạn là người anh trai lớn đó, hãy vui mừng 

với tình yêu của Chúa. Khi bạn thật sự cảm nhận được tình yêu thương của Chúa, 

bạn sẽ có được sức mạnh và sự bình an đến từ lòng nhân từ. Hãy giúp đỡ những 

người vẫn xem Chúa như một vị Chúa luôn giận dữ và thích trừng phạt; và hãy cố 

gắng đem đến sự bình an cho mọi người.
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20

Sự giận dữ của người truyền đạo

Từ thuở xa xưa, những người bất mãn đã xuyên tạc về Thiên Chúa. Với tư 

cách là mục sư, chúng ta phải ý thức được quan điểm và cảm xúc của mình chứ 

không nhất thiết là của Người. Những người truyền giáo đầy bất mãn và phán xét 

kia thường cảm thấy dùng những thông điệp mạnh thì người khác sẽ phải nghe 

theo họ. Nhưng Kinh Thánh đã dạy rằng "Người nào cũng phải mau nghe mà 

chậm nói, chậm giận; vì cơn giận của người ta không làm nên sự công chính của 

Đức Chúa Trời" (James 1:19-20). Rất nhiều người truyền giáo nghĩ rằng họ đang 

hỗ trợ Đức Chúa. 

Từ ngữ khó nghe không mang lại sự hối lỗi. Mà thực ra chúng sẽ tạo ra 

những rắc rối mới. Kinh Thánh viết: "...Câu đáp dịu dàng khiến cơn giận tiêu tan, 

lời nói khiêu khích làm nổi cơn thịnh nộ..." (Proverbs 15:1). "Kẻ nóng tính gây ra 

cãi vã, người chậm giận làm dịu cuộc đôi co..." (Proverbs 15:18). "Như gió bấc 

khiến trời đổ mưa, lời nói lén làm người ta nổi giận..." (Proverbs 25:23). "Người 

hay giận thường gây tranh cãi, kẻ nóng tính phạm bao lỗi lầm" (Proverbs 29:22). 

Cách truyền giáo cứng rắn gay gắt không mang lại sự hối lỗi mà là sự nổi loạn. 

Đây không phải suy nghĩ bản thân tôi mà từ Kinh Thánh. Khi chúng ta cố tình 

không quan tâm đến các đạo lí và hướng dẫn về ứng xử trong Kinh Thánh, chúng 

ta sẽ gặp rắc rối. Người truyền giáo giận dữ giống như khi cha mẹ nói chuyện 

phiếm trước mặt con cái rồi sau đó phạt chúng vì có thái độ không ngoan ngoãn. 

Khi chúng ta chỉ trích và phán xét giáo dân từ bục kinh, thì họ cũng sẽ chỉ trích và 

phê phán lại như thế.

Cách duy nhất để truyền bá về Thiên Chúa đúng đắn là tình yêu thương. 

Trong 1 John 4:12 dạy rằng nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa sẽ ở lại 

bên chúng ta. Điều này cũng được đề cập tương tự như trong 1 Corinthians 13 

rằng chúng ta phải truyền giáo cho giáo dân với cùng tiêu chuẩn ứng xử trong 

cuộc sống hàng ngày.

Hiểu được quyền năng của mục sư là điều quan trọng. Cách mà chúng ta 

quan hệ với mọi người cũng là cách mà họ cho rằng Chúa đối xử với họ như vậy. 
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Vì thế, chúng ta nên giảng giải cho họ cách đối mặt với tội lỗi. Nếu chúng ta chối 

từ, họ cho rằng Chúa Trời cũng vậy. Nếu chúng ta bảo hộ và thứ tha, họ tin rằng 

Chúa cũng thế.

Cách đây vài năm tôi có nhận được một cuộc gọi giữa đêm khuya. Đầu dây 

bên kia là một giọng nói tuyệt vọng nhờ tôi đến nhà ông ta ngay lập tức. Khi bước 

vào tôi bắt gặp một gương mặt đầy nước mắt đau khổ và tủi nhục. Người đàn ông 

này là một người bạn tốt của tôi. Tôi đã giúp ông ta tìm một chỗ trong đoàn mục 

sư nhưng tối nay nhìn ông ta vô cùng sự tuyệt vọng và chán nản.

Khi tôi ngồi xuống, ông ta bắt đầu chia sẻ câu chuyện về sự lầm lạc và tội 

lỗi cho tôi. Ông ta cảm thấy mình đang đứng bên bờ vực thẳm, tội lỗi thầm kín của 

ông ta khiến ông ta tìm đến cái chết. Sau khi thú tội với tôi, tôi hỏi rằng ông ta đã 

thú tội và cầu xin sự tha thứ của Chúa chưa. Tôi nói một vài lời động viên khuyến 

khích ông ta đừng đầu hàng.  Vô cùng ngạc nhiên, ông ta hỏi "Thế ông không định 

tước đoạt của tôi cái gì đó hay trừng phạt tôi sao?" Lời nói này thực sự khiến tôi 

xúc động, "Ông không có tội với tôi, ông có tội với Thiên Chúa. Tôi không nhận 

thấy nhu cầu cần được giải thoát nhưng nếu ông bị cám dỗ thì hãy chịu trách 

nhiệm về việc đó". 

Khi tôi về nhà và hỏi Chúa "Liệu con đã nói đủ chưa? Liệu con nói vậy đã 

đúng?" Chúa trả lời rằng "Bởi vì con đã thể hiện cho ông ta lòng khoan dung và 

tình yêu thương, ông ta có thể nhận được sự cảm thông của ta. Bởi vì con đã mang 

cho ông ta sự chấp thuận, ông ta cũng sẽ nhận được tình yêu và sự chấp thuận của 

ta".

Vài năm sau, khi tôi gặp một số rắc rối cá nhân, tôi gặp người này trong 

một buổi họp của mục sư đoàn. Tôi đến nói chuyện với ông ta. Chúng ta đã nói 

vắn tắt về vấn đề mà tôi gặp phải. Ông ta bày tỏ sự khoan dung và cảm thông với 

tôi. Sau đó ông ta nói "Đêm đó ông đến nhà tôi và cứu vớt cuộc đời của tôi". Cách 

mà tôi cảm thông và sẻ chia với ông ta mang đến cho ông niềm tin vào sự khoan 

dung của Đức Chúa Trời.

Bất kì điều gì chúng ta mang đến cho con người đều là những gì họ tin là 

họ sẽ nhận được từ Chúa Trời. Hãy chắc rằng bạn không để cho sự phẫn nộ và coi 

thường của mình làm họ không cảm thấy sự cảm thông và chia sẻ mà họ cần. 

Người truyền giáo tiêu cực thường quá khích về tội lỗi của con người. Thỉnh 

thoảng điều này làm cho mọi người có vẻ như đều có tội. Nó có thể khiến cho 

chúng ta bắt đầu cảm thấy sự phán xét thay vì bình an.
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Nên nhớ, tất cả những bệnh nhân đến với bác sĩ đều có bệnh nhưng bác sĩ 

không bao giờ quay mặt lại với bệnh nhân vì anh ta có bệnh. Mục tiêu của bác sĩ là 

giúp cho bệnh nhân khỏi bệnh. Có phải tôi trở thành mục sư để phục vụ và giúp đỡ 

những con người bị tổn thương hay là tôi đang lợi dụng những con người nay để 

khiến tôi thành mục sư? Chúng ta đến đây là để giúp đỡ cho cả những người lạc 

lối và cả những con người sống ngoan đạo.

Trở nên bi quan và sợ hãi rất dễ dàng. Lạc đường khỏi những lời nguyền và 

sợ sệt bệnh tật cũng dễ dàng. Nhưng bác sĩ không bao giờ làm hại bệnh nhân, họ 

chỉ tiêu diệt bệnh tật. Chúng ta cũng vậy, không thể làm hại người tội lỗi. Sự phẫn 

nộ của con người sẽ tiêu diệt chính họ.

Tin tưởng và đồng hành với Chúa là cách duy nhất mà họ có thể thay đổi. 

Nếu chúng ta tách họ khỏi Chúa Trời bằng một thông điệp phán xét nghĩa là chúng 

ta lấy đi của họ một sự giúp đỡ duy nhất. "Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng 

cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, thì chúng ta được hiệp thông với 

nhau, và máu Đức Giêsu, Con của Người, thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi" 

(John 1 1:7). Họ cần tình bằng hữu với Chúa Giêsu để được tẩy rửa khỏi quyền 

năng của tội lỗi trong họ.

Ngay cả Moses cũng gặp rắc rối với việc này, Chương 20 7-13, Chúa hỏi 

Moses làm thế nào để truyền giáo cho Người. Thay vì tin tưởng nói trước viên đá 

để gây ra nước thì ông ta đập vào viên đá hai lần. Ông ta có vẻ giận dữ nhưng 

Chúa Trời thì không. Đó là tội lỗi đưa ông ta đi khỏi vùng đất hứa.

Trong Psalms 106:32-33 đưa ra một số sự thật sâu xa hơn như sau: "Họ 

giận dữ với ông ta và cả với dòng nước..." Họ chọc giận ông ta để ông ta nói ra mà 

không suy nghĩ thận trọng. Moses giận dữ và không thể kiềm chế trước khi nói. 

Ông ta đã biểu hiện một sự nóng giận thay vì là khoan dung.

Sự giận dữ luôn mách bảo bạn rằng Chúa Trời sẽ giết bạn vì nó, còn sự cảm 

thông thì nói Chúa sẽ tha thứ cho bạn. Sự giận dữ là sản phẩm của sự thất bại và 

thiếu niềm tin.  Proverbs 19:11 viết: "Hiểu biết làm con người chậm giận, bỏ qua 

lời xúc phạm khiến con người được tôn vinh." Proverbs 14:29 tiếp rằng "Người 

chậm giận thì đầy sáng suốt, kẻ nóng tính để lộ cái dại khờ."  Sự thiếu niềm tin 

làm cho Chúa Trời không thể thực hiện thiên chức của Người. Tin tưởng vào hứa 

hẹn của Chúa con người sẽ có được sự sáng suốt.
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Moses nhận ra rằng cơn giận dữ có thể khiến cho con người ngu dốt và ấu 

trĩ. "Người nóng tính làm những điều dại dột, đứa mưu mô bị kẻ ghét người 

khinh" (Proverbs 14:17). Sự giận dữ sẽ đưa chúng ta đến một sự sai lệch với thực 

tế. Tóm lại, một trong những gốc rễ của sự giận dữ của mục sư là sự không khoan 

dung. Chúng ta không khoan dung cho những người làm tổn thương chúng ta và 

chúng ta không thực sự muốn Chúa khoan dung cho họ đến khi họ phải chịu đựng 

trừng phạt. Sự giận dữ đối với những người có tội lỗi là một dạng của sự tự công 

chính. Chúng ta thất bại khi nhìn vẻ tươi sáng trong mắt chúng ta, bởi chúng ta chỉ 

tìm kiếm vết nhơ của họ. Chúng ra quên đi thiếu sót của mình vì quá mải mê tập 

trung vào thiếu sót của họ.

Việc đập vào hòn đá giống như việc đóng đinh Chúa Giêsu một lần nữa, 

Moses đã từng đập vào hòn đá trong Cuốn Sách về Exodus. Nước từ hòn đá sẽ làm 

văng nước vào những người không đáng tội. Lần này Moses biểu lộ sự tức giận

của mình và tiếp tục đập mạnh vào hòn đá. Việc Chúa Giêsu bị đóng đinh một lần 

nữa cũng tương tự với việc tuyên bố phán xét với những người đã nhận được phán 

xét của Chúa.  

Không lâu sau khi tôi hoàn thành khóa học Kinh Thánh, sách và những lời 

tiên đoán về sự phán xét đã xuất bản ào ạt. Sau khi tôi đọc những cuốn sách này, 

tôi bắt đầu có một tư tưởng tuyệt vọng cùng cực. Tôi trở nên giận dữ đối với 

những người tôi đã từng yêu mến. Trước đây tôi nhìn thấy sự đẹp đẽ của họ, giờ 

đây tôi chỉ nhìn thấy lỗi lầm của họ. Trước đây tôi mong Chúa Trời thay đổi họ, 

giờ đây tôi chỉ mong sao họ bị trừng phạt vì những gì họ đã làm. Những cuốn sách 

và lời tiên tri này chẳng mang lại một niềm hy vọng. Đã quá muộn đối với người 

Mỹ và cho cả nhà thờ. Tôi sẽ không bao giờ quên được những thay đổi tiêu cực 

đến với cuộc đời mình khi tôi nghe những lời tiên tri và đọc những cuốn sách này.

Những lời tiên tri tiêu cực vô cùng nguy hiểm. Chúng làm cho sự sợ hãi và 

thiếu niềm tin ngày càng lớn hơn. Proverbs 11:11 nói rằng : "Người ngay chúc 

phúc, cả thành được thịnh vượng, ác nhân mở miệng, cả thành phải tiêu vong". 

Một lời nguyện cầu là khi ta chúc phúc. Một lời nguyền là khi ta nói điều không 

hay. Chúa Giêsu nguyền rủa một cái cây và và nó chết. Chúng ta nguyền rủa đất 

nước, nhà thờ và giáo đoàn của chúng ta bằng những lời nói không tốt. Nỗi sợ hãi 

và thiếu niềm tin dã tạo ra bởi những lời nói đó và làm chúng trở nên đáng sợ hơn. 

Người đi nhà thờ cũng giống như trẻ con. Những đứa trẻ lúc nào cũng phải 

nghe lời chỉ trích và bắt lỗi của cha mẹ chúng. Người truyền giáo đang chính họ tự 
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phá hủy cái mà lẽ ra họ phải nên xây dựng bằng những lời nói của mình. Tìm kiếm 

lỗi sai không làm cho họ tốt hơn, chỉ làm họ trở thành những người hay phán xét. 

Khi hầu hết mọi người đều tìm kiếm lỗi sai của người khác, họ thậm chí còn gây 

ra nhiều lỗi lầm hơn.

Tôi thường được nghe rằng: "Tôi là người tiên tri, tôi nói với người ta 

những lời nói tốt đẹp để xây dựng, để khích lệ và an ủi" (1 Corinthians 14:3). Kinh 

Tân Ước phần cho rằng những lời tiên tri là một sự soi sáng khai trí, sự khích lệ 

động viên. Như vậy liệu những lời tiên đoán của họ là xây dựng hay phá vỡ? Liệu 

họ đang xây dựng niềm tin hay sự sợ hãi? Chúng gây ra sự thanh thản hay dằn 

vặt?

Ezekiel 13 cảnh báo lại những lời tiên tri không xuất phát từ trái tim. 

Chương 13 viết : "...chúng ta tin vào những lời tiên tri ngớ ngẩn, và vô nghĩa". 

Hãy lấy Kinh Tân Ước làm tiêu chuẩn cho tất cả những lời tiên tri mà chúng ta 

phán xét và hãy để những lời tiên tri về sự phán xét cuối cùng trở thành động lực.

Timothy 1:5 đã viết: "Lời truyền dạy đó phải nhằm đưa tới đức mến phát 

xuất từ tâm hồn trong sạch, lương tâm ngay thẳng và đức tin không giả hình." 

Chúng ta nên hiểu rằng mục đích của Kinh Thánh là những lời chỉ dẫn. Tôi muốn 

tất cả những lời dạy, truyền dạo và tiên đoán của  mình đến với mọi người với tình 

thương yêu của một tâm hồn trong sạch. Tôi muốn họ có một tâm hồn tự do không 

vướng chút bụi của tội lỗi và lầm lạc. Tôi cũng muốn họ có một niềm tin trong 

sáng. Đó là một tâm hồn không hề lo sợ và biết chối từ. 

Những gì tôi truyền bá từ bục kinh là những gì mọi người tiếp nhận được 

trong nhà thờ và cả cuộc sống. Khi tôi giận, cơn giận dữ sẽ lớn lên trong tôi. Nó sẽ 

chống lại tôi. Nếu tôi phê bình chỉ trích thì tôi sẽ nhận lại sự phê phán chính mình

và nhà thờ. Nếu tôi chối từ những người có lỗi thì họ sẽ chối từ tôi khi họ nhận ra 

những lỗi lầm mà tôi mắc phải.

Tôi phải hàn gắn những vết thương của chính mình để tôi có thể hàn gắn 

cho những người khác. Tôi là người mà mọi người phải đến tìm gặp và cầu xin sự 

cảm thông và điều tốt đẹp từ Chúa Trời.
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21

Lỗi lầm của Balaam

Xuyên suốt lịch sử của các nhà thờ, có những người luôn muốn hoàn thành 

công việc của họ với những người của Chúa. Một số ít trong đó muốn sử dụng mọi 

người để đạt được mục đích riêng. Còn đa phần lại mong muốn được nhìn thấy sự 

vững chắc của nhà thờ. Tuy nhiên do sự ngu dốt và hoài nghi, họ không tin tưởng 

vào những phương pháp của Chúa.

Tôi có thật sự tin là Chúa sẽ dùng sức mạnh của mình để thay đổi mọi 

người sau khi họ được nghe sự thật về Chúa? Hay là tôi lại phải quay về với 

những phương pháp sử dụng nỗi sợ và sự lôi kéo để hoàn thành nguyện vọng của 

Chúa? Dù cho tôi dùng lí lẽ gì để biện minh cho hành động của mình, nếu tôi làm 

sai với những điều trong Kinh Thánh đã dạy với mọi người, tôi đã phạm lỗi.

Khi tôi đón nhận Giêsu, người đàn ông cùng học kinh với tôi đang chửi rủa 

và chỉ trích người làm chứng của ông ta. Những đoạn kinh mà ông ta trích dẫn 

được kèm thêm những hành động báng bổ. Nó được nói ra bởi một người đã thất 

bại và đánh mất mình. Ngược lại, khi tôi nghe Phúc Âm, tôi cảm nhận thấy Chúa 

thánh thần đang thực hiện và khẳng định những lời trong đó.

Tôi hoàn toàn bị thuyết phục về những việc Chúa có thể làm. Chúng ta 

không cần phải thực hiện những cố gắng ngớ ngẩn để khiến một người cảm thấy 

hối hận vì tội lỗi của họ nữa. Dường như phương pháp phổ biến nhất để khiến mọi 

người thấy hối hận là sự sợ hãi và trừng phạt. Như thế chúng ta có thể làm mọi 

người sợ hãi khi quay về lại với Chúa. Nỗi sợ có thể thay đổi được hành động, 

nhưng tình yêu mới thay đổi được con tim của họ.

Trong Kinh Thánh có cảnh báo về lỗi lầm của Balaam và con đường của 

Balaam. Hai chuyện này không giống nhau mặc dù đều là tội lỗi của cùng một 

người. Chúng ta phải biết và tránh cả hai tội này. "Khốn cho họ, bởi họ đi vào con 

đường của Cain; vì chút tiền công, họ đã ngã theo sự lầm lạc của Balaam và bị diệt 

vong vì làm loạn như Core" (Jude 11). Lenski nói về điểm nhấn trong cảnh báo 

của Jude "đi theo con đường xấu (đường của Cain) là làm trái lời của Chúa". Lý 

do mà họ sẵn sàng làm trái lại lời của Chúa đó là những thứ họ sẽ đạt được sau đó. 
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Hãy cùng nhau làm rõ điều này để hiểu tại sao Balaam đã cãi lại lời Chúa và ông 

ta đã thực hiện như thế nào.

Những bức thư của Peter II nói về con đường của Balaam. Con đường này 

là làm những điều trái đạo đức để đạt được những cái mình muốn. Đây là một tội 

lỗi dễ dàng nhận ra và xử lí. Nhưng bên cạnh đó, còn một lỗi khác vẫn tồn tại, và 

sức phá hủy và đau đớn nó đem lại còn lớn hơn lỗi đầu tiên. Đó là sự dễ dàng chấp 

nhận một sự thật. Đây là lỗi mà rất nhiều tín đồ cùng mắc phải.

Trong khi Peter nói về con đường của Balaam, Jude lại nói về lỗi lầm của 

Balaam và liên hệ nó với Cain và Core. Lỗi của Balaam là đã tin rằng Chúa sẽ 

nguyền rủa những gì anh ta làm. Balaam bắt đầu nghĩ như vậy từ khi trở thành một 

nhà tiên tri. Từ đó anh ta bị lòng tham điều khiển và cố gắng nguyền rủa những 

người của Chúa. Chính lòng tham là nguyên nhân dẫn đến tội lỗi của anh ta.

Đối với chúng ta, khi phạm phải lỗi tương tự như của Balaam, mọi chuyện 

còn dễ dàng để chấp nhận hơn. Vì chúng ta không làm vì lòng tham, chúng ta thật 

sự muốn bạn bè, người thân hay các con chiên của mình ăn năn hối lỗi. Chúng ta 

có một động lực tốt, nhưng chúng ta đã phạm lỗi khi cố gắng nguyền rủa những 

người đã được Chúa phù hộ. Ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng nó sẽ giúp họ ăn năn, 

thì việc làm đó vẫn là sai trái.

Đôi khi ta thấy những người đã thay đổi hành vi của họ sau khi bị chúng ta 

làm cho sợ hãi. Nhưng sự thay đổi đó không phải là vĩnh viễn, nó không bắt nguồn 

từ bản chất. Cuộc đời một tín đồ Thiên Chúa giống như những vòng tròn. Họ làm 

điều tốt, họ sẽ được hưởng phúc, họ bắt đầu thỏa mãn và phạm lỗi, họ gánh chịu 

sự đau đớn và rồi cứ tiếp tục như thế. Bởi vì họ không có được mối quan hệ tốt 

đẹp với Chúa, những thay đổi của họ chỉ là nhất thời. Sự thay đổi do sợ hãi không 

phải là sự thay đổi thật sự (thay đổi bản chất từ trong suy nghĩ đến hành động).

Quỷ dữ là kẻ làm chuyên làm nản lòng người. Chúng luôn muốn những 

người của Chúa bị nguyền rủa. Không may là, chúng luôn tìm được những người 

sẵn sàng làm điều đó cho chúng. Không khó để tìm được những tín đồ Thiên Chúa 

đang giận dữ và sẵn sàng đại diện cho Chúa. Trong Numbers 22:11, Chúa nói với 

Balaam "ngươi không được nguyền rủa những người mà ta đã ban ơn". Có biết 

bao nhiêu người đã được ban ơn như vậy dưới thời của Tân Ước!

Chúng ta đã được giải phóng khỏi những lời nguyền và không ai trong 

Thần Khí có thể đặt những lời nguyền rủa Chúa lên mọi người. Trong 1 
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Corinthians 12:3 có nói "Vì thế, tôi nói cho anh em biết: chẳng có ai ở trong Thần 

Khí Thiên Chúa mà lại nói Giêsu là đồ khốn kiếp!" Chúng ta là thân thể của Chúa. 

Chúng ta là xương của xương và máu của máu của Người. Đặt sự trừng phạt lên 

người của Chúa tức là trừng phạt lên chính bản thân Chúa. Hãy nhớ lại khi Paul 

trừng phạt nhà thờ, Giêsu xuất hiện và nói "Saul, Saul, tại sao ngươi bắt bớ Ta?" 

(Acts 9:4). Trừng phạt nhà thờ chính là trừng phạt Giêsu. Phán xét nhà thờ chính 

là phán xét Giêsu.

Trong Chúa Giêsu, chúng ta không còn bị kết án: "Vậy giờ đây, những ai ở 

trong Đức Giêsu, thì không còn bị lên án nữa" (Romans 8:1). Sự lên án sẽ dẫn đến 

sự trừng phạt. Bởi vì chúng ta được giải phóng khỏi xác thịt, chúng ta không cần 

phải sống trong sợ hãi với những lời lên án và trừng phạt nữa.

Bởi vì chúng ta đã được tẩy uế nên ta sẽ không còn phải lo về sự giận dữ 

của Chúa nữa. "Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu 

Đức Kitô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên 

Chúa." (Romans 5:9)

Vì sự trừng phạt là đi ngược lại hoàn toàn với công việc của cây thập giá, 

những người nói ra những lời lẽ trừng phạt là những người nói ngược lại với cây 

thập giá. Động cơ của họ có thể trong sáng, nhưng niềm tin sai lầm chính là lỗi của 

Balaam. Chúng ta phải ăn năn về những sự cố gắng để điều khiển người khác làm 

điều đúng. Dù cho với động cơ nào, dù cho nó hợp lý đến đâu đi nữa, chúng ta 

phải tôn trọng sự thật. "Hay là bạn coi thường lòng Chúa vô cùng nhân hậu, khoan 

dung, đại lượng, mà không nhận ra rằng: Thiên Chúa nhân hậu như thế là để thúc 

giục bạn hối cải sao?" (Romans 2:4)

Mỉa mai là, tôi đã thấy những người tin vào sự khoan dung và hòa bình trở 

nên cố chấp như một người khác hẳn. Chúng ta không tấn công, lên án hay trừng 

phạt những người thuyết giáo về những thông điệp mang tính trừng phạt của họ. 

Nhưng chúng ta không được đồng ý với những lời nói đó. Như ta đã đề cập trong 

Isaiah 54:17 "mỗi lời nói chống lại sự trừng phạt có thể là bằng chứng để kết tội 

ngươi". Chúng ta không thể xem những lời nói đó như những lời răn hoặc những ý 

kiến đúng đắn. Chúng ta phải thấy được sự hòa bình và thiện chí mà Chúa đem 

đến cho mọi người, thông qua Đức Giêsu.
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Sự phán xét của Chúa

Một trong những học thuyết về cơ sở của đức tin đối với các nhà thờ Tân 

Ước là học thuyết về sự phán xét vĩnh hằng. Bị tách rời khỏi sự thật về việc phán 

xét, chúng ta có thể tìm thấy vô số lỗi lầm trên chính bản thân chúng ta. Sự phán 

xét sẽ càng lúc càng tồi tệ hơn những gì được các nhà tiên tri nói ra. Nó sẽ càng 

ngày càng mãnh liệt và kéo dài mãi mãi.

Sách Khải huyền mô tả một cách sinh động thời điểm mà sự giận dữ của 

Chúa Trời được trút xuống thế giới. Tất cả chúng ta và các nhà thờ phải hứng chịu 

cơn giận của Người. John đã nói "Tôi đã xuất thần vào ngày của Chúa..." 

(Revelation 1:10). Ngày của Chúa muốn nói đến thời điểm vĩ đại và khủng khiếp 

mà Chúa sẽ phán xét thế gian. Tất cả những sự kiện trong sách Khải huyền đều 

liên quan đến thời điểm này.

Tuy nhiên, cần chú ý là sự phán xét này dù dữ dội nhưng vẫn không đem lại 

sự ăn năn hoàn toàn. "Họ không chịu hối cải mà từ bỏ những tội giết người, phù 

phép, gian dâm, trộm cắp của họ" (Revelation 9:21). Sự phán xét khắt khe vẫn là 

chưa đủ để khiến mọi người ăn năn hối lỗi.

Khi một người đứng trước Chúa, đó sẽ là sự phán xét trước một chiếc ngai 

lớn màu trắng. Những người không tin vào Giêsu sẽ xuất hiện trước Chúa để được 

phán xét dựa trên những việc họ làm, vì những công việc này chính là sự công 

bằng duy nhất của họ (Revelation 20:12). Họ đã từ chối món quà mà Giêsu đã trao 

cho. Không may là "trước nhan Thiên Chúa, không người phàm nào được nhìn 

nhận là công chính vì đã làm những gì Luật dạy. Luật chẳng qua chỉ làm cho 

người ta ý thức về tội" (Romans 3:20). Đứng trước Chúa và từ chối sự công chính 

của Giêsu, nghĩa là đã tự đẩy mình vào địa ngục vĩnh viễn.

Kinh Thánh nói Chúa sẽ phán xét dựa trên sự công chính. Việc phán xét 

những người chối bỏ món quà của Giêsu chính là công chính. Giêsu đã chịu đựng 

tội lỗi, sự nguyền rủa, địa ngục và sự đau khổ cho cả thế giới. Không ai cần phải 

xuống địa ngục nữa. Thật là một sự coi thường và thách thức nếu một người dám 

chối bỏ sự cứu rỗi to lớn và đầy nhân từ đó. Sự công chính khiến cho Chúa phải 
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phán xét những người này. Họ đã chối bỏ cơ hội của mình và cần được phán xét 

dựa trên những gì họ đã làm, đúng theo cách mà họ tin tưởng.

Trong tương lai sự phán xét là chắc chắn, và chúng ta có thể công bố về sự 

nhân từ của Chúa từ bây giờ. Tiết lộ về sự phán xét của Chúa sẽ không xấu nếu 

như đi kèm với nó là các tin tốt lành. Đó là: bạn sẽ không bị phán xét, bạn sẽ 

không phải bị đày xuống địa ngục. Giêsu đã làm tất cả điều đó cho bạn, giờ đây 

bạn có thể có được sự công chính một cách tự do.

Những người tin tưởng sẽ không phải đứng trước chiếc ngai lớn màu trắng 

đó. Những người này sẽ được phán xét trước Chúa Giêsu. Ở 2 Corinthians 5:10 có 

nói "Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước tòa Đức Kitô, để mỗi 

người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở 

trong thân xác."

Như vậy tất cả những người đứng trước Giêsu sẽ được xóa bỏ mọi tội lỗi 

trong quá khứ? Tôi không nghĩ như vậy. Việc sử dụng những đoạn kinh để hướng 

tới quan điểm này là hoàn toàn sai.

Tôi không biết chắc nó sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng những việc chúng ta 

đã làm trong quá khứ sẽ được tôi qua lửa đỏ trước khi được phán xét bởi Chúa. 

"Nhưng công việc của mỗi người sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Thật thế, Ngày 

của Chúa sẽ cho thấy công việc đó, vì Ngày ấy tỏ rạng trong lửa; chính lửa này sẽ 

thử nghiệm giá trị công việc của mỗi người" (1 Corinthians 3:13). Lửa sẽ kiểm tra 

để cho ta thấy được đâu là gỗ, cỏ khô, rơm rạ hay là kim loại quý báu.

Những việc làm dựa trên cơ sở đức tin công chính là những việc tốt. Khi đó 

chúng ta đã sống có ích, cuộc sống chúng ta là có mục đích. Còn những việc làm 

chỉ nhằm nâng cao sự công chính của mỗi người để mong được Chúa chấp nhận là 

những việc làm vô ích. Những việc này sẽ bị lửa thiêu cháy. Chúng là bằng chứng 

rõ ràng cho sự không tin tưởng của chúng ta đối với công việc mà Giêsu đã hoàn 

thành. Nhưng dù cho những công việc đã bị thiêu cháy, chúng ta vẫn được cứu 

vớt. "Còn công việc của ai bị thiêu hủy, thì người ấy sẽ phải thiệt. Tuy nhiên, bản 

thân người ấy sẽ được cứu, nhưng như thể băng qua lửa" (1 Corinthians 3:15).

Mục đích thật sự của sự phán xét chính là trao thưởng: "Công việc xây 

dựng của ai tồn tại trên nền, thì người ấy sẽ được lĩnh thưởng" (1 Corinthians 

3:14). Với những gì chúng ta đã làm trong cuộc sống để đáp lại lòng tốt của Chúa, 
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chúng ta sẽ được nhận những phần thưởng tuyệt vời. Mặc dù không hiểu hết tường 

tận, nhưng tôi biết đó sẽ là giây phút vinh quang và huy hoàng.

Khi mọi người được biết về sự phán xét trước chiếc ngai màu trắng, họ 

cũng cần biết về sự phán xét của Chúa Giêsu, nơi mà công việc của mỗi người 

được đánh giá và trao thưởng. Và với tình yêu của Chúa, chúng ta hãy sống và cố 

gắng hết mình để có thể nhận những phần thưởng xứng đáng. Hãy hoàn thành 

nhiệm vụ của một người mục sư một cách vinh quang như Giêsu đã làm.

Chúng ta hãy thuyết giáo, giảng dạy và cảnh báo mọi người khỏi những xấu 

xa và nguy hại. Nhưng hãy làm những việc đó với lòng tốt và tình yêu thương, 

chính điều này sẽ khiến cho mọi người hối cải thật sự.

Đừng xem thường những người thất bại và sa ngã, mà hãy cố gắng giúp họ 

trở về với Chúa bằng tất cả lòng tốt và sự nhân từ. Hãy đặt mọi người ngang bằng 

nhau như Chúa đã làm khi Người hi sinh con trai của mình để hòa giải với cả thế 

giới. Hãy giúp họ cảm nhận được lòng tốt của Chúa thông qua chúng ta. Nếu Chúa 

là bình an thì chúng ta, những đại sứ của Đức Giêsu, cũng đem đến bình an cho 

mọi người.

Chúng ta đừng gieo rắc nỗi sợ cho mọi người, vì sợ hãi không phải là bắt 

nguồn từ Chúa. Nỗi sợ hãi khiến cho mọi người rời xa khỏi tình yêu của Chúa và 

tiến tới sự hủy hoại bản thân vĩnh viễn. Như trong Revelation 21:8 có nói "đối với 

sự sợ hãi và thiếu tin tưởng, thì phần dành cho chúng là hồ lửa và diêm sinh cháy 

ngùn ngụt: đó là cái chết thứ hai." Tất cả tội lỗi sẽ khiến con người trở thành nô lệ 

cho chúng, mà trong đó những kẻ sợ hãi và không tin chính là những kẻ đứng đầu 

danh sách.

Nỗi sợ làm cho bạn không tin tưởng Chúa là người sẽ yêu thương bạn và 

trao cho bạn sự công chính trong Giêsu một cách vô điều kiện. Chúng ta phải hiểu 

sự thật về sự phán xét mà Giêsu đã phải chịu trên cây thập giá. Chúng ta phải tin 

chắc rằng chúng ta sẽ không gây ra bất cứ sự sợ hãi nào nữa trên thế giới này.
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Nhu cầu được hưởng bình an

Trong những ngày đầu tiên làm mục sư, tôi luôn có ấn tượng mạnh với 

những người gặp khó khăn về mặt thể xác. Tôi luôn có sự thương cảm lớn đối với 

những người đang đau đớn. Do quá trình đấu tranh của tôi với bệnh tật, tôi hiểu 

những đau đớn thể xác mà họ phải chịu đựng. Với sự thương cảm đó, tôi đã thấy 

nhiều phép màu kì diệu. Và khi tôi đi khắp thế giới, tôi thấy các phép màu từ Tân 

Ước. Có những phép màu tôi đã thấy chúng xảy ra hàng trăm lần.

Trong khi vẫn đề cao tầm quan trọng về mặt thể xác của con người, tôi 

nhận ra rằng nhu cầu về cảm xúc và tinh thần còn cần thiết hơn gấp nhiều lần. 

Hiển nhiên là, chăm sóc về mặt thể xác dễ dàng hơn nhiều so với mặt tinh thần. 

Việc đáp ứng nhu cầu về cảm xúc và tinh thần của con người phải cần đến một 

người đã từng trải nghiệm tình yêu của Chúa thông qua Đức Giêsu.

Con người cần cảm nhận được tình yêu và bình an của Chúa. Chúng ta cần 

được thấm đẫm bởi những cảm xúc tích cực đến từ mối quan hệ với Chúa. Chúng 

ta có thể chịu đựng bệnh tật, đói nghèo và đau đớn, nhưng không thể chấp nhận 

được sự nghèo nàn về mặt tâm hồn. Trong Proverbs 18:14 có nhắc đến điều này 

"Tâm thần người nâng đỡ sự bịnh hoạn mình; Nhưng trí bị nao sờn ai chịu sao 

nổi?"

Sự chữa trị về mặt thể xác là vô nghĩa đối với một người có trái tim tan vỡ. 

Sự giàu có không thể làm giảm nỗi buồn cô đơn. Thành công không thay thế được 

lòng tự trọng và phẩm giá mà Đức Giêsu đem lại. Chúng ta không phủ nhận lòng 

tốt của Chúa muốn đáp ứng những nhu cầu thể xác của con người, nhưng chúng ta 

phải nhìn nhận mọi việc ở đúng vị trí của nó.

Chúa tạo ra con người và đặt ở vườn địa đàng. Nơi đó không có đau đớn và 

buồn phiền. Mọi người sống trong an bình và tình yêu thương của Chúa. Đó chính 

là nơi mà Chúa muốn đặt chúng ta vào khi sáng tạo ra chúng ta. Chúng ta được tạo 

ra không phải để tách rời khỏi sự an bình, tình yêu thương và sự tán thưởng.

Ngày Adam ăn trái cấm, anh ta có được một khả năng mới, đó chính là kiến 

thức để phân biệt thiện và ác. Với khả năng này, con người bắt đầu tự quyết định 
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cái nào đúng và sai mà không cần đến Chúa. Con người bắt đầu cố gắng xác định 

sự công chính, tự phát triển bản thân và chối bỏ những tiêu chuẩn của Chúa. Đây 

chính là lý do để tôn giáo ra đời.

Tôn giáo là sự cố gắng để gần với Chúa bằng cách sống theo những giới 

hạn tự đặt ra. Vì thế ta đã chối bỏ những giới hạn của Chúa. Chúng ta chối bỏ cả 

những người mà không tuân thủ những luật lệ do ta đặt ra.

Tín ngưỡng đã khiến cho Cain giết Abel. Cain căm giận bởi vì sự hi sinh 

của Abel được công nhận còn của anh ta thì không. Anh ta đã nỗ lực rất nhiều để 

hi sinh, và anh ta xứng đáng hơn. Nhưng vấn đề là Cain đã làm điều đó dựa trên trí 

tuệ và sự phán xét của chính anh ta. "Chúng ta đừng bắt chước Cain: nó là người 

của Ác thần, nên đã giết em mình. Tại sao nó đã giết em? Bởi vì các việc nó làm 

thì xấu xa, còn các việc em nó làm thì công chính" (1 John 3:12).

Hàng ngàn năm trước, Paul đã nói trong sách Galatians rằng những người 

có thiên hướng thể xác luôn làm khổ những người có thiên hướng tinh thần. Nói 

cách khác, sự sùng đạo luôn làm khổ những người công chính. Tại sao? Vì những 

người sùng đạo có sự hiềm khích với những người công chính được Chúa lựa 

chọn.

Tôn giáo là sự cố gắng của con người nhằm có được sự công nhận của 

Chúa và đạt được bình an theo cách mà Chúa không đồng tình. Đối với một tôn 

giáo, điều đúng đối với tôn giáo nghĩa là đúng với Chúa. Vì vậy nếu người nào đó 

làm trái những tiêu chuẩn của họ, tức là đã trái ý Chúa.

Vì chúng ta là đúng, nên chúng ta phải chứng minh là họ sai. Nếu không 

chứng minh được điều đó, thì giết họ đi. Đây là điều Cain đã làm. Nhu cầu chứng 

minh bản thân là đúng đã trở thành sự dày vò kể từ ngày Adam ăn trái cấm. Adam 

đã cố gắng tự quyết định mà không cần để ý đến sự tồn tại của Chúa. "Chúng ta 

nên có vài bộ quần áo để mặc, vì tôi không nghĩ rằng trần truồng trước Chúa là 

một điều tốt. Chúng ta đừng nên hiện diện trước Chúa vì Người có thể nổi giận." 

Nhưng với mỗi quyết định đúng của mình, con người càng ngày càng tự làm cho 

mình đau khổ, dằn vặt, và xa rời Chúa.

Dù cho động cơ của ta là trong sáng, ý định của ta là thành thật, chúng ta 

sống rất tốt và luôn muốn mình gần Chúa hơn, nhưng những hành động của chúng 

ta chính là sự chối bỏ Chúa và những sự thật về Người. "Họ không nhận biết rằng 

chính Thiên Chúa làm cho người ta nên công chính, và họ tìm cách nên công 
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chính tự sức mình. Như vậy là họ không tuân theo đường lối Thiên Chúa làm cho 

người ta nên công chính" (Romans 10:3).

Mỗi nỗ lực để trở nên công chính trước Chúa mà trái với những tiêu chuẩn 

của Người sẽ gây ra những tác động tiêu cực. Nếu chúng ta vẫn hành động đúng, 

chúng ta sẽ có bình an. Nhưng nếu chúng ta sai lầm, chúng ta sẽ mất sự bình an 

đó. Và như thế không ai có được sự tự tin và bình an vĩnh cửu. Kinh Thánh đã nói 

luật lệ sẽ không làm cho con người trở nên công chính, mà chỉ khiến cho mọi 

người sợ khi phạm tội. Nếu thất bại, bạn sẽ không bao giờ có được bình an.

Một vấn đề nữa là khi có những người không đồng ý với các tiêu chuẩn của 

chúng ta. Họ có những định nghĩa khác về điều nào là đúng đắn. Và chúng ta phải 

chứng minh cách nghĩ của họ là sai để giữ lấy sự bình an của mình. Như thế sự 

tranh cãi sẽ không bao giờ chấm dứt. Bạn không thể sống như vậy, bạn không 

được tạo ra để sống theo cách như vậy.

Chúa muốn bạn có mối quan hệ hòa thuận với Chúa và với mọi người. Điều 

này chỉ có thể xảy ra khi bạn có được bình an. Bạn chỉ có được sự bình an khi bạn 

biết là bạn đúng đắn. Và điều này chỉ xảy ra khi bạn chấp nhận món quà được trao 

bởi Chúa Giêsu. "Vậy, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được 

bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta" (Romans 5:1).

Bình an là điều tối quan trọng trong cuộc sống của các tín đồ Thiên Chúa. 

Món quà về sự công chính từ Chúa Giêsu sẽ đem lại bình an cho mọi người. Bình 

an sẽ giúp ta tự tin để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Chúa. Nếu không có bình 

an, sẽ không có được mối quan hệ với Chúa, sẽ không còn sự tự tin trong cuộc 

sống. Vì vậy, chúng ta cần sự bình an!
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24

Vượt lên trên cả tâm trí

Có nhiều điều một người có thể làm để đạt được trạng thái yên bình. Những 

điều này không có gì sai. Nhưng một tâm trạng yên bình không dựa trên sự thật 

chỉ là giả dối. Nếu bạn tự thuyết phục rằng Chúa không hiện diện trên đời, bạn có 

thể đạt được một mức độ yên bình nào đó. Nhưng nó chỉ có thể hiệu quả trong một 

thời gian chứ không thể yên bình mãi mãi.

Có nhiều thứ để một người có thể tự thuyết phục bản thân mình. Nếu bạn 

không tin có địa ngục, thì bạn có thể có được sự bình an mà không cần đến Chúa. 

Nhưng điều đó lại không có thực. Nếu bạn tin rằng Chúa yêu thương bạn vì bạn 

sống đúng đắn, vậy bạn sẽ bình an chỉ khi bạn còn làm đúng. Mấu chốt là điểm 

xuất phát của những suy luận này là sai.

Sự bình an của Chúa dựa trên sự thật. Đó là tình yêu của Chúa, và nó đã 

được minh chứng trên cây thập giá của Đức Giêsu. Chỉ cần biết và tin vào thông 

điệp của cây thập giá, bạn sẽ có được sự bình an. Vì tình yêu của Chúa là thật, nên 

sự bình an này là thật và vĩnh cửu.

Khi một người tin vào sự thật, Chúa thánh thần sẽ tiếp nhận điều đó và đem 

tình yêu bao phủ trái tim của anh ta. Bạn sẽ được trải nghiệm những gì bạn tin 

tưởng. Như lời John đã nói "Còn chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên 

Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong 

tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy" (1 John 

4:16).

Để trải nghiệm tình yêu của Chúa, trước tiên bạn phải tin vào tình yêu đó. 

Tình yêu của Chúa chỉ có thể được nhận ra bởi những gì Người đã làm ở cây thập 

giá. "Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên 

Chúa đã sai Con đến thế gian để nhờ Con của Người mà chúng ta được sống. Tình 

yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính 

Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội, vì tội 

lỗi chúng ta." (1 John 4:9-10)
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Việc Giêsu đến với thế giới, gánh chịu tội lỗi của chúng ta và làm nguôi 

cơn giận dữ của Chúa đã chứng minh tình yêu thương của Chúa. Kinh nghiệm 

được giải thoát khỏi cơn giận dữ giúp cho ta nhận ra tình yêu của Người. Việc 

Giêsu làm cho chúng ta trở nên công chính đã giúp chúng ta trải nghiệm sự bình 

an. Không thứ gì có thể đem lại được sự bình an một cách hoàn toàn như những gì 

tình yêu của Chúa đem lại.

Chúa đem đến sự bình an thông qua cây thập giá, và bạn sẽ đồng ý chứ? 

Đây chính là lúc chúng ta hãy cùng chắp tay cầu nguyện: 

"Lạy Chúa, hôm nay con xin tin vào sự thật. Chúa đã gửi Giêsu đến với 

chúng con, để gánh chịu tội lỗi và trừng phạt cho chúng con, để thay chúng con đi 

xuống địa ngục. Đức Giêsu đã thoát khỏi cái chết và chiến thắng tội lỗi. Trong 

Ngài chúng con tìm thấy sự công chính. Con xin cảm ơn Chúa ngàn lần vì những 

gì Chúa đem lại cho chúng con. Hôm nay con biết Chúa sẽ không làm đau con, sẽ 

không bao giờ trừng phạt con. Chúa không phải là nguồn gốc của những nỗi đau 

trong đời con. Con sẽ không bao giờ tin rằng Chúa sẽ làm đau con nữa. Con sẽ 

trung thành trong bình an của Chúa và công chính trong Đức Giêsu. Chúa yêu con, 

chấp nhận con và ở bên cạnh con. Con yêu Chúa ngàn lần!"

----------------------------  HẾT  ----------------------------
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