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CHƯƠNG 1
NHỮNG THỰC TẾ ĐÁNG NGẠC NHIÊN VỀ VŨ TRỤ
Chúng ta đang sống trong thời đại của tiến bộ khoa học. Trong thế hệ của mình chúng ta đã thấy
loài người đạt được nhiều điều tưởng chừng như không tưởng trong thời của cha ông.
Tốc độ phát triển khoa học đang gia tăng không ngừng. Người ta đã ước tính rằng toàn bộ kiến
thức khoa học con người đạt được từ lúc có mặt trên đất đến năm 1750 đã tăng gấp đôi chỉ trong
một giai đoạn 150 năm từ 17501900. Kiến thức loài người có được đến năm 1900 lại được nhân
lên gấp đôi một lần nữa và lần này chỉ trong vòng 50 năm – vào năm 1950. Lượng kiến thức này
lại được nhân lên gấp đôi lần nữa chỉ sau 10 năm – vào năm 1960. Người ta đã ước tính rằng kiến
thức khoa học của loài người sau đó đã nhân lên gấp đôi cứ 2 năm rưỡi một lần.
Ví dụ lấy tốc độ di chuyển như một dấu hiệu của tiến bộ khoa học. 200 năm trước con người cưỡi
trên lưng ngựa giống hệt như tổ tiên nguyên thủy của mình đã làm hàng ngàn năm trước đó.
Nhưng vào năm 1900, con người có thể đi bằng phương tiêṇdi chuyển tân tiến khoảng 80km/h
và đây được xem như tốc đô ̣
nhanh nhất vào thời đó. Vào năm 1945, những chiếc máy bay đã bay
trên không trung và con người đã có thể đi với tốc đô ̣
1000km/h. Ngày nay con người di chuyển
trong không gian với tốc đô ̣
40.000 km/h.
Chúng ta nói rằng không gian đã bị chinh phục khi con người chinh phục măṭ
trăng; nhưng chúng
ta không được phép quên rằng măṭ
trăng mới chỉ là rìa của vũ trụ. Vũ trụ lớn tới mức có thể khiến
choáng váng cả trí tưởng tượng của chúng ta. Hãy cùng nhìn vào vũ trụ và không gian!
Khoảng cách trung bình từ trái đất đến măṭ
trăng là khoảng 400 nghìn km. Con số này rất nhỏ
nếu so với khoảng cách từ trái đất đến măṭ
trời tức là khoảng 150 triêụkm. Khoảng cách đến măṭ
trời là con số đáng để xem xét nhưng thực chất không đáng kể nếu đem ra so sánh với khoảng
cách đến ngôi sao gần nhất.

Khi tính toán khoảng cách tới các ngôi sao, những đơn vị đo lường thông thường sẽ không phù
hợp vì chúng sẽ cho chúng ta con số lớn quá sức tưởng tượng. Các nhà khoa học và các nhà thiên
văn học vì thế sử dụng đơn vị “năm ánh sáng” như là đơn vị đo lường, đó là khoảng cách ánh
sáng di chuyển được trong vòng môṭ
năm. Hãy nhớ tốc đô ̣
di chuyển của ánh sáng là 300 nghìn
km (hay là 7 vòng trái đất) trên 1 giây. Vì thế khoảng cách nó di chuyển được trong vòng môṭ
năm là trên 9000 tỉ km.
Chúng ta hãy cùng xem xét khoảng cách tới môṭ
số ngôi sao. Ngôi sao gần nhất mắt thường có
thể nhìn thấy được gọi là “Alpha Centauri – Nam Môn Nhị” có khoảng cách 4,5 năm ánh sáng
tức là khoảng 250 nghìn lần khoảng cách từ trái đất tới măṭ
trời. Điều này có nghĩa nếu bạn di
chuyển với tốc đô ̣
ánh sáng, thâm
trăng sau 1,5 giây và tới măṭ
trời sau 8,5
̣chí bạn có thể tới măṭ
phút thì bạn phải mất đến 4,5 năm với cùng tốc đô ̣
đó để tới được ngôi sao Alpha Centauri. Để
hiểu điều có ý nghĩa như thế nào dễ dàng hơn, chúng ta hãy cùng xem xét vũ trụ theo mức đô ̣
trái
đất như môṭ
hạt cát và măṭ
trời cỡ như môṭ
viên bi cách nhau khoảng 1 mét. Tất cả các hành tinh
trong hê ̣
măṭ
trời khi ấy sẽ nằm trong bán kính 30,5 mét xung quanh măṭ
trời. Nhưng ngôi sao
gần nhất với trái đất theo tỉ lê ̣
này sẽ cách trái đất khoảng 241,5 km.
Ngôi sao có thể nhìn thấy bằng mắt thường xa nhất là Andromeda Galaxy – Thiên Hà Tiên Nữ có
khoảng cách chừng 1,5 triêụnăm ánh sáng. Vâỵnhưng vẫn còn có vô vàn các dải thiên hà có thể
nhìn thấy được qua kính thiên văn có khoảng cách so với trái đất 6.500 triêụnăm ánh sáng.
Bây giờ hãy cùng xem xét kích cỡ của các ngôi sao. Chúng trông thâṭ
nhỏ tới mức môṭ
đứa trẻ
thường nói: “Lấp lánh, lấp lánh ngôi sao nhỏ.” Trái đất trông thâṭ
lớn biết bao! Để chúng ta đi từ
nơi này đến nơi kia của trái đất cần mất rất nhiều giờ. Nhưng măṭ
trời lớn tới mức 1 triêụkhối
cầu có kích cỡ lớn bằng trái đất có thể chui vừa vào bên trong nếu măṭ
trời là rỗng. Thế nhưng
măṭ
trời vẫn còn là nhỏ nếu so sánh với môṭ
số ngôi sao. Môṭ
số ngôi sao lớn tới mức 500 triêụ
quả cầu với kích cỡ măṭ
trời có thể nhét vừa vào bên trong chúng nếu chúng là quả cầu rỗng.
Ngôi sao Betelgeuse – sao Sâm số 4 cách trái đất 520 năm ánh sáng, là môṭ
trong những ngôi sao
sáng nhất của chòm Orion. Đường kính của nó là 500 triêụkm tức là nếu nó rỗng, trái đất có thể
thoải mái quay xung quanh măṭ
trời với quỹ đạo thông thường của mình ngay BÊN TRONG
NGÔI SAO NÀY! (Quỹ đạo quay xung quanh măṭ
trời của trái đất chỉ có đường kính khoảng
300 triêụkm).
Bây giờ hãy cùng xem xét số lượng các ngôi sao. Hê ̣
măṭ
trời của chúng ta là môṭ
phần của dải
thiên hà có tên “Milky Way”. Các nhà thiên văn đã ước tính có khoảng 100 nghìn triêụngôi sao
bên trong thiên hà này. Măṭ
trời chỉ là môṭ
trong những ngôi sao này. Và dải thiên hà Milky Way
chỉ là môṭ
trong số rất nhiều thiên hà. Các nhà thiên văn cho chúng ta biết rằng có ít nhất 100
triêụdải thiên hà trong phần mà kính thiên văn có thể quan sát. Nhưng ngoài phần đó thì còn có
nhiều hơn vâỵrất nhiều.
Cũng hãy xem xét tính chính xác đến hoàn hảo của quỹ đạo di chuyển hê ̣
thống trong vũ trụ.
Đồng hồ tốt nhất do con người sản xuất không chính xác hơn đô ̣
chính xác của các ngôi sao trong
vũ trụ. Chắc chắn điều này cần phải có môṭ
Trí Thông Minh Tối Thượng đứng đằng sau vũ trụ
này, Đấng đã tạo nên và lâp̣kế hoạch cho các ngôi sao, các hành tinh.

Không gian thâṭ
bao la biết nhường nào! Còn con người thì nhỏ bé biết bao! Môṭ
trong những
trước giả của Kinh thánh vì thế đã viết: “Khi tôi nhìn lên bầu trời đêm và các ngôi sao, tôi không
thể hiểu tạo sao Đức Chúa Trời lại chú ý đến loài người nhỏ mọn.” Thế nhưng Đức Chúa Trời –
Thượng Đế, Đấng Sáng Tạo cả vũ trụ này lại quan tâm đến từng người trong chúng ta. Đây là
môṭ
sự thâṭ
đáng ngạc nhiên chúng ta học được trong Kinh thánh. Giá trị của đối tượng không
được xác định theo kích thước của nó. Môṭ
triêụphú có thể sở hữu nhiều mẫu đất. Nhưng đứa
con nhỏ của ông thì vẫn quý báu với ông hơn tất cả những mẫu đất lớn kia gôp̣lại. Với Đức Chúa
Trời cũng vây.
bao la. Các ngôi sao có kích thước thâṭ
lớn. Nhưng Đức Chúa
̣Không gian thâṭ
Trời yêu thương môṭ
con người còn hơn tất cả mọi tạo vâṭ
của Ngài. Con người được tạo nên để
trở thành con cái của Đức Chúa Trời, để có mối tương giao với Đức Chúa Trời. Và chỉ có mối
tương giao với Đức Chúa Trời mới có thể mang lại ý nghĩa và mục đích cho sự tồn tại của loài
người.
Chúng ta có thể thấy sự vĩ đại của Đức Chúa Trời qua những điều Chúa tạo nên. Nhưng Kinh
thánh bày tỏ rằng Đức Chúa Trời còn là Đấng yêu và quan tâm đến chúng ta.
CHƯƠNG 2
NHỮNG THỰC TẾ ĐÁNG NGẠC NHIÊN VỀ CON NGƯỜI
Con người là vương miêṇtrong tất cả tạo vâṭ
của Đức Chúa Trời. Kỳ diêụvà tuyêṭ
vời hơn cả
những ngôi sao trong vũ trụ đó chính là sự kỳ diêụtrong chính con người. Trước hết hãy cùng
nhìn vào thân thể của chúng ta và xem Đức Chúa Trời đã tạo nên nó kỳ diêụnhư thế nào.
Các bác sĩ cho chúng ta biết não con người có hơn 30 tỉ tế bào thần kinh, mỗi tế bào hoạt đông
̣ở
mức điêṇthế gần bằng 1/10 vôn điên.
̣Những người trên 35 tuổi mất dần 1000 tế bào thần kinh
mỗi ngày và những tế bào thần kinh này không bao giờ được thay thế. Thế nhưng những chức
năng chính của bô ̣
não vẫn tiếp tục được đảm bảo cho đến lúc cuối đời – dù có suy giảm môṭ
chút
đô ̣
nhạy của năm giác quan.
Bạn có biết rằng mỗi môṭ
mắt của chúng ta có 130 triêụtế bào hình que nhỏ để phân biêṭ
sắc đen
trắng và 7 triêụtế bào hình nón để phân biêṭ
mầu sắc? Những tế bào này được kết nối với bô ̣
não
bằng 300 nghìn dây thần kinh. Mắt của con người có thể tiếp nhâṇ1,5 triêụthông điêp̣cùng môṭ
lúc! Về măṭ
cơ chế để sao lưu lại hoạt đông
mắt đòi hỏi 250 nghìn bô ̣
máy phát và thu tín
̣ của môṭ
hiêụtruyền hình.
Hãy cùng xem môṭ
bên tai. Dây thần kinh thính giác chỉ dài 2cm và có đường kính của môṭ
ruôṭ
bút chì thông thường. Nhưng có đến 30.000 mạch điêṇbên trong nó. Nếu chúng ta so sánh tai
của môṭ
người với môṭ
chiếc đàn piano có 88 phím, thì “dãy phím” bên trong tai của chúng ta có
chứa khoảng 1100 phím trong cùng môṭ
dải tần số. Nói cách khác, nó nhạy đến mức có thể phân
biêṭ
12 tông khác nhau giữa bất kỳ căp̣phím nào của piano.
Giờ hãy cùng nhìn vào trái tim và các mạch máu. Chúng ta không thường xuyên nghĩ về chúng
cho đến khi chúng gây môṭ
số rắc rối cho chúng ta! Nhưng trái tim Đức Chúa Trời đã đăṭ
vào bên
trong chúng ta đâp̣40 triêụlần trong môṭ
năm mà không cần chất bôi trơn và cũng không cần
nghỉ giải lao. Dù bạn có nhâṇra hay không thì trái tim của bạn ngày hôm qua đã đâp̣100 nghìn
lần, bơm máu đi quãng đường 100 nghìn km bên trong mạch máu từ đầu cho đến chân của bạn.

Thân thể bạn cũng sản sinh ra hơn 172 tỉ tế bào hồng cầu chỉ trong ngày hôm qua để thay thế
những tế bào bị tổn thương và những tế bào già cỗi. Chẳng phải bạn cần phải nhờ đến môṭ
phép
lạ mới có thể còn sống ngày hôm nay hay sao?
Hãy cùng xem xét các tuyến bên trong cơ thể. Tuyến giáp trong cơ thể đòi hỏi chỉ 1 phần 5000
gam Iốt mỗi môṭ
ngày. Thế nhưng nếu lượng chất cực nhỏ này bị thiếu hụt trong bạn khi bạn
còn là môṭ
em bé thì bạn chắc chắn đã bị châm
̣phát triển trí não!
Tuyến yên thâm
̣chí còn kỳ diêụhơn. Lượng hoocmôn sản sinh hàng ngày của nó năng
̣ chỉ môṭ
phần triêụgam. Thế nhưng chỉ cần môṭ
lượng tăng hoăc̣giảm rất nhỏ của sự sản sinh này trong
môṭ
con người trong những năm tháng tăng trưởng đó thì sẽ khiến người đó bị bất bình thường cả
thể chất và tư duy. Lý do chúng ta lành mạnh bình thường ngày nay là vì cơ chế hoạt đông
̣ vô
cùng phức tạp bên trong cơ thể chúng ta đã hoạt đông
̣ quá hoàn hảo.
Quả thâṭ
như môṭ
trước giả Kinh thánh đã nói: “Tôi sẽ ngợi khen Chúa vì tôi được tạo nên cách
diêụkỳ!” Kết cấu của thân thể con người và sự cân bằng đến hoàn hảo mà Đức Chúa Trời đã
thiết kế bên trong nó thâṭ
sự quá kỳ diêu.
số trong những điều kỳ diêụđược tìm
̣Tất nhiên môṭ
thấy bên trong cơ thể con người cũng được tìm thấy bên trong các loài thú nữa.
Nhưng hơn thế thì bên trong cơ thể con người còn có tâm hồn. Tâm hồn là thứ tạo nên tính cách
con người và nó bao gồm tâm trí, cảm xúc và ý chí – môṭ
tâm trí có thể suy nghĩ và lý luân,
̣cảm
xúc khiến chúng ta có những cảm nhâṇvà sức mạnh ý chí khiến chúng ta đưa ra những quyết
định. Các loài thú vâṭ
cũng có não nhưng không thể lý luân.
̣Con người có khả năng suy nghĩ và
chuyển tải suy nghĩ bằng ngôn ngữ viết, nhờ đó truyền lại kiến thức của mình cho thế hê ̣
tương
lai – là viêc̣mà thú vâṭ
không bao giờ có thể làm được. (Các loài chim vẫn làm tổ của mình giống
hêṭ
tổ tiên của chúng vẫn làm hàng ngàn năm trước đó). Sự thông minh của loài người là môṭ
phần của ảnh tượng của Đức Chúa Trời mà Ngài đã đăṭ
vào bên trong họ. Nó chỉ là môṭ
phần rất
nhỏ của trí thông minh tối thượng được tìm thấy trong Đức Chúa Trời.
Nhưng con người còn có nhiều điều hơn thế. Con người không chỉ có môṭ
cơ thể kỳ diêụvà thâm
̣
chí là tâm hồn kỳ diêu.
thứ còn sâu hơn và kỳ diêụhơn thâm
̣Con người còn có môṭ
̣chí cả tâm
hồn và cơ thể – đó là linh hồn. Cái này khiến con người khác với toàn bô ̣
tạo vâṭ
khác trên đất
này. Linh hồn ở nơi sâu thẳm nhất bên trong con người chúng ta cho chúng ta biết rằng có môṭ
Thượng Đế – môṭ
Đấng Tối Cao mà chúng ta phải khai trình về trách nhiêm
̣đạo đức. Không chỉ
có sự kỳ diêụcủa tạo vâṭ
chỉ ra rằng có Đức Chúa Trời nhưng linh hồn bên trong chúng ta cũng
nói cho chúng ta điều tương tự.
Nền văn minh hay giáo dục cũng không phải là thứ dạy chúng ta rằng có môṭ
Thượng Đế. Thâm
̣
chí cả tôn giáo cũng không. Nếu bạn đã từng găp̣những tôc̣người sống mọi rợ trong rừng thì
thâm
ý thức về Thượng Đế. Họ thờ
̣chí bạn cũng sẽ thấy giữa những tôc̣người mọi rợ đó có môṭ
lạy những đối tượng hay điều gì đó khác bởi vì linh hồn bên trong họ cho họ biết rằng có môṭ
Đấng Tối Cao mà họ cần phải khai trình trước Đấng ấy. Họ có môṭ
lương tâm bên trong cáo
trách họ khi làm điều sai trái. Không có con thú nào có cảm giác tôị
lỗi cả. Bạn có thể huấn luyêṇ
môṭ
con thú có cảm giác có tôị
nhưng không môṭ
con thú nào môṭ
cách tự đông
̣ có cảm giác ấy.
Chỉ có loài người có cảm giác tôị
lỗi liên quan đến vấn đề đạo đức bởi vì chỉ có con người có linh

hồn và có lương tâm. Vì thế trên khắp thế giới con người đều có môṭ
số những hình thức tôn giáo
nhất định. Nhưng bạn sẽ không bao giờ găp̣môṭ
con khi có tôn giáo hay môṭ
con chó có tôn giáo.
Con người được tạo nên cho điều gì đó cao hơn cuôc̣đời của họ trên đất này. Đức Chúa Trời đã
đăṭ
vào bên trong mỗi chúng ta môṭ
thứ gì đó cao hơn và vĩ đại hơn những gì chúng ta có thể có
được ở cuôc̣sống trên đất.
Con người là môṭ
tạo vâṭ
mang tính vĩnh cửu. Những người theo thuyết tiến hóa có thể nói rằng
không có khác biêṭ
nào giữa con người và thú vât.̣Thế nhưng ở đất nước nào cũng vây,
pháp
̣luâṭ
đều coi giết môṭ
em bé là tôị
năng
con voi. Môṭ
con voi có thể rất to nhưng môṭ
em
̣ hơn giết môṭ
bé còn giá trị hơn con voi rất nhiều lần vì em bé được tạo nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời.
Con người là vương miêṇcủa tạo vâṭ
của Chúa. Con người được tạo nên để có mối tương giao
với Đức Chúa Trời.
CHƯƠNG 3
NHỮNG THỰC TẾ ĐÁNG NGẠC NHIÊN VỀ CÁCH MẠNG THẬ
T SỰ
Trên thế giới ngày nay tồn tại môṭ
tinh thần không thỏa mãn – đăc̣biêṭ
giữa những người trẻ tuổi.
Ngày nay, tồn tại môṭ
ước muốn lâṭ
đổ những trâṭ
tự đang tồn tại và tìm kiếm điều gì đó tốt hơn.
Cách mạng là môṭ
từ phổ biến trong thời của chúng ta. Cách mạng có nghĩa là thay đổi. Chúng ta
sống trong thời kỳ có những thay đổi mang tính xã hôi,̣thay đổi về kinh tế, chính trị. Và cả thời
trang cũng thay đổi chóng măt.̣Cái được coi là mốt của năm nay không còn là mốt trong năm kế
tiếp nữa. Thâm
̣chí trong giới kinh doanh cũng tồn tại cuôc̣cách mạng. 65% của tất cả các sản
phẩm có măṭ
trên thị trường thế giới này nay vẫn chưa hề tồn tại chỉ mới 5 năm trước đó.
Có sự thay đổi trong mọi thứ xung quanh chúng ta. Con người đang tìm kiếm điều gì đó tốt hơn.
Có cách mạng vũ trang ở nhiều đất nước. Thế nhưng bất chấp điều này thì nhiều thứ chỉ đi từ chỗ
tê ̣
đến tồi tê ̣
hơn. Các tờ báo chứa đầy những tin tức về nạn đói kém và chết đói, thất nghiêp,
̣bạo
lực, chiến tranh và phá hủy.
Bất mãn với tình trạng hiêṇtại không phải là xấu nếu chúng ta đang tìm kiếm điều tốt nhất cho
công
̣ đồng của mình. Chắc chắn chúng ta muốn những điều kiêṇsống tốt hơn cho người dân.
Chúng ta muốn mọi người trên đất nước và trên thế giới không còn phải lo đến những nhu cầu,
mỗi người đều có nơi để ở, có quần áo để măc̣và có đồ để ăn. Chúng ta muốn mọi người trong
đất nước chúng ta và trên thế giới được hưởng nền tự do lớn hơn. Mà thâṭ
ra thỏa mãn với thực
trạng hiêṇtại và giữ im lăng
̣ về vấn đề đó thường là dấu hiêụcủa cái chết. Chỉ có người chết mới
hài lòng với nguyên trạng. Ở nghĩa trang thì không có cách mạng. Nhưng đó cũng là nơi không
có tiến bô!̣
Chúng ta có thể đang được sống trong môṭ
đất nước tự do. Nhưng liêụchúng ta có nhâṇbiết tự
do thâṭ
sự trong cuôc̣sống cá nhân của chúng ta hay không? Con người đã có những bước tiến về
măṭ
khoa học nhưng lại châm
̣tiến về đạo đức. Hầu hết các quốc gia trên thế giới ngày nay đều có
nền đôc̣lâp̣nhưng bản thân con người vẫn ở trong sự trói buôc.
̣Con người không thể chiến thắng
trên sự ích kỷ của mình và những tham vọng căn bản dù bề ngoài có tự do. Kinh thánh nói:
“Người nào chế ngự được tham vọng của mình còn hơn cai trị được môṭ
đất nước.”

Cách mạng liên quan đến viêc̣xô đổ những trâṭ
tự hiêṇcó. Theo nghĩa này thì Chúa Cứu Thế
Jêsus là nhà cách mạng vĩ đại nhất mà thế giới từng thấy. Khác biêṭ
duy nhất nằm ở chỗ những
nhà cải cách dạy về cách mạng bên ngoài trong khi Chúa Cứu Thế Jêsus dạy về cách mạng bên
trong. Chúa Cứu Thế đã đánh đúng gốc rễ của vấn đề và dạy rằng điều con người cần đó là môṭ
cuôc̣cách mạng bên trong chính mình.
Khi con người trải qua cuôc̣cách mạng bên trong thì sau đó cuôc̣cách mạng bên ngoài sẽ tự xảy
ra. Chúng ta cần phải xử lý căn nguyên gốc rễ của vấn đề trước tiên. Môṭ
bác sĩ điều trị cho môṭ
bênh
̣ nhân thì sẽ không chỉ xử lý những triêụchứng bên ngoài. Ông xử lý chính căn bênh.
̣ Ví dụ
môṭ
người bị bênh
bác sĩ hẳn thâṭ
dốt nát nếu
̣ ung thư có thể phàn nàn về viêc̣ăn mất ngon. Môṭ
chỉ điều trị cho người bênh
̣ về vấn đề ăn không ngon mà không xử lý bênh
̣ ung thư. Và những
người nghĩ cách mạng bên ngoài như giải pháp cho vấn đề của chúng ta thì cũng đang phạm môṭ
sai lầm tương tự. Họ đang cố gắng để loại bỏ những triêụchứng trong khi căn bênh
̣ thì vẫn còn
nguyên.
Vâỵtrâṭ
tự nào hiêṇcó bên trong con người là thứ cần bị lâṭ
đổ? Ngày nay con người sống ích
kỷ, đôc̣lâp̣khỏi Đức Chúa Trời. Kể cả những người theo tôn giáo cũng tìm lợi cho chính mình
bằng nhiều cách khác nhau. Đức Chúa Trời không can dự vào sự toan tính của họ khi họ lâp̣kế
hoạch sống riêng của mình. Để lâṭ
đổ trâṭ
tự này cũng có nghĩa cần phải đi đến chỗ con người
sống phụ thuôc̣vào Đức Chúa Trời. Đây là cách mạng thuôc̣linh mà Chúa Cứu Thế Jêsus đến để
mang lại. Và đây cũng là những gì nhiều người trên khắp thế giới ngày nay đang được kinh
nghiêm.
̣
Hãy xem xét môṭ
lĩnh vực khác chúng ta cần có cách mạng. Tất cả chúng ta đã kế thừa môṭ
tôn
giáo nào đó từ cha mẹ. Cùng với tôn giáo đó chúng ta cũng kế thừa những định kiến nhất định
mà chúng ta đã phát triển và xây dựng qua nhiều năm. Trong vấn đề liên quan đến tôn giáo, thâṭ
không may hầu hết mọi người không tự nghĩ cho bản thân mình. Họ có các nhà sư hay môṭ
linh
mục làm công viêc̣nghĩ thay cho họ. Thế nhưng suy nghĩ về vấn đề thuôc̣linh là hoạt đông
̣ có
ích lợi nhất mà bất kỳ con người nào cũng đều có thể thực hiên.
̣Chúng ta cần phải quyết tâm
nhâṇbiết chân lý về Đức Chúa Trời môṭ
cách đúng đắn. Chúng ta không thể cố gắng để rồi bị sai
lầm trong vấn đề này.
Hãy thử nghĩ mọi thứ sẽ như thế nào nếu con người đã không chịu nghĩ cho chính mình trong
lĩnh vực khoa học. Nếu con người đã luôn chấp nhâṇnhững gì cha ông của họ tin thì hẳn sẽ
không có môṭ
bước tiến nào trong lĩnh vực khoa học
Đây là môṭ
ví dụ: Trong hàng ngàn năm con người tin rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ và măṭ
trời cùng các ngôi sao xoay xung quanh trái đất. Nhưng 450 năm trước, môṭ
người tên Copecnic
đã đăṭ
câu hỏi với tất cả những gì các bâc̣tiền bối của ông đã tin và chứng minh niềm tin đó là sai
trât.̣
Khoa học đang tiến bô ̣
bởi vì các nhà khoa học không mù quáng chấp nhâṇnhững gì các bâc̣tiền
bối tin. Vào thế kỷ 19 con người tin rằng không có cái được gọi là cái máy biết bay. Ngày nay
con người di chuyển trên khắp thế giới bằng máy bay. Đầu thế kỷ 20 không ai tin rằng có thể chia

tách môṭ
nguyên tử. Ngày nay, nguyên tử đã có thể bị chia. Không lâu trước đây không ai tin
rằng con người có thể đăṭ
chân lên măṭ
trăng; nhưng con người cũng đã đăṭ
chân lên măṭ
trăng.
Chỉ trong lĩnh vực tôn giáo con người mới mù quáng chấp nhâṇnhững gì cha mẹ hay các nhà sư
đã dạy dỗ họ. Bạn thì sao? Niềm tin tôn giáo của bạn là gì? Có phải nó chỉ là những gì bạn mù
quáng kế thừa từ cha ông mình hay không? Hay bạn có sự tin quyết của riêng mình liên quan đến
Thượng Đế, cõi vĩnh cửu mà bạn đã nghiền ngẫm kỹ lưỡng trong tâm trí và là điều mà bây giờ
bạn chắc chắn?
Chúa Cứu Thế Jêsus là nhà cách mạng vĩ đại nhất thế giới từng thấy bởi vì Ngài đến để thay đổi
con người từ bên trong. Và khi con người được thay đổi từ bên trong thì những căn bênh
̣ của thế
gian và của xã hôị
cũng sẽ được xử lý. Và không xảy ra trước điều này, chừng nào con người còn
chưa thay đổi thì không có giải pháp nào cho vấn đề vướng mắc trong thế giới và xã hôị
của
chúng ta.
CHƯƠNG 4
NHỮNG THỰC TẾ ĐÁNG NGẠC NHIÊN VỀ NHU CẦU LỚN NHẤT CỦA CHÚNG TA
Nhu cầu lớn nhất của con người là gì? Bạn đã bao giờ nghĩ về điều này chưa? Đó là đồ ăn hay
chỗ ở hay là có công ăn viêc̣làm?
Không có gì cần phải nghi ngờ rằng tất cả chúng ta cần những điều này. Không có chúng thì
chúng ta không tồn tại được. Chúng ta cần đồ ăn cho thân thể, cần quần áo để măc,
̣cần chỗ ở, cần
công ăn viêc̣làm để trang trải cho bản thân và gia đình. Chúng ta không thể hạ thấp tầm quan
trọng của bất kỳ điều gì trong số chúng. Nhưng trong thời đại của chủ nghĩa vâṭ
chất mà chúng ta
đang sống thì nguy hiểm lớn nhất của con người là quên mất mình không phải là môṭ
tạo vâṭ
có
thời hạn nhưng của cõi vĩnh cửu – rằng bên trong thân thể con người còn có linh hồn mà nếu xét
giá trị tương quan thì quan trọng hơn thân thể nhiều lần. Thân thể và những nhu cầu của nó là
quan trọng nhưng linh hồn và những nhu cầu của nó còn quan trọng hơn nhiều.
Nếu bạn có môṭ
con chó nuôi trong nhà bị ốm thì bạn sẽ đưa nó đến bác sĩ thú y để điều trị.
Nhưng nếu cùng lúc đó con bạn bị ốm và bạn phải lựa chọn giữa đưa con hoăc̣đưa chó đến bác
sĩ thì chắc chắn bạn sẽ chọn con mình trước tiên. Không phải vì con chó không quan trọng nhưng
bởi vì con của bạn quan trọng hơn chó. Tương tự thì linh hồn bên trong chúng ta quan trọng hơn
nhiều nếu so với thân thể.
Bạn đã bao giờ xem xét vấn đề liên quan đến những nhu cầu linh hồn của bạn bằng môṭ
tâm trí
không có định kiến hay chưa? Định kiến là thứ gây chết, khiến mù lòa tâm trí con người và ngăn
cản họ được bước vào sự hiểu biết đúng đắn về Đức Chúa Trời, hiểu biết về nhu cầu thuôc̣linh
thâṭ
sự của họ và hiểu biết về lý do thâṭ
sự về sự tồn tại của họ ở trên đất. Rất nhiều người sống
chung với những vấn đề không được giải quyết cả suốt cả đời mình chỉ vì đã tiếp câṇvới cuôc̣
sống cùng những tư tưởng đã định sẵn từ trước và cùng những định kiến của mình.
Bạn có sẵn lòng tiếp câṇvới chân lý liên quan đến vấn đề tôn giáo và cõi vĩnh cửu bằng môṭ
tâm
trí cởi mở? Có thể bạn sẽ thấy môṭ
số những sự thâṭ
khác với những gì bạn vẫn luôn tin là đúng
đắn. Nhưng trước khi tiến xa hơn thì bạn có thâṭ
sự muốn biết chân lý bằng mọi giá? Nếu bạn thâṭ

sự mong mỏi thì bạn có thể nhâṇbiết chân lý. Không còn cách nào khác. Kinh thánh nói rằng
Đức Chúa Trời ban thưởng cho những người hết lòng tìm kiếm Ngài. Bất kỳ người nam, người
nữ hay trẻ em từ bất kỳ tôn giáo nào đều có thể biết chân lý về Đức Chúa Trời và về Chúa Cứu
Thế Jêsus nếu họ tìm kiếm bằng môṭ
tâm trí cởi mở và với hết cả tấm lòng mình.
Điều gì xảy ra với môṭ
người khi họ chết? Có phải cái chết là dấu chấm hết cho sự tồn tại hay
không? Không! Sự sống trên đất chỉ là phần mở đầu của cả cõi vĩnh cửu. Chúng ta đang ở trong
thời gian thử thách và Đức Chúa Trời đang dõi theo chúng ta. Cuôc̣sống trên đất của chúng ta sẽ
xác định cõi đời đời của chúng ta. Đức Chúa Trời biết đích xác về mỗi cuôc̣đời của chúng ta.
Chúng ta có thể dối bạn bè mình về sự tử tế mình nhưng không thể lừa Chúa. Trong mắt Chúa thì
tất cả đều phạm tôị
vì chúng ta đều đã thiếu hụt so với tiêu chuẩn rất cao và thánh khiết của Ngài.
Con người được tạo nên để có mối tương giao với Đức Chúa Trời. Nếu con người không có điều
này thì cũng đã thất bại trong viêc̣hoàn thành mục đích căn bản nhất về sự tồn tại của mình trên
đất. Mối tương giao với Đức Chúa Trời không thể có cho đến khi nào tôị
lỗi của con người được
gôṭ
bỏ.
Vâỵchúng ta xem Thượng Đế là Đấng như thế nào? Mọi người trên thế giới hẳn có nhiều ý
tưởng khác nhau về Thượng Đế. Nhưng chưa ai từng nhìn thấy Thượng Đế. Và vì thế tất cả ý
tưởng của riêng chúng ta về Thượng Đế là vô nghĩa. Kinh thánh nói rằng Chúa Jêsus từ thiên
đàng đến trên đất và bày tỏ về Thượng Đế cho loài người. Ngài là Thượng Đế được hiêṇdiêṇ
trong thân thể con người. Chân lý là đây: Chúa Cứu Thế Jêsus đã bày tỏ Thượng Đế là môṭ
Đức
Chúa Trời đầy thánh khiết và yêu thương.
Làm thế nào để gôṭ
sạch tôị
lỗi khỏi cuôc̣sống chúng ta? Rất nhiều người găp̣phải vấn đề lớn với
tôị
lỗi trong cuôc̣sống họ đúng không? Họ không tìm được giải pháp. Nhưng có câu trả lời trong
Chúa Cứu Thế Jêsus. Và đó là gì?
Chỉ đơn thuần là ăn năn và cảm thấy có lỗi là chưa đủ. Nếu tôi bị kết án tại tòa về tôị
cướp ngân
hàng và cha tôi là vị quan tòa thì ông không thể để tôi ra đi chỉ vì tôi nói xin lỗi về viêc̣mình làm.
Có thể ông yêu tôi với tấm lòng của môṭ
người cha nhưng ông ngồi đó trong cương vị môṭ
quan
tòa. Và vì thế ông phải trừng phạt tôi vì tôị
đã phạm kể cả tôi đã nói xin lỗi và kể cả ông yêu đứa
con ruôṭ
của mình.
Nếu chúng ta tin vào môṭ
Đức Chúa Trời là Đấng công bằng thì chúng ta chắc chắn phải nhâṇ
thức rằng Ngài phải công bằng hơn loài người. Làm sao Ngài có thể để chúng ta đơn thuần là
thoát tôị
chỉ đơn giản nhờ xin lỗi hay chỉ đơn thuần vì Chúa yêu chúng ta? Ngài công bằng tuyêṭ
đối và lẽ công bằng đòi hỏi phải có sự trừng phạt.
Nhưng bố tôi có thể làm điều gì đó tại tòa để giúp tôi. Ông có thể phạt tôi đúng theo luâṭ
định khi
nói: “Anh bị phạt 100 triêụđồng.” Nhưng sau đó ông có thể lấy 100 triêụđồng từ chính số tiền
mình vất vả kiếm được để đưa cho tôi và nói: “Con trai! Đây là số tiền đó! Hãy đi và trả tiền phạt
để được tự do!” Bạn có thấy được điều ông đã làm hay không? Như môṭ
quan tòa ông phạt tôi
còn như môṭ
người cha ông trả thay hình phạt cho tôi. Đó cũng là điều Chúa đã làm. Ngài nói với
cả loài người – “Ngươi có tôị
và sự trừng phạt ngươi đáng nhâṇlà phải chết.” Như môṭ
Quan tòa
Ngài phạt chúng ta. Nhưng sau đó cũng vì yêu chúng ta mà Ngài đã bước xuống trên đất trong

con người của Chúa Cứu Thế Jêsus và tự mình trả thay án phạt. Đây là lý do tại sao Chúa Jêsus
đã chết – để trả thay án phạt cho tôị
lỗi của chúng ta. Bằng chứng của điều này nằm ở sự kiêṇ
Chúa Cứu Thế đã sống lại từ hầm mô ̣
ba ngày sau khi Ngài đã chết. Chúa Cứu Thế Jêsus đã
chiến thắng cái chết. Ngày nay Ngài đang sống.
Đây là sự thâṭ
chúng ta cần tin cây.
̣Nhưng cũng có phần chúng ta cần PHẢI LÀM. Khi cha đưa
tiền cho tôi tại tòa, nếu tôi không nhâṇnó từ tay ông thì tôi không thể được tự do. Tương tự thì sự
tha thứ Chúa ban tăng
̣ tôi trong Chúa Cứu Thế Jêsus cần phải được tiếp nhân.
̣Nếu tôi không
nhâṇlấy thì tôi không nhâṇđược ích lợi từ điều đó. Ngày nay, Đức Chúa Trời ban tăng
̣ bạn sự
tha thứ trong Chúa Cứu Thế Jêsus. Nhưng bạn phải lựa chọn để tiếp nhâṇlấy điều đó.
CHƯƠNG 5
NHỮNG THỰC TẾ ĐÁNG NGẠC NHIÊN VỀ NGHIỆ
N NGẬ
P VÀ CHÁN NẢN
Con người trên khắp thế giới theo đuổi một hoặc hơn một điều trong bốn điều sau: LẠC THÚ,
DANH VỌNG, GIÀU SANG và QUYỀN LỰC.
Nhưng cũng còn có một quy luật gắn với những thứ này mà chúng ta đều biết trước. Chúng ta gọi
đó là quy luật lợi tức giảm dần.
Thử xem một ví dụ như việc theo đuổi lạc thú để hiểu quy luật này hoạt động ra sao. Ban đầu,
một khoái cảm mang tới cảm giác thỏa mãn khi buông mình theo nó trong một liều lượng nhỏ dù
là khoái cảm từ thuốc lá, bia rượu, nhạc rock, ma túy, phim ảnh đồi trụy hay tình dục bất hợp
pháp. Nhưng một khi đã buông mình theo nó thì những thứ này bắt đầu trói chặt nạn nhân của
mình cho đến khi nào người đó trở thành một con nghiện không thể nào sống mà không có sự
kích thích từ khoái cảm đó.
Nhưng xa hơn, người nghiêṇdần dần thấy mỗi môṭ
lần cảm giác kích thích theo liều lượng mình
đã dùng như những lần trước không cho mức đô ̣
thỏa mãn giống như nó đã mang lại trước đó.
Người đó cần phải dùng liều mạnh hơn để có được mức đô ̣
thỏa mãn như cũ. Đây là luâṭ
lợi tức
giảm dần hay thu lợi giảm dần. Trong trường hợp nghiêṇrượu và nghiêṇma túy, thân thể và tâm
trí của môṭ
người cuối cùng sẽ bị tàn phá. Trong trường hợp nghiêṇphim ảnh đồi trụy và tình
dục, người nghiêṇsẽ đi từ tình dục thông thường đến những kiểu biến thái và vì thế mà trở thành
kẻ biến thái và môṭ
số trường hợp thâm
hơn cả loài thú vât.̣Trong mỗi môṭ
trường hợp,
̣chí còn tê ̣
nạn nhân thấy chính mình như bị kẹp chăṭ
trên bàn kẹp không thể nào gỡ mình ra được.
Thâm
̣chí theo đuổi những hình thức vui thú có tính thanh lịch hơn – như thú vui xuất phát từ
những thành tựu trong lĩnh vực khoa học hay âm nhạc – mà không mang lại sự thỏa mãn trọn
vẹn; cũng sẽ trở thành nằm dưới luâṭ
thu lợi giảm dần.
Với sự theo đuổi danh vọng, giầu sang và quyền lực thì luâṭ
này cũng hành đông
theo
̣ giống hêṭ
cách đó – tạo ra các con nghiêṇvà tàn phá họ – dù có thể nó có cách thức bớt xấu xí hơn con
nghiêṇma túy hay tình dục.
Hãy xem xét viêc̣theo đuổi danh vọng. Trong thời còn đi học, cái này bắt đầu chỉ từ mong được
nổi bâṭ
giữa bạn bè. Sau đó cuôc̣theo đuổi tiếp tục – dù là trong lĩnh vực thể thao, phim ảnh, điền

kinh hay bất kỳ thứ gì – từ mức đô ̣
này đến mức đô ̣
khác. Người đã đạt được danh tiếng cấp thành
phố bây giờ bắt đầu tìm kiếm danh tiếng cấp quốc gia và sau đó là cấp quốc tế. Trong cuôc̣theo
đuổi này, người đó có thể phát triển chỗ loét dạ dày, thỏa hiêp̣với niềm tin và thâm
̣chí trà đạp
lên người khác, hủy hoại họ để mình được lên đầu. Vâỵcuối cùng phần thưởng cho người đó là
gì? Khi không còn gì để chinh phục thì người đó trở nên chán nản. Rất nhiều các ngôi sao điêṇ
ảnh và những người nổi tiếng đã tự sát bởi vì những nỗi chán chường bên trong bất chấp sự nổi
tiếng của mình. Hãy xem quy luâṭ
này hoạt đông
̣ như thế nào trong cuôc̣theo đuổi giầu sang.
Ban đầu, môṭ
người có thể bắt đầu môṭ
công viêc̣làm ăn đơn thuần với mục đích kiếm sống.
Nhưng dần dần lợi nhuâṇđược tích lũy vượt cao hơn nhu cầu của gia đình, cái này dẫn người đó
đến suy nghĩ mở rông
̣ đế chế kinh doanh của mình. Từ đó bắt đầu cuôc̣theo đuổi giầu sang diễn
ra nóng bỏng mà không có hồi kết – vì dù thế giới này có đủ nguồn lực vâṭ
chất để đáp ứng nhu
cầu của tất cả mọi người thì cũng không có đủ để thỏa mãn thâm
̣chí chỉ LÒNG THAM của môṭ
người. Tiền và vâṭ
chất có môṭ
sức mạnh có thể trói chăṭ
môṭ
con người và cho người đó càng lúc
càng ít sự thỏa mãn trong cuôc̣sống. Tích lũy vâṭ
chất – là thứ môṭ
người từng nghĩ sẽ khiến
cuôc̣sống của mình và gia đình mình hạnh phúc thì giờ đã dần không mang lại hạnh phúc. Quy
luâṭ
thu lợi giảm dần cũng hành đông
sơn hào hải vị, cảm
̣ tại đây. Những đồ dùng công nghê,̣
giác rung đông
cao…là
̣ khi được du lịch và đi từ nơi này đến nơi kia, cuôc̣sống có địa vị xã hôị
thứ người đó đã đạt được qua sự tích lũy của cải, lúc này khiến sự thỏa mãn càng ít dần. Có gì đó
trống rỗng và vô nghĩa trong tất cả những điều đó. Người đó thấy rằng mình đã hạnh phúc hơn và
bớt căng thẳng hơn khi có ít của cải hơn. Người đó thấy cả hạnh phúc hôn nhân cũng đi xuống.
Vì thế những lời của Chúa Cứu Thế Jêsus đã được chứng minh là đúng đắn: “Hãy thận trọng, đề
phòng mọi thứ tham lam, vì cuộc sống con người không cốt tại của cải dư dật đâu.”
Cũng hãy xem xét quy luâṭ
này hoạt đông
̣ như thế nào với viêc̣theo đuổi quyền lực, địa vị và tôn
trọng – dù là trong lĩnh vực chính trị hay trong các lĩnh vực khác. Trong lĩnh vực chính trị, ví dụ
môṭ
người từng khát khao được bầu vào chức Ủy Viên Quốc Hôị
đến bây giờ thấy không thỏa
mãn. Người đó nhắm đến môṭ
ghế bô ̣
trưởng. Cuối cùng người đó sẽ thấy dù mình có đạt đến vị
trí cao nhất của đất nước thì vẫn chán nản và bứt rứt. Như môṭ
câu nói của người xưa: “Sự lo lắng
nằm trên đầu của người đôị
vương miên.”
̣
Vâỵtại sao nó lại ở trong tất cả những lĩnh vực này?
Trong mỗi chúng ta có môṭ
khoảng trống chỉ có thể được lấp đầy bởi Đức Chúa Trời. Con người
luôn tìm cách lấp đầy khoảng trống đó bằng lạc thú, danh vọng, giàu sang và quyền lực. Nhưng
đó là cuôc̣theo đuổi vô ích. Kết quả cuối cùng luôn là sự thất vọng bởi vì chúng ta không bao
giờ thỏa mãn.
Kinh thánh nói rằng Đức Chúa Trời đã đăṭ
sự vĩnh cửu vào trong lòng người. Ai đó đã miêu tả nó
như thế này: “Lòng chúng ta không nguôi cho đến khi nào chúng tìm thấy sự an nghỉ trong Đức
Chúa Trời.”
Quy luâṭ
thu lợi giảm dần là định luâṭ
chính Chúa đã đăṭ
vào trong sự theo đuổi tất cả những gì là
lớn lao và thu hút của thế gian để con người sẽ nhâṇra rằng con người là tạo vâṭ
của cõi vĩnh
cửu. Con người đã được tạo nên với môṭ
khoảng trống tâm linh không thể lấp đầy ngoại trừ chính
Thánh Linh của Đức Chúa Trời.

Chỉ giống như môṭ
chiếc cốc cần được rửa sạch trước khi đổ bất kỳ thứ gì xứng đáng để uống thì
tấm lòng của chúng ta cũng cần phải được làm sạch khỏi tôị
lỗi trước khi được đổ đầy Thánh
Linh của Đức Chúa Trời. Đấng Cứu Thế chết thay cho tôị
lỗi của chúng ta, để tấm lòng chúng ta
được sạch khỏi tôị
lỗi và trở nên trong sạch.
Sự thỏa mãn đích thực và còn lại mãi là thứ chiến thắng trên tất cả sự bất an của lòng chúng ta chỉ
có thể tìm được khi chúng ta nhâṇthức Chúa Cứu Thế Jêsus là Chúa tể trị trên mọi lĩnh vực của
đời sống chúng ta.
CHƯƠNG 6
NHỮNG THỰC TẾ ĐÁNG NGẠC NHIÊN VỀ SỰ PHÁN XÉT CUỐI CÙNG
Cuôc̣sống trên đất chưa phải là tất cả. Cuôc̣sống chúng ta là đồng hồ đếm ngược tới cái chết.
Mỗi ngày trôi qua nó đếm ngược về cái ngày mà cuối cùng chúng ta kết thúc ở nấm mồ. Vào lúc
chết, chúng ta được cất đi giống như môṭ
quả tên lửa. Cái chết là gì? Đó là sự phân tách của tâm
hồn và tâm linh khỏi thân thể. Câu hỏi quan trọng vào lúc đó lại là: “Chúng ta sẽ đi đâu? Bạn có
biết điểm đến của mình không?
Sự sống sau cái chết còn quan trọng hơn sự sống ở trên đất. Cõi vĩnh hằng quan trọng hơn thời
gian. Chúng ta sẽ dành cả cõi vĩnh cửu tại đâu còn quan trọng hơn chúng ta sẽ sống tại đâu và
như thế nào ở trên đất. Người ngu dại là kẻ thiển câṇvà chỉ nghĩ đến những gì thuôc̣cuôc̣sống
này. Người khôn ngoan nhìn vào tương lai và chuẩn bị cho cõi vĩnh cửu.
Hãy thử xét minh họa sau, môṭ
chàng trai trẻ trúng xổ số nhiều tỉ đồng và quyết định đi Hồng
Kong. Trên đường tới đó anh ta đã dành vài ngày ở Ma Cao và tiêu pha lãng phí số tiền của mình
chỉ trong hai ngày, đánh bài và thua toàn bô ̣
số tiền trúng số. Rồi cuối cùng đến được Hồng
Kong, giờ anh ta chẳng còn xu dính túi và dành nốt 60 năm cuôc̣đời của mình ngoài phố ăn xin
như kẻ vô gia cư.
Bạn sẽ gọi kẻ như thế là người gì? Chắc chắn rồi: “Kẻ ngu”. Vâỵthì môṭ
người sẽ còn là kẻ ngu
hơn thế khi sống chỉ biết nghĩ về cuôc̣đời này mà không thèm đếm xỉa đến cõi vĩnh hằng. Vì đô ̣
dài của sự sống trên đất, thâm
giây khi so sánh với
̣chí cả trăm năm thì cũng rất ngắn chỉ như môṭ
cõi vĩnh cửu.
Kinh thánh nói rồi sẽ đến ngày khi chúng ta sẽ phải trình báo về cuôc̣sống của mình với Đức
Chúa Trời. Khi xem xét hàng tỉ người đã sống trên đất xuyên suốt nhiều thế kỷ trong lịch sử loài
người, chúng ta có thể tự hỏi làm thế nào Đức Chúa Trời có thể ghi chép lại tất cả mọi viêc̣về
từng người đã làm, nói và nghĩ trong cả đời mình. Ghi chép này được lưu trữ trong ký ức của mỗi
người.
Ký ức giống như môṭ
đoạn phim video ghi chép lại trung thực về mọi điều chúng ta làm, nói và
nghĩ. Nó cũng ghi chép lại những đông
bên trong của chúng ta. Khi môṭ
người chết,
̣ cơ và thái đô ̣
dù người đó bỏ lại thân thể trên đất thì ký ức là môṭ
phần của tâm hồn đi cùng với tâm hồn đến
nơi của linh hồn chết. Rồi khi cuối cùng ngày phán xét tới, anh ta sẽ đứng trước Đức Chúa Trời
để trình bầy với Chúa về toàn bô ̣
cuôc̣đời của mình trên đất.

Vào ngày đó khi từng người lần lượt bước đến sự phán xét, Đức Chúa Trời sẽ chỉ cần bâṭ
lại
đoạn video của chính ký ức người đó cho tất cả mọi người cùng thấy ghi chép về cuôc̣đời người
này. Không ai còn nghi ngờ về tính chính xác khi nó được chiếu lên vì đó chính là ký ức của
người ấy kể lại từng chi tiết của cuôc̣đời mình trên đất. Tấm màn che đâỵvẻ thanh tao và tôn
giáo mà người đó măc̣lấy ngày hôm nay sẽ bị xé toang vào ngày đó và con người thâṭ
bên trong
khi ấy sẽ được bóc trần. Tôn giáo chẳng cứu được ai trong ngày đó, vì sẽ nhìn thấy rõ ràng tất cả
mọi người đều đã phạm tôị
– bất chấp họ được sinh ra và tuân thủ theo loại tôn giáo nào. Các
công viêc̣thiêṇđã làm, tiền cho người nghèo, tiền dâng cho hôị
thánh, cho đền thờ cũng sẽ
không cứu được ai – vì không môṭ
hoạt đông
lỗi
̣ tôn giáo nào có thể xóa được ghi chép về tôị
chúng ta phạm.
Chỉ có MỘ
T CON ĐƯỜNG DUY NHẤT để những ghi chép về tất cả điều ác mà chúng ta đã
làm, nói và nghĩ có thể được gôṭ
bỏ vĩnh viễn trước măṭ
Chúa, để chúng không còn bị trình chiếu
lại trong video vào ngày phán xét. Những viêc̣thiêṇcủa chúng ta không gôṭ
bỏ được những viêc̣
ác. Không. Sự trừng phạt công bằng phải được định cho các tôị
mà chúng ta đã phạm. Kinh thánh
nói rằng chỉ có môṭ
sự trừng phạt theo LUẬ
T TRỜI cho tôị
lỗi – đó là SỰ CHẾT VĨNH CỬU. Sự
chết này là những gì tất cả chúng ta đáng nhâṇvì tôị
lỗi mình.
Để cứu chúng ta khỏi sự trừng phạt này thì Chúa Cứu Thế Jêsus, Con Đức Chúa Trời đã từ thiên
đàng đến trên đất như môṭ
con người và chết trên thâp̣tự giá ngoài thành Giêrusalem hơn 2000
năm trước đây. Tại đó Ngài gánh lấy sự trừng phạt theo luâṭ
trời cho tôị
lỗi của cả nhân loại – vì
mọi tôị
lỗi của tất cả mọi người của mọi tôn giáo. Ngài bị chôn trong môṭ
nấm mô.̣
Nhưng ba
ngày sau, Ngài sống lại sau khi chết, chứng tỏ rằng Ngài thâṭ
sự là Con Đức Chúa Trời và Ngài
có thể chiến thắng cái chết – kẻ thù lớn nhất của con người. Bốn mươi ngày sau, trong khi nhiều
người dõi mắt theo Ngài, Ngài đã thăng thiên lên trời và hứa rằng sẽ quay trở lại trên đất vào thời
điểm đã định để phán xét tất cả loài người. Ngài đã hứa rằng sẽ quay trở lại và bây giờ là lúc sự
trở lại trên đất của Ngài đã tới gần. Trong ngày đó chúng ta sẽ thấy Ngài trở lại trên bầu trời.
Chúa Cứu Thế Jêsus là NGƯỜI DUY NHẤT trong lịch sử chết cho tôị
lỗi của cả nhân loại. Ngài
cũng là NGƯỜI DUY NHẤT sống lại sau khi chết. Trong hai vấn đề này Ngài thâṭ
đăc̣biêt.̣
Ngày nay, tôị
lỗi của chúng ta có thể được tha và được gôṭ
bỏ khỏi đoạn video đó nếu chúng ta
thành thực quay lưng với tôị
lỗi và ăn năn, cầu xin Chúa tha thứ chúng ta vì cớ Chúa Cứu Thế
Jêsus, tin rằng Ngài chết cho tôị
lỗi của chúng ta và sống lại sau khi chết.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Đức Chúa Trời còn có nhiều hơn thế cho chúng ta. Ngài cũng hứa
sẽ đến vào sống trong lòng chúng ta bằng Thánh Linh của Ngài và ban chúng ta sức mạnh chiến
thắng những thói quen tôị
lỗi để đoạn ghi chép trong video ký ức của chúng ta trong những ngày
kế tiếp có thể được trong sạch, thánh khiết và tốt lành.
Đây là CÁCH DUY NHẤT của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã định cho loài người. Hãy nhớ
rằng sự lựa chọn khác duy nhất mà bạn có đó là phải đối diêṇvới ghi chép về tôị
lỗi của bạn
được chiếu lại trong đoạn video của ký ức vào ngày phán xét. Biết được sự thâṭ
này và nhâṇthức
được tính nghiêm túc của sự phán xét vĩnh cửu trong hồ lửa cho mọi tôị
nhân cần phải trở thành

bổn phâṇcủa chúng ta để cảnh báo mọi người trong thái đô ̣
yêu thương về con đường duy nhất
thoát khỏi.
CHƯƠNG 7
NHỮNG THỰC TẾ ĐÁNG NGẠC NHIÊN TỪ SỰ KIỆ
N VĨ ĐẠI NHẤT TRONG LỊCH SỬ
Cái chết và sự sống lại của Chúa Cứu Thế Jêsus là hai sự kiêṇquan trọng nhất trong lịch sử thế
giới. Chúng cũng là hai sự kiêṇthực tế đóng vai trò trung tâm mà đức tin vào Chúa Cứu Thế đăṭ
nền móng trên đó.
Có ít nhất bốn sự thâṭ
rõ ràng chúng ta có thể học được từ cái chết của Chúa Cứu Thế trên thâp̣tự
giá tại đồi Gôgôtha.
1. Có sự sống sau cái chết.
Nếu cuôc̣sống này là tất cả thì Chúa Cứu Thế Jêsus hẳn đã không phải chết. Ngài có quyền năng
thiên thượng và có thể dễ dàng thoát khỏi tay của kẻ thù nếu Ngài muốn. Ngài không cần phải bị
nôp̣chính mình cho họ và sẵn lòng chịu để họ đóng đinh.
Hiêṇthực về sự sống sau cái chết và con đường ngay lâp̣tức mà linh hồn bước vào trạng thái
vĩnh cửu sau khi chết cũng được bày tỏ trong những lời Chúa Jêsus nói với tên trôm
̣cùng bị
đóng đinh với Ngài: “Thật Ta bảo cho con biết, hôm nay con sẽ ở với Ta trong Barađi.” Tên
trôm
̣sau khi ăn năn cùng với Chúa Jêsus bước vào trong Barađi (là nơi đến dành cho những
người tin Chúa sau khi qua đời) trong chính ngày hôm đó.
Những lời của Chúa Jêsus có tính xác thực bởi vì Chúa Jêsus đã trở lại sau khi chết ba ngày. Đó
là bằng chứng rõ ràng nhất rằng những lời Chúa Jêsus đã nói về sự chết và sự sống sau cái chết là
có đúng.
Hãy nhớ, còn có sự sống sau cái chết quan trọng hơn sự sống trên đất này.
2. Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết
Bài học thứ hai chúng ta học về cái chết của Đấng Cứu Thế đó là sự thâṭ
Đức Chúa Trời hoàn
toàn và tuyêṭ
đối Thánh khiết, không bao giờ dung thứ cho tôị
lỗi. Trên thâp̣tự giá, chúng ta thấy
rằng khi tôị
lỗi của thế gian chất trên Chúa Cứu Thế Jêsus vô tôị
– Con Đức Chúa Trời, Đức
Chúa Trời đã quay măṭ
khỏi Ngài và bỏ rơi Ngài bởi vì Đức Chúa Trời không thể nhìn vào tôị
lỗi. Như Kinh thánh nói: “Mắt Chúa thánh sạch quá, không thể nhìn điều ác.” Sự trừng phạt Đức
Chúa Trời đã giáng trên Con yêu dấu của Ngài khi Chúa Jêsus gánh lấy mọi tôị
lỗi của cả thế
gian. Tình yêu của Đức Chúa Trời không khiến Ngài bỏ qua tôị
lỗi. Điều này dạy chúng ta biết
tính khủng khiếp của tôị
lỗi trong mắt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể yêu bạn rất nhiều
nhưng nếu trong cuôc̣sống bạn có tôị
lỗi thì Ngài chắc chắn phải bỏ rơi bạn như Ngài đã bỏ rơi
Con Ngài trên thâp̣tự giá tại đồi Gôgôtha. Rất nhiều người có ý tưởng rằng vì Chúa yêu họ thì
Ngài sẽ bỏ qua tôị
lỗi trong đời sống họ. Nhưng đừng quên tôị
là tôi,̣bất kể tôị
đó được tìm thấy
ở trong con người nào.
Đức Chúa Trời giống như môṭ
ngọn lửa thiêu đốt. Những người với tôị
lỗi trong đời sống sẽ bị
thiêu đốt bởi Ngài. Môṭ
điều hiển nhiên là dù chúng ta coi mình tốt hơn những người khác trong

mắt mình sẽ chẳng có giá trị gì trong ngày chúng ta phải đứng trước môṭ
Đức Chúa Trời Thánh
Khiết để trình bầy về cuôc̣sống của chúng ta trước Ngài. Tôị
lỗi còn tê ̣
hơn cả bênh
̣ phong, ung
thư hay bị điên. Nó có thể hủy hoại chúng ta cả vĩnh cửu.
3. Đức Chúa Trời là Tình Yêu Thương
Bài học thứ ba chúng ta học được về cái chết của Chúa Cứu Thế đó là sự thâṭ
Đức Chúa Trời vô
cùng yêu thương. Tình yêu của Đức Chúa Trời không thấy chỉ bằng lời nói nhân từ với chúng ta
hay trong sự nhân từ Ngài bày tỏ cho chúng ta nhưng trong chính thực tế Ngài đã để Con Ngài
phải chết để cứu chúng ta khỏi tôị
lỗi và khổ ải. Không có sự biểu hiêṇnào lớn hơn về tình yêu
trên đất này hơn là môṭ
người vì người khác mà sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình.
Chúa Cứu Thế Jêsus đã trải qua tất cả nỗi đau đớn của hình phạt đóng đinh chỉ bởi vì Ngài đã yêu
chúng ta và muốn gánh thay hình phạt tôị
lỗi cho chúng ta và nhờ đó cứu được chúng ta khỏi nó.
Ngài đã chịu đau đớn cả thân thể, tinh thần và cảm xúc. Trên hết, Ngài đã chịu đau đớn cả trong
tâm linh khi bị Cha trên trời bỏ rơi.
Mọi nỗi đau đớn Con Đức Chúa Trời đã trải qua trên thâp̣tự giá là môṭ
dấu hiêụcho thấy Đức
Chúa Trời rất yêu thương và coi trọng giá trị môṭ
con người. Trên thế giới này, môṭ
con người
thâṭ
rẻ mạt. Nhưng nếu bạn muốn biết giá trị thâṭ
của mình thì bạn phải nhìn vào thâp̣tự giá nơi
Chúa Jêsus Con Đức Chúa Trời đã hi sinh mạng sống Ngài cho bạn. Điều đó cho thấy Đức Chúa
Trời coi trọng giá trị bạn như thế nào.
Kinh thánh so sánh tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho con người với tình yêu của môṭ
người mẹ cho con của mình. Môṭ
người mẹ hẳn sẽ mong muốn gánh lấy bênh
đứa con có để
̣ tâṭ
con mình có thể được tự do, tương tự Đức Chúa Trời cũng đã gánh lấy hình phạt tôị
lỗi của con
người trên mình để con người được tự do.
Sự thánh khiết và tình yêu hoàn hảo của Đức Chúa Trời đã xảy ra trên thâp̣tự giá. Sự thánh khiết
tuyêṭ
đối đòi hỏi con người phải bị trừng phạt bằng cái chết cho tôị
lỗi. Tình yêu hoàn hảo đã thế
chỗ của loài người và gánh lấy cái chết trên chính mình.
4. Không còn con đường khác để được cứu rỗi
Môṭ
sự thâṭ
trở nên rất rõ ràng qua sự chết của Chúa Jêsus đó là không còn con đường nào khác
để được cứu rỗi.
Nếu có cách nào khác để được cứu rỗi thì Đức Chúa Trời hẳn đã chọn cách đó chứ không để Con
yêu dấu của Ngài phải chịu đau đớn đến như thế. Nếu chúng ta có thể được lên thiên đàng và
bước vào trong sự hiêṇdiêṇcủa Đức Chúa Trời đơn thuần chỉ nhờ sống thiêṇthì khi ấy Đức
Chúa Trời đã thâṭ
uổng phí khi để Con Ngài trải qua đau đớn không cần thiết trên thâp̣tự giá.
Chúng ta không khôn ngoan hơn Đức Chúa Trời. Đấng Khôn Ngoan Tuyêṭ
Đối có thể nghĩ ra
môṭ
cách duy nhất để cứu con người khỏi tình trạng khốn khổ của mình mà không thỏa hiêp̣với
đòi hỏi Thánh Khiết Tuyêṭ
Đối và Công Bằng Tuyêṭ
Đối. Và dù cách thức đó cũng có nghĩa phải
chịu đau đớn thì Đấng với Tình Yêu Vô Bờ Bến vẫn sẵn sàng đi con đường đó để giải cứu loài
người.

Tưởng tượng rằng có thể còn cách nào khác để được cứu là đang tự xem mình khôn ngoan hơn
Đức Chúa Trời và chỉ là môṭ
dấu hiêụthể hiêṇsự dốt nát trong suy nghĩ của chúng ta.
Liêụchúng ta đã hiểu sự chết của Đấng Cứu Thế dạy chúng ta điều gì hay chưa? Nếu đã hiểu thì
chỉ còn môṭ
cách đáp ứng duy nhất – đó là trình dâng hoàn toàn cuôc̣đời của chúng ta cho Chúa
Cứu Thế cả trong đời này và cả vĩnh cửu. Nhâṇthức chỉ dựa trên lý chí không thôi là vô nghĩa.
Sự đáp ứng xuất phát từ ý chí tự do của chúng ta là điều Chúa chờ đợi.
CHƯƠNG 8
THỰC TẾ ĐÁNG KINH NGẠC NHẤT
Tất cả chúng ta đều giống người đi trong sa mạc, đang chết vì khát. Nếu ai đó thấy nước ở đâu
đó, người ấy chắc chắn sẽ muốn cho người khác biết về điều này. Người đó không ép người khác
uống nhưng có thể chỉ đến ốc đảo cho họ. Đó cũng là điều chúng ta làm – chỉ về con đường đến
sự sống vĩnh cửu đã được ban tăng
̣ cho tất cả những ai mong muốn bước vào.
Sự thâṭ
đáng kinh ngạc nhất trên thế giới đó là môṭ
kẻ tôị
lỗi xấu xa nhất có thể trở thành con cái
của Đức Chúa Trời – chỉ trong môṭ
khoảnh khắc khi người này tìm kiếm Đức Chúa Trời hết
lòng.
Nếu bạn mất đánh rơi mất 1 tờ 200 đồng khi đi đường vào buổi đêm thì bạn sẽ dành ra bao nhiêu
thời gian để tìm lại tờ tiền đó? Có lẽ không môṭ
phút nào! Nhưng nếu bạn đã để quên mất đồng
tiền 100 đô la Mỹ ở đâu đó thì bạn sẽ dành ra bao nhiêu thời gian để tìm nó? Bạn sẽ tìm cho tới
khi nào tìm thấy được. Rất nhiều người đối xử với Đức Chúa Trời giống như tờ tiền 200 đồng.
Chẳng có gì ngạc nhiên là họ không tìm thấy Ngài. Ngài quý báu hơn thế rất nhiều – thâm
̣chí
quý báu hơn nhiều tờ 100 đô la Mỹ nếu theo cách so sánh như thế.
Đức Chúa Trời không muốn những con rôbốt. Ngài muốn con cái. Đó là lý do Ngài đã ban cho
tất cả chúng ta ý chí tự do. Chúng ta có thể lựa chọn hoăc̣vâng lời hoăc̣không vâng lời Ngài.
Chính vì đã sử dụng ý chí tự do mình có để bất tuân Đức Chúa Trời mà tất cả chúng ta đã đi lạc
đường. Tôị
lỗi không chỉ tàn hại cuôc̣sống mà nó còn phá hủy cả gia đình chúng ta nữa. Nó
khiến chúng ta khổ sở cả trên đất và cuối cùng đưa chúng ta đến địa ngục cả cõi vĩnh cửu.
Lúc này Đức Chúa Trời đang kêu gọi chúng ta ăn năn (đó là quay lưng với đời sống tôị
lỗi và trở
lại với Đức Chúa Trời) để chúng ta có thể nhâṇsự tha tôị
hoàn toàn, được tự do hoàn toàn khỏi
tôị
lỗi trong quá khứ của chúng ta qua sự chết của Chúa Cứu Thế Jêsus.
Đức Chúa Trời đã có thể ép buôc̣chúng ta làm điều này. Chúa có thể đã trừng phạt chúng ta bằng
bênh
mỗi khi phạm tôị
cho đến khi nào chúng ta buôc̣phải vâng lời Ngài. Nhưng khi ấy chúng
̣ tâṭ
ta đã trở nên những con rôbốt và những kẻ nô lê ̣
– chứ không còn là con cái nữa. Vì thế Ngài
không làm vây.
lỗi bằng chính sự lựa chọn của mình.
̣Ngài chờ đợi chúng ta quay lưng khỏi tôị
Hãy làm quyết định ngay bây giờ và bạn có thể trở thành môṭ
người con của Đức Chúa Trời chỉ
trong giây lát. Bạn có thể không nhâṇra nhưng đây là vấn đề liên quan đến sự sống và sự chết.

Tại sao bạn không cầu nguyêṇlời cầu nguyêṇnhư thế này với Chúa ngay bây giờ:
“Lạy Chúa Cứu Thế Jêsus, con nhâṇthức mình là tôị
nhân đáng nhâṇhình phạt. Cám ơn Ngài vì
đã gánh thay sự trừng phạt và chết thay tôị
con rồi sau đó sống lại sau khi chết, ra khỏi mô.̣
Con
thâṭ
sự mong muốn từ bỏ đời sống tôị
lỗi của mình. Xin hãy bước vào lòng con Chúa Jêsus ơi.
Xin thanh tẩy con và giúp con bắt đầu cuôc̣sống mới hôm nay. Hãy cho con sức mạnh để có thể
sống phần đời còn lại để tôn kính Ngài. Cám ơn Chúa vì đã nghe lời cầu nguyêṇcủa con.”
Đây sẽ là quyết định quan trọng nhất bạn từng làm trong cuôc̣đời mình.
Xin Chúa chúc phước thâṭ
nhiều trên bạn.
Zac Poonen
Bangalore, India
Zac Poonen từng là môṭ
Lính Thủy Đánh Bô ̣
của Ấn Đô ̣
đã phục vụ Chúa tại Ấn Đô ̣
trong suốt
40 năm trong cương vị môṭ
giáo sư Kinh thánh và trưởng lão chịu trách nhiêm
̣cho rất nhiều Hôị
thánh. Giống như các trưởng lão khác trong CFC, Zac Poonen cũng tự hỗ trợ tài chính cho bản
thân và gia đình và không nhâṇlương từ sự phục vụ của mình cho Hôị
thánh. Thông tin thêm
tại
Christian Fellowship Centre
(

www.cfcindia.com
)

Zac Poonen
Copyright  Zac Poonen (1990)
This book has been copyrighted to
It should not be reprinted or
written permission from the author.

prevent misuse.
translated without

Permission is however given for any part of this book
to be downloaded and printed
provided it is for FREE distribution,
provided NO ALTERATIONS are made,
provided the AUTHOR'S NAME AND ADDRESS are mentioned,
and provided this copyright notice is included
in each printout.
For further details, please contact:
Christian Fellowship Church
40, DaCosta Square ,
Wheeler Road Extension,
Bangalore560084,
India.

